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Politikere på kanten
Politikere og andet godt-
folk, blandt andet beboere 
fra plejehjemmet på Løjte-
gårdsvej mødte op til varme 
pølser og cacaomælk, da 
klimasøen i Travbaneparken 
blev indviet

Af Terkel Spangsbo.  
Foto David Schmidt

Der faldt mange muntre be-
mærkninger, da der var kaldt 
til indvielse af et kæmpe end-
nu ikke vandfyldt hul i jorden 
i Travbaneparken. Hullet skal 
nu spille en alvorlig rolle, som 
hænger sammen med mulig-
heden for hyppigere skybrud 
som følge af klimaforandrin-
gerne.

Mange vil kunne huske, da 
Tårnby midt på sommern for 
en del år siden blev ramt af et 
kæmperegnskyl, så gaderne 
for et par timer mindede om 

kanalerne i Venedig.
Klimasøen/anlægget skal 

opsamle regnvand ved kraf-
tigt regnvejr og skybrud, så 
risikoen for oversvømmelser 
nedsættes. Det vil også ned-
sætte risikoen for, at kloak-
kerne ikke kan følge med, og 
spildevand stiger op i kældre 
og på veje.

Mens vi venter på skybrud, 
opsamler klimasøen regn-
vand fra omkringliggende 
p-pladser, hustage, veje og 
ikke mindst skyllevand fra  
vandværket. Det opsamlede 
vand skal bruges som van-
dingsvand til sportsbanerne  i 
Travbaneparken.

Når det bliver sol og forår, 
vil skrænterne ved klimasøen 
blive et grønt og blomstrende 
indslag i naturen i parken.

Læs mere side 39

ROYAL-ELEV TIL WORKSHOP PÅ TG. Selvom den ’nye elev på skolen’ H.K.H. kronprinsesse Mary kun deltog i gruppearbejdet en god time, var det alligevel en 
festdag på Tårnby Gymnasium. Kronprinsessen deltog som formand for Mary Fonden ved præsentationen af første del af en rapport om ensomhed blandt unge.

Mary Fonden har bedt Center for Ungdomsforskning om rapporten, for, som konprinsesse Mary sagde i sin tale, er der procentvis flere unge, som lider under 
ensomhed end i gruppen af ældre.

Alle TG’s 850 elever og lærere var mødt frem i multihallen for dels at høre kronprinsessen tale og høre en fremlæggelse af rapporten. Efter en lille time i hal-
len gik Mary i en workshop med en gruppe 2.G’ere for sammen at finde frem til anbefalinger, som skal fremme inkluderende fællesskaber.        Læs mere side 14
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Tour de France overnatter på Amager
Listen med danske hoteller booket til næste års mange tu-
sinde officielle overnatninger under Tour de France er lang, 
men to af hotellerne - AC Hotel Bella Sky og Crowne Plaza 
Copenhagen Towers - ligger på Amager. 

Tour de France starter næste år i Danmark med tre etaper 
mellem 1-3. juli. I de mest hektiske dage omkring Tour de 
France i Danmark skal der dagligt bruges omkring 6.000 ho-
telværelser, skriver Turisme i Danmark. 

Coronapas i Sverige
Fra 1. december følger Sverige Danmarks eksempel og indfø-
rer vaccinepas, som skal gælde for indendørs arrangementer 
med mere end 100 deltagere. Biografer, koncerter, teaterfore-
stillinger og sportsbegivenheder vil være omfattet af de nye 
regler.

Tæt på break even
Sommerens passagervækst betød, at aktiviteten i tredje kvar-
tal var tættere på at kunne finansiere driften i Københavns 
Lufthavn. Derudover bidrog udbetalt statsstøtte på DKK 120 
mio. fra 2020 og 2021 til, at CPH kom ud af kvartalet med et 
overskud på DKK 77.2 mio. Passagertallet endte i september 
på 46,2% sammenlignet med 2019. Underskuddet i år er nu 
DKK 773,6 mio. før skat. Men det lysner langsomt. 

Med 3,8 mio. rejsende i tredje kvartal nåede Københavns 
Lufthavn i september 46,2% af aktiviteten i forhold til 2019 
– det sidste normale år før pandemien ramte.

Kør sammen med appen Ta’ Med 
Som alternativ til den traditionelle, kollektive trafik kan du 
benytte dig af samkørsel, som er en ordning, hvor du kører 
sammen med en kollega eller andre, som skal samme vej. Den 
nye app Ta’ Med hjælper dig på vej.  

Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale med 
FDM, som har udviklet app’en Ta’ Med. Den kan gøre det nemt 
for private bilister og passagerer at finde hinanden og giver 
mulighed for at kombinere offentlig transport med samkørsel 
ud fra destination, rejsemål og rejsetidspunkt. Læs mere og 
hent app’en på fdm.dk                                   Kilde: Taarnby.dk

Kort valgperiode
Rikke Marianne Karlsson var ovenud lykkelig, da hendes par-
tiformand fra Socialdemokratiet i Dragør natten til onsdag 
ringede og fortalte, at hun var blevet en del af kommunalbe-
styrelsen i Dragør. Desværre varede lykken kun i knap ti timer.

- Kommunaldirektøren ringede til mig klokken 12 onsdag. 
Der var sket en fejl med brevstemmerne, der var blevet lagt 
i en forkert bunke. De skulle være gået til andre kandidater, 
fortæller en nedslået Rikke Marianne Karlsson.              bbark

- OG SÅ PÅ FORHÅND. Kun ønsket i en lang 
time og så var den der.

Allerede i skolen blev jeg i perioder kaldt for 
professor Overklog. Ikke på grund af min al-
mene viden, det er og var jeg helt klar over, 
men det må have været en lærer, som var op-
havsmand til noget, som måske var kærligt/
morsomt ment. Det er jeg nødt til at skrive, 
jeg skal nemlig om få dage være sammen 
med størsteparten af klassekammeraterne fra 
folkeskolens afgangsklasse og de skal nødigt 
tro, jeg bærer nag efter 60 år. Det kan øde-
lægge gensynsfesten.

MEN NOGEN TOG DET TIL SIG i en periode og jeg 
fandt det ikke morsomt. Så overklog var jeg ikke, 
at jeg tog det som en kompliment. Men det gik 
over, ordet forsvandt i glemslen – indtil nu. Or-
det mobning fandtes ikke i vores ordforråd hver-
ken teoretisk eller i praksis. Der var hændelser, 
jaja, nu skal jeg ikke fedte mere for kammera-
terne, end de kan tåle, men det, vi praktiserede, 
var øjeblikkets drilleri, ikke langvarig mobning. 
Der var kliker på kryds og tværs; også kliker man 
gerne ville have været med i, men ikke kom. 
Også det har jævnet sig med årene. Tænk at en 
folkeskoleklasse kan holde sammen og komme 
tilrejsende fra fjern og nær for at fejre en dag 
sammen hvert år. 

SAMMENKOMSTEN er flyttet fra værtshus, re-
staurant og det københavnske natteliv. Nu be-
gynder sammenkomsten i fuldt dagslys med 
frokost i privaterne, men varer også mange 
timer, når alle minderne skal genfortælles.

ET BEDRE BILLEDE på fred og fordragelighed 
kan jeg ikke forestille mig. Tolerance, venska-
ber tæt på grænsen til kærlighed – fordi vi 
holder ud og holder fast – og begyndte tidligt.

MEN der har udfoldet sig en tillægshandling, 
lige her i går (lørdag før december-udgivelsen 
af Tårnby Bladet). Jeg skal forsøge at starte 
med en begyndelse. Med titlen professor og 
Overklog følger billedet af en distræt person 
og det er ikke usandsynligt, at jeg kan bære 
den betegnelse. Jeg vil mere sige superkon-
centreret og med krævende rutiner.

JEG BRØD RUTINEN LØRDAG. En begivenhed 
krævede, at jeg tog begravelsesfrakken på. 
Jeg havde den i bilen og lod min faste mak-
ker, færøtrøjen og vesten indkøbt i Marie-
hamn, hænge på redaktionen. Med min pung i 
hånden gik jeg i skjorteærmer til bilen, lagde 
pungen på taget af bilen, tog frakken på, satte 
mig ved rattet og vi drog af sted. Jeg aner, at 
læseren nu siger, ’Hvad skete der med pun-
gen?, denne genstand som i koncentreret 
form indeholder alt det, som er blevet en til-
værelses-nødvendighed i dagens it-samfund.

JA DEN, PUNGEN, lå på taget indtil et vist 
ukendt tidspunkt, hvor den tillod sig at kaste 
sig ud i trafikken og lægge sig til rette. Hvilket 
jeg først registrerede på parkeringspladsen 
ved kirken. Det var svært for mig at koncen-
trere mig om den smukke ceremoni, undskyld. 
Fruen tilbød allerede på p-pladsen at agere 
eftersøgningshold og gennemtrawle ruten fra 
redaktion til kirke frem og tilbage. Jeg sad og 
håbede på, at lysets engel i form af hustruen 
ville snige sig ind i kirken med et til lejlighe-
den upassende smil, men med et signal til mig 
om, at hun havde fundet nålen i høstakken.

DET SKETE IKKE. Vi genså hinanden på p-
pladsen og gennemgik de forventede genvor-
digheder med først at spærre alt for mange 
hævekort, hvad havde jeg egentlig af kort i 
den pung? Kørekort, kort til NemID, presse-
kort, Tivolikort, Brugsenkort, sygesikringskort 
og ja hvad var der egentlig. Ved du, hvad du 
har i din pung UDEN AT KIGGE??? 

DET VAR DEADLINE-DAG på avisen, men nu 
skulle jeg altså bruge tid på dels at rekonstru-
ere indholdets omfang, spærre, hvad spærres 
kunne, skrive op, hvad jeg skulle genskabe/
genanskaffe i næste uge, når avisen var fær-
dig for denne gang. Livet uden hævekort i 
mindst tre uger (ingen kørekort - så står den 
på cykel i mange uger, suk). 

DER VAR KORT FORTALT nogle helvedes ti-
mer/dage foran mig. Så ringede mobilen. Det 
var Randi, som spurgte til navn og adresse. 
Fortalte mig, at hun havde fundet pungen. 
Læst min adresse og fundet telefonnummeret 
på 118.dk og nu havde lagt pungen ved min 
indgangsdør.

AT MØDE, godt nok kun telefonisk, et menne-
ske, som aner hvilke genvordigheder et andet 
menneske står overfor og gør en hurtig ind-
sats og dermed redder meget mere end jule-
fred, er varmende. Jeg har sikkert plapret helt 
uforståelige taksigelser i telefonen, men hvor 
blev jeg lykkelig, at der findes mennesker 
som Randi. Det er en gave.

RANDI HAR SANDSYNLIGVIS TALETIDSKORT 
og det vil kræve politimæssig indsats for at 
finde en adresse, hvor en kæmpe buket blom-
ster kan leveres ved gadedøren.

VIL ALLE JER, som kender en Randi, give hen-
de et stort coronafrit knus og hvis 

den Randi giver sig til kende, så 
send en mail til redaktøren, som 
allerede er i julehumør.

God jul,  
Terkel Spangsbo, redaktør

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

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

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

Engstrøm, Mona Gjedved, Ninna Feldvoss, 
Anne Palm Henriksen, redaktionsmedar-
bejdere.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00,  
ton@hellerupgrafisk.dk.

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

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

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

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

DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 24. nov. 

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  

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
Nr. 08 august, udgives onsdag 10. aug. ** 
Deadline torsdag 4. august. * *  kl. 12 
Nr. 09 september, udgives onsdag  31. 
aug. Deadline torsdag 25. august. kl. 12
Nr. 10 oktober, udgives onsdag  28. sept. 
Deadline torsdag 22. september kl. 12

* * Ændring i udgivelsesdag eller deadline

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

Julens største gave
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Godt arbejde er godt for alle

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

God jul 
og 

godt nytår  
til alle!

Desværre må vi aflyse vores juletræsarrangement 
pga. corona-situationen?

Valgforbund samler ’spildte’ stem-
mer op efter særlig beregning

af Terkel Spangsbo

Et mandat til en kommunalbestyrelse 
eller et byråd, som det ofte hedder i 
provinsen, koster ikke lige meget i 
stemmer, hvilket fremgår af Tårnby 
Bladets opgørelse. (i København hed-
der rådet i øvrigt Borgerrepræsenta-
tionen, men det er ikke alle, der kan 
stave så lange ord, så de kalder alt 
byråd).

I gennemsnit koster et mandat til 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby 1.079 
stemmer, men da det ved kommu-
nalvalg er muligt, at partierne går i 
valgforbund, kan eksempelvis Liberal 
Alliances 171 stemmer gives til andre 
i valgforbundet, da partiet ikke selv 
kommer i nærheden af et mandat.

Det gør så i stedet De Radikale, som 

’kun’ fik 776 stemmer. Vi skal ikke 
kloge os på, hvordan systemet forde-
ler stemmerne blandt deltagerne i et 
valgforbund, men det er klart, at man 
på kommunalt niveau lever med et 
’uretfærdigt’ system.

Ved et folketingsvalg har systemet 
et antal tillægsmandater (20) som for-
deles blandt ’overskydende’ og ellers 
spildte stemmer, så et folketingsman-
dat er meget tættere på at være gen-
nemsnitligt.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten 
har betalt dyrt for hver deres mandat, 
mens De radikale er kommet lidt bil-
ligere (men helt legalt) til deres plads 
i Kommunalbestyrelsen.

Når først medlemmerne indtager 
deres plads i Kommunalbestyrelsens 
mødesal, er alle lige. Et mandat er en 
stemme.

Mandaternes pris 

Fra 781 til 1796
Gyldige stemmer var 20.522. Der er 19 pladser i kommunalbestyrelsen, hvil-
ket betyder, at et mandat i gennemsnit skulle ’koste’ 1.079 stemmer. Men 
gennemsnit er ikke til at bruge til ret meget. I skemaform ser fordelingen 
således ud:
  antal            ’pris’ pr. mandat 
                       I alt  stemmer   mandater
Soc.  8150 8 1.018,75 
Radikale 781  1 781
Konservative   1942  2 971
Nye Borgerlige  943  1 943 
SF 1052 1  1052
LA 169 0
DF 1504 1 1504
Tby Listen 1289  1 1289
Venstre 2896 3  965,33 
Enhedslisten 1796  1  1796
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Fortsættes næste side

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 14.12.2021, kl. 18.30 i mø-
desalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2022
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2022 afholdes i mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 25.1., 22.2., 29.3., 
26.4., 31.5., 21.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11. og 13.12.2022.

Der tages forbehold for ændringer.

FANEOVERRÆKKELSE OG FANEINDVIELSE
Tårnby Kommunalbestyrelse har vedtaget, at der skal være et Dan-
nebrog i Kommunalbestyrelsessalen.
Vi inviterer til faneoverrækkelse og faneindvielse: Tirsdag 14. decem-
ber 2021 kl. 17.45 - 18.15
Danmarks Samfundet deltager og vil være med til at skabe en fin 
ramme om arrangementet.
Det foregår på Tårnby Rådhus i Kommunalbestyrelsessalen før Kom-
munalbestyrelsesmødet kl. 18.30

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

 

PÅRØRENDE-GRUPPER FOR PÅRØRENDE TIL 
BORGERE MED DEMENS
Tårnby kommunes demenskoordinatorer tilbyder pårørende-grupper for 
alle pårørende til borgere med en demens sygdom. Pårørendegruppen er 
for alle pårørende, uanset om den demente bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort pres, 
da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og daglig 
støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med 
pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring det at være tæt på et menneske med 
demens.
• At få information omkring kommunens tilbud.
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Fra januar 2022 til april 2022 mødes vi på følgende dage: 
Januar
Tirsdag 18. januar fra 16.00-17.30 
Torsdag 20. januar fra 10.00-11.30

Februar
Tirsdag 22. februar fra 16.00-17.30 
Torsdag 24. februar fra 10.00-11.30

Marts
Tirsdag 22. marts fra 16.00-17.30 
Torsdag 24. marts fra 10.00-11.30

April
Tirsdag 19. april fra 16.00-17.30 
Torsdag 21. april fra 10.00-11.30

Vi byder på kaffe, the og vand. Tilmelding er ikke nødvendig. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommunes de-
menskoordinatorer på tlf. 5154 1364 / 2476 0231. 

FAMILIEKLUB I TÅRNBY
Hele Danmarks Familieklub er et fantastisk og helt gratis projekt, hvor 
børnefamilier mødes hver anden uge og spiser sammen, leger, hygger 
sig og skaber et stærkt netværk. Vi er nemlig ikke i tvivl – ingen skal stå 
alene, for sammen er vi stærkere.
Synes du, at det lyder spændende, så er det måske dig vi søger?
Du kan være med som frivillig, familie eller kombineret frivillig med fami-
lie. Du kan nemlig være frivillig uden at være væk fra din egen familie. Du 
kan derfor gøre en forskel for andre familier, samtidig med at du er sam-
men med din egen.

 

TÅRNBY KOMMUNE

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

Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Konstituerende møde for den nyvalgte kommunalbestyrelse afholdes 
tirsdag den 7.12.2021 kl 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
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Har du nogle spørgsmål til familieklubben, kan du kontakte Cæcilie Løv-
stad på 4043 7691 eller cl@kfumsoc.dk
Tilmeld dig på www.heledanmarksfamilieklub.dk

ØNSKER DU AT VÆRE FRIVILLIG I TÅRNBY 
KOMMUNE?
Du kan som borger tage fat i Tårnby Kommunes frivillighedskoordina-
tor, hvis du eksempelvis gerne vil være frivillig, men ikke ved hvor, har 
en idé til at starte en forening, sparring på projekter og ideer, ønsker at 
samarbejde med foreninger, har spørgsmål om frivillighed eller andet. 
Frivillighedskoordinatoren kan træffes på avk.sc.as@taarnby.dk eller tlf. 
3076 0525.
Træffes fysisk i SundhedsCenter Tårnby efter aftale.

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

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Mandag til fredag fra dec. kl. 10.00 - 16.00
Ud over de faste aktiviteter tilbyder vi i december måned følgende ting:

Fredag 3. dec. kl. 12.15 - 15.30
Julefrokost hvor caféen disker op med lækre juleretter. 
Dette arrangement er fuldtegnet.
Mandag 6. dec. kl. 13.30 - 15.30
Temadag: Vi laver julepynt i papir.
Fredag 10. dec. kl. 12.50 - 20.00
Julebustur til Malerklemmen og Birkegårdens haver.
Torsdag 16. dec. kl. 13.30 - 15.00
Åbent hus arrangement. Der er rundvisning i hele huset efterfulgt af en 
kop kaffe.
Fredag 17. dec. kl. 13.30 - 15.30
Jule show med Stine og Martin.

(se husopslag)
Onsdag 22. dec. kl. 13.30
Gratis æbleskiver til vores faste brugere i huset, så længe lager haves.
Torsdag 23. dec. 
Lukket p.g.a. status.

Juleferielukket fra 24. december
Solgården åbner igen efter nytår mandag 3. januar 2022. 

God jul og godt nytår til jer alle fra Solgården.God jul og godt nytår til jer alle fra Solgården.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
 Kongelundsvej 298 • 2770 Kastrup • tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Pilehavens åbningstider
Mandage kl 10 - 15 
Tirsdage kl 10 - 15 
Onsdage kl 9 - 16 

Fortsættes næste spalte

Torsdage kl 9 - 15 
Fredage kl 9.30 - 15
Lørdage og søndage Lukket – dog særlige arrangementer i nogle week-
ender – se kalender for ”særlige arrangementer”
Særlige arrangementer i December
Onsdag 1. december: Klokken 12.30 – 14.00: 
KARTOFFELSUPPE m. HJEMMEBAG – fællesfrokost (30 kroner) 
Tilmelding senest dagen før.
Torsdag 2. december: Klokken 18.00 – 20.00: 
DAMERNES MIDDAG - ikke kun for damer! (tilmelding og billet 50 kr.)
Søndag 5. december: Klokken 13.00 – 16.00: 
JULEBANKO - 3 plader og ”julehygge” (tilmelding og billet 50 kr.) 
Onsdag 8. december: Klokken 12.30 – 14.00: 
KARTOFFELMAD OG ÆGGESALAT fællesfrokost (30 kroner). 
Tilmelding senest dagen før. 
Onsdag 15. december: Klokken 12.30 – 14.00: 
SELLERIBØF - fællesfrokost (30 kroner) Tilmelding senest dagen før.
Fredag 17. december: Klokken 11.00 – 12.15:
JULEKONCERT M: PILEHAVEKORET - gløgg og hygge.
Tirsdag 21. december: Klokken 13.30 – 17.00: 
PILEHAVENS JULEFEST i laden, juletræ, frokost, risalamande, Johns 
band m.m. (Billet 150 kr.)
Torsdag 23. december: Klokken 13.00 – 15.00: 
LILLE JULE”AFTEN” - risengrød– pakkeleg- hygge – tilmelding - 
medbring pakke til ca. 25 kr. 
Lørdag 25. december: Klokken 13.30 – 15.30: 
JULEDAGS GÅTUR på fælleden – Julesang, kaffe og kage (15 kr.).

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS
Klitrose Allé 30 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 73 95
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00: ”Åbent hus” Der hygges med 
kaffe/kage og en god snak.  
Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding

Søndag 5. december kl. 12.30 Julefrokost
Tove og Bente sørger for dejlig julefrokost, kaffe og kage. 

Pris kr. 75,00 som betales på dagen. Tilmelding i Bordinghus senest den 
30. november.
Fredag 17. december kl. 13.00 Fællesfrokost
Medbring selv madpakke og deltag i en hyggelig frokost med andre. 

Der er mulighed for køb af øl/ sodavand/kaffe/kage. Der kræves ikke 
tilmelding, du møder bare op.

Bordinghus holder lukket fra og med 22. december og åbner op igen 
3. januar 2022

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

LÆS MEREOG SØG JOBBET PÅ

Lige nu søger vi 
unge i alderen 
13–17 år til  
omdeling af 
reklamer og 
aviser i dit 
nærområde.

blivomdeler.nu

Læs mere 
og søg jobbet på

Omdeling én gang om ugen 

– onsdag/torsdag

Bestem selv, hvornår på dagen  

du vil arbejde, inden for deadline

Optjen point hver uge til vores  

gaveshop

Stadig tid til skole, venner 

og fritidsaktiviteter

De pakkede reklamer og aviser

leveres hos dig – klar til omdeling

5 GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

01

02

03

04

05

Vil du være med til at sikre,  
at der er rent vand til børnene
– både nu og til fremtidige generationer?

Så stil op som forbrugervalgt  
bestyrelsesmedlem i TÅRNBYFORSYNING
Du behøver ikke være vandekspert for at stille op. Men brænder du 
for bæredygtighed og for at sikre rent vand og rettidige klimaindsatser 
for os alle? Så er du en oplagt kandidat. Vi vil desuden gerne have en 
bestyrelsessammensætning med både kvinder og mænd, yngre som 
ældre. Så falder du i en af disse kategorier, er du den helt rette. 
Interesseret? Så skal du melde dit kandidatur til forbrugervalgt 
bestyrelsesmedlem til vandselskabernes bestyrelse inden onsdag den 
8. december kl. 15.00 via: www.taarnbyforsyning.dk/valg 
Få indflydelse på dit vand
Der skal vælges to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter til bestyrelsen. De får sæde i både TÅRNBYFORSYNING 
Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Dermed sikres, 
at forbrugerne får indflydelse på forsyningernes drift, anlægsbyggeri og 
økonomi.

Hvem kan opstille?
For at opstille skal du skal være myndig, men du behøver ikke være 
forbruger i  TÅRNBYFORSYNING eller bo i Tårnby Kommune. Det 
er dog en betingelse, at du som kandidat bliver anbefalet af 10 stillere, 
der alle skal være forbrugere i forsyningernes forsyningsområde. Det 
sker også via: www.taarnbyforsyning.dk/valg
De to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år, og 
de indtræder i bestyrelsen i de to selskaber med samme opgaver og 
ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hvem kan stemme?
Du kan stemme til valget, hvis du som forbruger eller 
virksomhed er tilsluttet TÅRNBYFORSYNING Vand A/S eller 
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Både ejere og lejere 
kan stemme, og alle myndige forbrugere i en bolig kan stemme. 
Forbrugervalget i  TÅRNBYFORSYNING bliver afholdt som 
elektronisk valg og ved brug af NemID. Dermed sikres en hurtig og 
nem valgproces, hvor det er muligt at stemme fra den 16. til 26. januar 
kl. 15.00 2022.

Læs mere om valget på: www.taarnbyforsyning.dk/valg

Tidsfrister og valgperiode:

Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup - tlf. 3246 2030

Opstille som kandidat  17. november til 8. december kl. 15.00
Anbefale kandidat - stillere  17. november til 8. december kl. 15.00
Valgperiode 16. januar til 26. januar 2022 kl. 15.00

Flere boliger i Ørestad Syd
Ørestad Syds oprindelige lokalplan 
er fra 2005; nu er en omfattende 
tredje ændring på vej. Udover at kra-
vene til ‘åbne publikumsfaciliteter’ i 
gadeplan skærpes, vil den nye lokal-
plan give mulighed for flere boliger 
langs Ørestads Boulevard, måske et 
parkeringshus mindre og nye indret-
ninger af byrummene.

By & Havn og Københavns Kommu-
ne har indgået en principaftale om at 
gennemføre den ny lokalplanproces. 

- Kommunen har i et stykke tid øn-
sket en ny lokalplan for Ørestad Syd, 
og vi ønsker at færdiggøre bydelen, 
siger Salgs- og udviklingsdirektør i 
By & Havn, Ingvar Sejer Hansen.

Det har vist sig, at parkeringsbe-
hovet er lavere end antaget. Dertil 
kommer et beboer- og kulturhus - 
Byens Hus - og en ny hovedindgang 
til Naturpark Amager for enden af 
Asger Jorns Allé. Tidligere i år vedtog 
Borgerrepræsentationen, at der skal 
være et idrætsanlæg på ‘Stenlager-
grunden’ ved Metroselskabet.  

Beboerne i Ørestad Syd er invite-
ret med til at udforme den ‘nye’ lo-
kalplan i arbejdsgrupper, som f.eks. 
skal være med til at udvikle nye idéer 
til indretningen af Asger Jorns Allé. 

bbark

Bofællesskab i Ørestad 
igangsat
Bofællesskabet, der kommer til at 
bestå af både andels- og ejerboliger, 
vil tillige få et fælleshus på 1000 m2. 
Her indrettes fælleskøkkener, værk-
steder, kontorfælleskaber og hele 
byggeriet placeres omkring en fælles 
gård.

Der bliver fælles tagterrasse med 

front mod Kalvebod Fælled med et 
drivhus til orangeri og dyrkning af 
grøntsager.

Desuden vil der være fællesspis-
ning fire dage om ugen samt en de-
lebilsordning. 

Bofællesskabet har fået dispensa-
tion fra lokalplanen til at nedsætte 
antallet af parkeringspladser fra 650 
til 30 med udgangspunkt i delebils-
ordningen. I dispensationen lagde 
Københavns kommune blandt andet 
vægt på, at delebilsordningen er en 
integreret del af bofællesskabets 
koncept og at det er placeret 500 m 
fra Vestamager Station.

Bofællesskabet forventes klar til 
indflytning februar 2023.

bbark

Broens skøjtebane åbnet
I fredags åbnede skøjtebanen, der 
drives af Broens Gadekøkken i 
Strandgade på Christianshavn. Banen 
har plads til 160 skøjteglade børn og 
voksne, skriver TV2 Lorry. 

Skøjtebanen vil byde på et aktivi-
tetsprogrtam med ishockeyturnerin-
ger, børnedisco og luciaoptog. Og så 
vil der være masser af vinterhygge, 
skøjtedans og varme drikke.

Broens skøjtebane blev en realitet 
i 2019, efter at Københavns Kom-
mune besluttede ikke at bevilge øko-
nomi til at genåbne banen på Kgs. 
Nytorv efter afslutningen af Metro-
byggeriet her. 

bbark
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125 år – og stadig fuld af saft og kraft

Parkeringspladsen ved 3F huset 
på Saltværksvej var omdannet til 
et stort festtelt, da fagforeningen 
fejrede sine 125 år med et brag af 
en festdag den 15. oktober

Af Mona Gjedved

Flere hundrede medlemmer, gæster, 
naboer og andre tog del i festlighe-
derne, der stod på fra morgen til aften.

Bankospil, foredrag, musik og sang 
vekslende med taler af blandt andre 
borgmester Allan Andersen fyldte da-
gen. Alt ledsaget af mad og drikke.

Til lejligheden havde Lisbeth Rys-
gaard og Gerda Hempel skrevet en ny 
sang om fagforeningen og dens med-
lemmer, som alle kunne synge med på 
i løbet af dagen. 

Melodien var Poul Krebs’s ’Sådan 
nogen som os...’ og med hjælp fra da-
gens musikere, gik det fint.

- Det var en overvældende og super 
dejlig dag, og det hele lykkedes kun 
takket være fantastisk opbakning fra 
en masse hjælpere på dagen, siger 3F 
formand Henrik Bay-Clausen til Tårn-
bybladet.

- Vi er så taknemmelige for alle, der 
kiggede forbi og for de mange fine ga-
ver. Det blev en rigtig fælleskabsdag 
helt i den ånd, der har kendetegnet 
fagforeningen gennem alle tider.
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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

CPH har givet grønt lys til videre 
udvikling af Terminal 3  
På trods af luftfartens alvorlige øko-
nomiske krise er der tro på fremtiden 
i Københavns Lufthavn (CPH). Derfor 
tages næste skridt i den planlagte ud-
vikling af terminalerne. 

Efter tre år med forberedelsesar-
bejde fortsætter CPH udviklingen af 
terminalområdet med blandt andet 
markant mere plads til bagageudleve-
ringen og paskontrol. CPH har under-
skrevet kontrakt med Per Aarsleff A/S 
om totalentreprisen til 2,1 milliarder 
kroner over de næste syv år.

- Selvom COVID-19 pandemien 
har sendt luftfarten ud i den værste 
krise i mands minde, er vores opgave 
uforandret: Vi skal skaffe Danmark 
de bedst mulige forbindelser til hele 
verden. Pandemien har skærpet den 
hårde konkurrence mellem Europas 
lufthavne, og hvis vi skal fastholde 
positionen som Nordeuropas førende 
HUB, skal vi udvikle lufthavnen, så vi 
kan forblive attraktive for flyselskaber 

og passagerer, siger administrerende 
direktør Thomas Woldbye.

Byggeprocessen forlænget

- Vi har allerede været i gang med at 
lave det forberedende arbejde i tre år, 
og oprindeligt var det planen, at før-
ste etape skulle stå færdig i 2023/24. 
Men på grund af COVID-19 krisen er 
planerne og budgettet tilpasset de 
nye tider, så projektet først står klar 
i 2028, fortæller Lone Edelbo, udvik-
lings- og projektdirektør i CPH.

Det nye terminalområde er placeret 
centralt i lufthavnen efter sikkerheds-
kontrollen mellem Finger B og Finger 
C. 

Udover mere plads, lys og luft i 
bagageudleveringen, paskontrollen 
og terminalområdet skal de nye kva-
dratmeter også anvendes til kontorer, 
logistik- og medarbejderfaciliteter, 
der kan bidrage til at sikre en fortsat 
effektiv drift af Danmarks største luft-
havn.

bbark

Bygger igen efter krisen
Interiør. Rendering: Aarsleff

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.
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HjemmeHjælpen A/S byder dig hjerteligt velkommen!hhhhhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjje

Stort bankospil    
med spændende præmier

Gratis arrangement for alle modtagere af hjemmehjælp i 
København, Frederiksberg og Tårnby

Bankospil med spændende præmier
Gratis kaffe/kage og vand

Husk tilmelding på telefon 53 73 39 30

ONSDAG DEN 1. DECEMBER KL. 15 – 17
DØRENE ÅBNES KL. 14

HJ. ASTRIDSVEJ 70/ENGLANDSVEJ 337
2770 KASTRUP

ARRANGEMENTET ER FOR DIG, DER ER MODTAGER AF HJEMMEHJÆLP I KØBENHAVN, 
FREDERIKSBERG OG TÅRNBY – UANSET HVEM DU HAR SOM LEVERANDØR. 

DET ER GRATIS AT DELTAGE – TILMELDING NØDVENDIG PÅ TELEFON 53 73 39 30
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Der kan købes billetter til 
alle sæsonens forestillinger i 
Amagerteatret:

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

 
‘Close to you’ om  
søskendeparret  
Richard &  
Karen CarpenterKaren Carpenter

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

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

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

... oplev ... oplev Ulf PilgaardUlf Pilgaard i KulturHuset Kastrup Bio i KulturHuset Kastrup Bio
Amagerteatrets anden forestilling i sæsonen er intet 
mindre end ’Alletiders Ulf - røverhistorier fra backstage’

Netop aftrådt efter 40 års værnepligt i Cirkusrevyen 
kommer Ulf Pilgaard til Amagerteatret og sammen 
med Lukas Birch samler han et langt scene- og filmliv i 
toenhalv times special interview - nyt hver aften

Tirsdag 30. november og onsdag 1. december kl. 19.30 i 
KulturHuset kastrup Bio

Et show ud over det sædvanlige!
Hvem er Ulf Pilgaard, når lyset slukkes i salen?  
Hvilke historier bliver fortalt bag scenen?

Billetsalg til efterfølgende forestiling 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.

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

UDSOLGT

Forestillingerne gennemføres, men grundet den forværrede 
corona-situation skal følgende iagttages:

Gæster skal fremvise coronabevis eller gyldig coronatest  
ved indgangen.

Indgangen åbnes kl. 18.30 og adgang til salen kl. 19.00.
Hold god afstand. Følg almindelige forholdsregler.  

Læs mere på www.amagerteatret.dk

TEATEROPLEVELSERTEATEROPLEVELSER i JULEGAVE ? i JULEGAVE ?

Samle kalender for 
jule arrangementer 
(minus) kirkerne
Nu handler det hele jo ikke kun om 
valg i november, så vi har kendskab 
til tre gode tilbud som også finder 
sted i november

FDF Korsvejen står for TÅRNBY JULE-
MARKED foran Tårnby Rådhus i sam-
arbejde med Hovedbiblioteket, svøm-
meklubben KVIK, Ildsjælene, Mænds 
Mødested, Cross Road Gospel, Tårn-
bykoret og ikke mindst Harmonika-
klubben, som leverer lydanlæg. Det er 
lørdag 27. november kl. 10-16, at det 
løber af stablen.

Samme dag er der JUL PÅ KULTURZO-
NEN i tidsrummet kl. 14-17 med ju-

leværksteder, heste-
vogn og Luciaoptog.

Onsdag 1. december 
kl. 19 deltager 
SAS-KORET i De 9 
Læsninger i Skel-
gårdskirken.

Søndag 5. decem-
ber kl. 15 synges 

julen ind i Dragør Kirke, hvor 
SAS-KORET har koncert sammen med 

Dragør Koret 
og Dragør Go-
spelkor.

Søndag 5. de-
cember kl. 15 syn-
ges julen ind i Dragør 
Kirke, hvor SAS-KO-
RET har selskab af Dragør 
Koret og Dragør Gospel-
kor.

Tirsdag 7. december kl. 19 
synger SAS-KORET i Skel-
gårdskirken sammen med 
Lyngby Kammerkor, dirigeret af 
Andreas Werenfeldt.

CROSS ROAD GOSPELL kor hol-
der julekoncert onsdag 8. decem-
ber 2021 kl. 19.00 i Korsvejskirken. 
Entre: Voksne kr. 50,00 børn u.16 år 
gratis

Mandag 10. januar kl. 17 og 19 holder 
KASTRUPGÅRDSAMLINGENS VENNER 
nytårskoncert med Maria Carmen Kop-
pel i Stakladen på Kastrupgård. Billet-
salget starter onsdag 15. december på 
Kastrupgård. 

Tre særlige arrangementer i november 
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Allan Andersen. 
Personlige stemmer 
4.068

Carsten Fuhr, 
Personlige  
stemmer 411

Ingelise Andersen, 
Personlige stemmer 
178

Simon Bauer. 
Personlige stemmer 
103

Marianne Kold. 
Personlige stemmer 55

Claus Skaalum 
Lyder, Personlige 
stemmer 38

Mads Vinterby. 
Personlige stemmer 
163

Peter Edward 
Aubert-Hentze, 
Personlige 
stemmer 58

Sebastian Winslow. 
Personlige stemmer 14

Morten Jensen. 
Personlige stemmer 25

Jette Bjørnelund. 
Personlige  
stemmer 40

Lars Hein. 50 år. 
Personlige stemmer 
267

Patrick Lehto, 
Personlige  
stemmer 244

Bjørn Bjerrehøj. 3 
Personlige stemmer 
110

Heidi Berthelsen.  
Personlige stemmer 72

Thomas Hinsby. 
Personlige stemmer42

Klaus Bach Personlige 
stemmer 177

Peter Holm, 
Personlige 
stemmer 56

Nikolaj K. Rasmussen. 
Personlige  
stemmer 23.

Thomas Holbech. 
Personlige stemmer 35

Einer Lyduch. 
Personlige stemmer  
165

Monika Karpinska 
Dollerup, 
Personlige 
stemmer 214

Thomas Simone Maare. 
Personlige stemmer 
139

Narine Pedersen. 
Personlige stemmer 31

Georg Metzon. 
Personlige stemmer 35

Vibeke Rasmussen.  
Personlige stemmer 
225

Peder Langvad,  
Personlige 
stemmer52

Peter Hoffman Nielsen. 
Personlige stemmer 82

Anette Betak. 
Personlige stemmer 
165

Kurt Wriedt,  
Personlige 
stemmer 16

Allan Ivan Kristensen. 
Personlige stemmer 22

Peter Damgaard.  
Personlige stemmer 58

Poul-Henning 
Gottorp,  
Personlige 
stemmer36

Leif Haak. Personlige 
stemmer 60

Socialdemokratiets kandidater til Kommunalvalget 2021.

Det Konservative Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2021.

Radikale Venstres kandidater til Kommunalvalget 2021.

Her er de 84 kandidater fra 10 partier, der er op-
stillede til kommunalvalget tirsdag 16. november. 
Af dem blev de 19 valgt. Vi har her noteret de per-
sonlige stemme og markeret, hvem der er valgt til 
kommunalbestyrelsen  2022-2025. En valgperiode 

strækker sig fra 1. januar året efte valget og til 31. 
december fire år senere. Den nye kommunalbesty-
relse mødes første gang tirsdag 7. december for at 
konfirmere, hvem der skal i hvilke udvalg og have 
hvilke bestyrelsesposter i diverse organer som 

vandværk, hegnssyn, Beredskabs-kommission, Eks-
propriations- og Taksations-kommission, Taksati-
ons- og Overtaksations-kommission ARC og mange 
flere.

Redaktionen

VALG INFO: 
Antal stemmeberettigede i Tårnby er 32.798
I alt afgivne stemmer: 20.879 en nedgang siden 2017 på -1.460
Heraf var der 83 gyldige stemmer, 15 flere end i 2017
Blanke stemmer var der 284 af en ’fremgang’ på 26 i forhold til 2017
Det betyder, at der i alt blev afgivet 20.512 gyldige stemmer et fald på -1.501.
 
Det giver en valgdeltagelse på 64,66 procent eller sagt på en anden måde at kun 

2/3 dele af Tårnbys borgere deltog i valget.

Mia marklund, Venstre, fik flere stemmer (410) end Venstres spidskandidat Den-
nis W. Clausen, der ’kun’ fik 408, hvilket dog rakte til en 6. plads på valgets top 
25.
Flest stemmer fik borgmester Allan Andersen med 4.069, en hel del flere end i 
2017 (3821 stemmer i 2017)

Redaktionen

Valgforbund

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

• Radikale Venstre

• Det Konservative   
 Folkeparti

• Nye Borgerlige

• Liberal Alliance

• Dansk Folkeparti

• Venstre

Valgforbund 2: F-Ø

• Socialistisk Folkeparti
• Enhedslisten
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Liv Gam. Personlige 
stemmer 393

Maria Cederstrøm 
Jensen. Personlige 
stemmer 78

Michael O. Jørgensen. 
Personlige stemmer 26

Maja Christensen. 
Personlige stemmer 52

Stella T. Gissel. 
Personlige stemmer 83

Thea Veidiksen. 
Personlige stemmer 56

Michael C. Maigaard. 
Personlige stemmer 15

Kim Soelberg 
Jørgensen. Personlige 
stemmer 30

Anne Lübcke Berthou. 
Personlige stemmer 4

Kim Fredsbo. 
Personlige stemmer 10

Mette Søe. Personlige 
stemmer 178

Tårnby Listens  kandidater til Kommunalvalget 2021.

Dorthe Hecht 
Personlige  
stemmer  212  

Ole Juhl, Personlige  
stemmer 213 

Simon Glaser 
Abramowitz Personlige 
stemmer 134

Jytte Rasmussen 
Personlige  
stemmer 26

Filip Breson Personlige 
stemmer 211

Jan Hendriksen 
Personlige  
stemmer 61

Faiza Karim Personlige 
stemmer 123

Enhedslistens  kandidater til Kommunalvalget 2021.

Paw Karslund. 
Personlige  
stemmer 821

Winnie Sørensen. 
Personlige  
stemmer 343

Charlotte Nellemann. 
Personlige  
stemmer 73

Freja Karslund, 
Personlige stemmer 25

Mikkel Freiber 
Henriksen. Personlige 
stemmer 53

Marlene Nyberg. 
Personlige stemmer 
194

Jan Bakmand 
Nørgaard. Personlige 
stemmer 166

Eddie Blix, Personlige 
stemmer 31 

Ejvind Mehlsen. 
Personlige 
stemmer 12

Brian Borglund 
Bruun. Personlige 
stemmer 98,

Phillip Bergenhammer 
Østergaard. Personlige 
stemmer 62

Dansk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2021.

Socialistisk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2021.

Liberal Alliances  kandidater til Kommunalvalget 2021.

Benny Bindslev. 
Personlige  
stemmer 350

Preben Bjørnager 
Nielsen. Personlige 
stemmer 49.

Erik Ebert. Personlige 
stemmer 31

Alexander Kvist 
Hansen. Personlige 
stemmer 103

Nye Borgerliges kandidater til Kommunalvalget 2021.

Fordeling af mandater
Den danske måde at fordele mandater ved valg til 
såvel folketing som regionsråd og kommunalbe-
styrelser er opkaldt efter den belgiske jurist Vic-
tor D’Hondt. Den er baseret på de såkaldt ’største 
brøkers metoder. Den D’Hondtske metode har dog 

en tendens til at favorisere de større partier, da de 
mindste partier og lister kan risikere ikke at have 
stemmer nok til at være berettiget til et mandat. 
Når stemmerne er talt op efter valget, divideres 
stemmerne til hvert parti med henholdsvis 1, 2, 3, 
4, 5 osv., Det vil sige, at hvis et parti A eksempelvis 

opnår 3400 stemmer, så tildeles partiet det første 
mandat. Næststørste parti B ...

Man kan også finde metoden på nettet og selv 
lege med

På stemmesedlen er partierne opført  
efter ’valgbogstav’

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C.  Det Konservative Folkeparti

D.  Nye Borgerlige

F.  Socialistisk Folkeparti

I.  Liberal Alliance

O.  Dansk Folkeparti

T.  Tårnby Listen

V.  Venstre

Ø.  Enhedslisten

??
????

Tilskud til politisk arbejde 
Partierne kan søge om tilskud til politisk arbej-
de til kandidatlisten ifølge partistøtteloven. 
En kandidatliste, der har deltaget i det senest 
afholdte valg til kommunalbestyrelsen, har ret 
til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i 
kommunen. Det følger partistøtteloven. 
Kandidatlister, der har fået færre end 100 
stemmer ved seneste valg, kan dog ikke få til-
skud.
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Vi kalder os ikke rejse-eksperter, 
men ved godt, at vi er ret gode til 
at arrangere fællesrejser, som vi 
har gjort det i mange år.
Vi er Foreningen Norden i Tårn-

by, som sammen med tilsvarende foreninger i 
de nordiske lande i de seneste små 20 år har arrange-
ret meget indholdsrige rejser og de lokale Foreningen 
Nordens folk har hjulpet os med at finde både kendte 
og ukendte seværdigheder at besøge - og samtidig 
får vi guider, som kender hverdagen i de lande, vi har 
besøgt.

I 2022 går rejsen til Åland. Det selvstyrende område 
er gang på gang blevet nævnt af Foreningen 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 oplevelser. Her er virkelig 
noget at rejse efter. 

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

Dag 1 og 2. Start med bus fra Tårnby skole. Der er 
760 kilometer  og 10 timers buskørsel foran os, inklu-
siv interessante stop og frokost undervejs. 
Vi når Grisslehamn ved spisetid bliver her med to 
overnatninger, så sjæl og krop når at følge med. Vi be-
søger et særligt museum, Alberts Engstrøms verden. 
Kunstnere har før andre fundet de smukkeste steder 
at have atelier.
Fra Grisslehamn tager vi en færge til Eckerö på Åland.

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. Hotellet 
har swimmingpool. Kort efter indkvartering tager vores 
lokale guide, Annika, os med rundt om Mariehamn - 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, Kastelholm slot og Smakbyn 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 Fast-
landsfinland over middag; vi kommer så tæt på øer/
skær, at man tror, man kan røre ved dem. 

Dag 7, dag 8 og dag 9 foregår alle i Raseborg Kom-
mune med udflugter i Fiskars/Bilnäs området; et 
tidligere industriområde, som der gøres meget for at 
passe på. Vi skal på Svartå Slott og til borgruinen, 
som har givet den sammenlagte kommune navn og 

ikke mindst skal vi sydover mod Hangö og håndgri-
beligt forstå de væbnede konflikter, som Finland har 
været i på grund af beliggenheden mellem øst og 
vest. Hvorfor blev det, som det blev, og hvordan er det 
så i dag, hvor Finland har valgt side?

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

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

Vi skal til Åland - vil du med?
Foreningen Norden Tårnby arrangerer en fællesrejse til ’Sommerbyen’ Grisslehamn, Sverige - 

Åland/Mariehamn - Sydfinland i juli 2022 • Flere oplysning  • kontakt for brochure

Tilmelding eller brochure med 
 flere oplysninger

... kontakt Terkel Spangsbo (1. prioritet)  
4038 0450 og terkel.spangsbo@mail.dk eller 

 Birgitte Barkholt 2117 5985. birgitte.barkholt@mail.dk.

... men vi kommer derud alligevel!

Dennis W. Clausen. 
Personlige stemmer 
408

Ali Qais. Personlige 
stemmer 698.

Mette Byrdal. 
Personlige stemmer 12

Mia Barklund. 
Personlige  
stemmer 410

Per Sørensen. 
Personlige stemmer 3

Thomas Krag. 
Personlige stemmer 47

Birger Thomsen.  
Personlige stemmer 3

Githa Westen. 
Personlige  
stemmer 107

Mie Krag. Personlige 
stemmer 50

Sarah Crone.  
Personlige  
stemmer 234

Brian Ekstrøm.  
Personlige stemmer 6

Jens Graff.  
Personlige  
stemmer  40

Pernille Meinertz. 
Personlige stemmer 55

Linda Pickersgill.  
Personlige stemmer 22

Carsten Jørgensen. 
Personlige stemmer 35

Stefan Cantagallo. 
Personlige stemmer 22

Frants Nielsen. 
Personlige stemmer 24

Venstres kandidater til Kommunalvalget 2021.

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

• Radikale Venstre

• Det Konservative   
 Folkeparti

• Nye Borgerlige

• Liberal Alliance

• Dansk Folkeparti

• Venstre

Valgforbund 2: F-Ø

• Socialistisk Folkeparti
• Enhedslisten

Værd at vide, hvis du vil lege med den 
D’Hondtske mandatfordelingsmetode!
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Mary Fonden og Center for Ung-
domsforskning fremlagde første 
halvdel af en undersøgelse om 
ensomhed blandt unge på Tårnby 
Gymnasium

Af Terkel Spangsbo

Kronprinsesse Mary kastede glans 
over fremlæggelse af første del af en 
rapport om unges ensomhed, som alle 
850 elever på Tårnby Gymnasium var 
kaldt sammen for at høre om.

Efter fremlæggelse af resultaterne 
af eksperterne fra Center for Ung-
domsforskning, CeFU, gik Kronprinses-
sen i workshop med en gruppe 2.G’er 
for at udvikle konkrete anbefalinger 
til, hvordan man kan skabe ærlige og 
inkluderende fællesskaber.

Undersøgelsen, Kan fællesskaber 
gøre ondt, er udarbejdet for Mary Fon-
den af CeFU med støtte fra William 
Demant Fonden.

Forskellige fællesskabsformer

Dagen blev indledt med en tale af 
kronprinsesse Mary til alle TG’s elever, 
som var samlet i den store multihal. 

Hun rettede en direkte henvendelse 
til eleverne og talte om, at der - sta-
tistisk set - ville være over 80 elever 
i salen, som på en eller anden måde 
ville være ensomme.

- At unge til tider overses i ensom-
hedsdebatten kan måske skyldes, at vi 
forbinder ensomhed med det at være 
alene. Derfor kan det virke mærkeligt, 
at den aldersgruppe, der har adgang 
til og dyrker flest fællesskaber, også 

er den aldersgruppe, der er hårdest 
ramt af svær ensomhed, fortalte kron-
prinsessen.

Talen blev fulgt op af en klar og 
utvetydig gennemgang af rapportens 
to forfattere fra CeFU Noemi Katznel-
son og Maria Bruselius-Jensen.

De fortalte i klare vendinger, at un-
dersøgelsen havde identificeret fire 
fællesskabsformer, som unge indgår i.

• Abstrakte fællesskaber, der er at 
betragte som sociokulturelle fæl-
lesskaber såsom køn, religion el-
ler geografi, som unge deler med 
andre. 

• Løse forbindelser, der betegner 
de løse bekendtskaber, de unge 
har i sammenhæng med nogle kul-
turelle eller institutionelle ram-
mer - som skole eller klub. 

• Grupper, der udgøres af en grup-
pe af unge mennesker, der kender 
hinanden godt og ofte deler fæl-
les gruppeværdier og en fælles 
gruppeidentitet. 

• Nære venskaber, der i sin enkelt-
hed betegner de unges mest nære 
relationer. 

Undersøgelsen viser, at alle fire 
fællesskabsformer både rummer et 
potentiale for trivsel og mistrivsel. De 
nære venskaber bliver af mange unge 
tillagt en så idealiseret status, at de 
ikke kan leve op til de unges forvent-
ninger.

Kronprinsesse Mary på TG
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Første spadestik taget til ny lege-
plads på Kastrupgårdsskolen

Der er en særlig konto på Tårnby 
Kommunes budget, som er tiltænkt 
udemiljøet omkring skolerne og nu 
er turen kommet til at gøre noget 
særligt for de mindste årgange på 
Kastrupgårdsskolen.

Legepladsen er tiltænkt indskolin-
gen og er finansieret fra puljen for 
trivsel og læring 2021. 

Det er den pulje, som i samarbejde 
mellem ledelse, medarbejdere, elev-
råd og skolebestyrelse udmøntes lo-
kalt på skolerne. 

Puljen bliver med årets budgetfor-
lig udmøntet en gang årligt helt frem 

til 2024. Der vil derfor i de kommen-
de år være mulighed for at tilgodese 
andre behov og elevgrupper, hvilket 
alle på skolen sætter stor pris på.

Første spadestik til en ny legeplads 
på Kastrupgårdsskolen blev taget, 
mens vejret ikke bød på udeleg - i al 
fald ikke for voksne.

Arbejdet startede for alvor midt i 
november og vil være afsluttet midt 
i december måned - hvis vejret tilla-
der det.    

Eleverne i de mindste klasser er 
selvfølgelig meget glade og venter 
bare på at legepladsen står klar til at 
tage imod dem.

-anju

På tegningen ser den kommende legeplads sådan ud og børnene 
glæder sig meget. Det er firmaet MaxPlay Aps, som har tegnet 

’aktivitetsborgen’. Spørgsmålet vil blive, om ungerne bliver friske af 
aktiviten i frikvarteret eller de har brugt alle deres kræfter og trænger 

til at slappe af? 

Kreative frikvarterer til de mindste

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

Tak til de mange, som stemte på os

Nu tager vi fat på en god og ansvarlig udvikling 
for mulighedernes kommune.

TAK FOR 
TILLIDEN 

Fra ‘første spadestik’ ses 
personale og elever fra  
0. klasserne, som er spændte 
på at få deres nye legeplads.
I forgrunden ses skoleleder 
Niels Bahn Rasmussen og 
indskolingsleder Gitte Sander 
Holm.  
Firmaet, der leverer 
legepladsen hedder Maxplay, 
og det så børnene også ud til at 
være klar til.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
 • 2

0
2

1
  1

7

TÅRNBY  
KOMMUNE

INFORMERER

TÅRNBY KOMMUNE

HVEM SKAL MODTAGE TÅRNBY KOMMUNES KULTURPRIS?
Vi hylder vores rige og varierede kulturliv med en kulturpris en gang om året. Prisen går til en aktør, som har gjort 
sig særlig bemærket på det kulturelle område i 2021.
Tårnby Kommunes Kulturpris er en hyldest til vores rige og varierede kulturliv i kommunen. Prisen er på 5.000  
kroner og vi uddeler den en gang om året.

HVEM KAN FÅ PRISEN
• En person, gruppe, forening eller institution
• Amatører og professionelle - uanset alder

PRIS FOR EN SÆRLIG INDSATS
Aktøren har enten markeret sig med en ekstraordinær indsats eller et særligt talent på det kulturelle område.  
Det kan være inden for litteratur, musik, teater, billedkunst, oplevelser og fortællinger med videre.
Vi afslører modtageren af kulturprisen ved et arrangement på Tårnby Hovedbibliotek i februar 2022, hvor  
formanden for Kultur- og Fritidsudvalget overrækker prisen. Arrangementet annonceres i januar måned 2022.

FORSLAG
Alle kan indsende motiverede forslag til Kultur- og Fritidsafdelingen senest fredag den 31.12.2021.  
Send din indstilling gennem formularen på www.taarnby.dk/kulturpris

VALG AF PRISMODTAGER
Kultur- og Fritidsudvalget vælger årets prismodtager efter indstilling fra en komité.

 

 

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 

ADVARSEL!

Pengene forsvandt
Vi ved det jo alle sammen. Vi har 
hørt et så tit! Vi skal holde øje med 
vores værdigenstande, ikke tabe 
dem af syne. Men nu er det alligevel 
gået galt for os i Motionsforeningen 
København i forbindelse med afvik-
lingen af Tårnbyvandringen lørdag 
13. november. 

Arrangementet forløb fint, men i 
forbindelse med pakning af alle vo-
res ting efter arrangementet er der 
forsvundet en sort stofbærepose in-
deholdende vores pengekasser med 
indhold. Der var desværre ikke navn 
på pengekasserne, og pengene kan 
jo bruges af enhver. 

Der færdedes rigtig mange men-
nesker på og omkring skolen den 
dag, da skolen jo blev brugt til coro-
na-testcenter hele den pågældende 
weekend. 

Det var ærgerligt for vores lille 
forening med sådan en afslutning på 
en ellers hyggelig og vellykket dag, 
hvor vi havde været i sving lige fra 
morgenstunden. 

Vi regner ikke med at se bærepo-
sen med indhold igen; men lad det 
være en vigtig advarsel til alle, som 
fremover benytter sig af skolen el-
ler andre af kommunens lokaler. Tab 
aldrig jeres værdigenstande af syne!

Motionsforeningen København

Motionsforeningen København gen-
indkalder alle Tårnby-nisser 

Alle nisser i Tårnby og omegn har haft 
rigtig god tid til at slappe af siden 
sidst, de var på farten, hele to år! Nu 
er de forhåbentlig friske og udhvilede 
og parate til at komme ud at lufte nis-
sehuerne igen.

Nissehueturen er en ført vandring i 
to sløjfer på 7-8 km hver, i alt 15 km. 
Efter første sløjfe vender nisserne til-
bage til skolen til æbleskiver og varm 
gløgg. Efter anden sløjfe kan der kø-
bes ribbensteg og drikkevarer. Det er 
naturligvis ikke alle nisser, som er lige 
energiske, og de kan derfor vælge blot 
at gå med på den ene tur. Det vigtigste 

er, at de kommer ud og viser nissehu-
erne frem i Tårnby - for det tilfælde, at 
nogen skulle have glemt, at julen er på 
vej.

Nisser i alle aldre er naturligvis vel-
komne. Vi glæder os til at se jer.

INFO:
NISSEHUETUR lørdag 18. decem-
ber kl. 10.
Start festsalen på Tårnby Skole
Det koster 35 kr. at deltage i Nis-
sehueturen. Beløbet dækker, ud 
over den hyggelige vandretur, 
også æbleskiver og gløgg (soda-
vand til børnene). 

Nissernes lokale vagtparadeNissernes lokale vagtparade
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CO2-udledningen på affaldsområ-
det skal nedbringes – det kræver 
strøm og nye anlæg

Af Terkel Spangsbo

Skou Gruppen har vundet en omfat-
tende totalentreprise for ARC – Ama-
ger Ressourcecenter. 

Det drejer sig om planlægning, pro-
jektering og opførelse af nye facilite-
ter til affaldsindsamling i Københavns 
Kommune ved Amager Bakke. En ny 
bygning på ca. 3.200 etagemeter skal 
indeholde administration og medar-
bejderfaciliteter, og der skal etableres 
opmarch-areal for skraldebiler og per-

sonaleparkering.
En væsentlig årsag til byggeriet er, 

at Københavns Kommune ønsker at 
nedbringe CO2-udledningen på af-
faldsområdet. Derfor skal bilflåden 
elektrificeres over de kommende år, 
hvilket samtidig vil medføre mindre 
partikelforurening og støjreduktion i 
hovedstaden.

Skou Gruppen skal etablere elek-
trisk infrastruktur på det nye op-
marchareal. Her får de nye ladestan-
dere og transformer-kapacitet til at 
forsyne 65 skraldebiler og fem ser-
vicebiler.

Pø om pø vil skraldebilerne (renovationsvognene) forsvinde fra 
garageanlægget på Hornevej, når ARC overtager affaldsindsamlingen 
med elektriske biler, som skal oplades inde ved Amager Bakke.

Skou Gruppen på toppen af Amager 
Bakke. Nedenfor skal der bygge nye 

facilitetertil affaldsindsamlingen 
i hovedstadsområdet og herunder 

også Tårnby kommune.

Skraldebiler skal elektrificeres

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

Byggeriet bliver placeret på grun-
den, hvor det oprindelige Amagerfor-
brænding ligger/lå.

Bæredygtigt byggeprojekt

- Vi er nu klar til at gå i gang med at 
skabe rammerne for indsamling af af-
fald i hele københavnsområdet på en 
god, klima- og miljørigtig måde siger 
Direktør hos ARC, Jacob Hartvig Si-
monsen.

De elektriske skraldebiler er ikke 
det eneste plus i klimaregnskabet. 
Byggeriet bliver nemlig certificeret 
som et bæredygtigt byggeprojekt, et 
såkaldt DGNB-byggeri. Det vil sige, at 
alle involverede parter skal leve op til 
en lang række miljøhensyn for at opnå 
DGNB-guld, som er kravet fra Køben-
havns Kommune.

- Københavns Ejendomme bliver 
ejere af bygningen på sigt, og ARC 
samt kommunens Teknik- og Miljø-
forvaltning bliver daglige brugere af 
de nye faciliteter. Vi er i dialog med 
aktører som Radius og HOFOR, og så 
skal vi planlægge arbejdet, så vi ikke 
kommer i vejen for personalet i den 
daglige drift. Indsamlingen af affald 
forsætter nemlig, mens byggeriet står 
på, siger Martin Skou Heidemann.

Al affaldsindsamling i Københavns-
området vil løbende blive overtaget 
af ARC – også den indsamling, er i dag 
sker fra Teknisk afdeling på Hornevej.

Regions info
29 kommuner sammensætter Regionsrådet i Hovedstaden
Antal stemmeberettigede:  1.476.172
I alt afgivne stemmer:  954.549.  10.531 færre end i 2017
I alt gyldige stemmer:  918.317   8.872 færre end i 2017
Stemme pct.  64,66%

Socialdemokratiet fik 209.111. Et minus på 53.888 i forhold til 2017
Liberal alliance 17.963. Et minus 21.896 i forhold til 2017
Dansk Folkeparti fik 31.636. Et minus på 43.678 i forhold til 2017
Venstre 98.148. Et tab på 29.521 i forhold til 2017
Alternativet 10.144. Et tab på 33.316 i forhold til 2017
Også tab til Christiania-Listen, Hampepartiet, Kærlighedspartiet Regnbue-
folket Be, Feministisk Initiativ.
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FOTOGRAF FLEMMING WULFF kalder selv dette motiv for ’En karantæneramt coronapatient har forladt sin isolation for at gå på toilettet’. Egentlig behøver 
redaktøren ikke udpensle motivet yderligere - opfordrer blot til at lede efter detaljer, som tre uspiste æbler, næsespray, to gange køkkenrulle, rigeligt med 
elektriske udtag i sengen. Tak til Flemming Wulff, Amager Fotoklub og redaktøren ønsker hvem som helst, der bebor denne seng, en snarlig god bedring.

Tusind tak for valget – Amager har 
fortsat et medlem i Regionsrådet!
3120 personlige stemmer forpligter, 
og derfor skal arbejdshandskerne på 
med det samme. 

Bedre arbejdsforhold for vores 
sundhedspersonale. 

Udvidelse af det trafikale netværk 
på tværs af regionen. 

Vi skal også i gang med at be-
kæmpe ulighed i sundhed, og vi skal 
starte med at synliggøre, at der fin-
des en social ulighed i befolkningens 
sundhed og sygdom. Både i psykia-
trien, på vores somatiske hospitaler, 
i ældresektoren og mange andre 
steder. Derfor skal der prioriteres 
mere forebyggelse, behandling, re-
habilitering og pleje, så der tages 
højde for borgernes og patienternes 
forskellige udgangspunkt og behov. 
På den måde kan vi få afkortet ind-

læggelsestiderne, og der 
kan gives en hurtigere 
og bedre behandling, 
når sygdommen op-
spores i tide.

I den socialdemo-
kratiske gruppe er vi nu 
4 sygeplejersker, ud af 9 medlem-
mer. Så vi kan håbe at dette kommer 
højt op på den politisk dagsorden 
fremover.

3120 personlige stemmer forpligter

Brian Høier
Sygeple-

jerske

Enhedslisten er det 3.største parti 
i Regionsrådet. Vi går fra 4 til 6 
medlemmer
Det skal vi bruge til fortsat at arbej-
de for mere lighed i sundhed og en 
ambitiøs klimapolitik. Den helt store 
opgave bliver dog at arbejde for 
fastholdelse og rekruttering af sund-
hedspersonalet.

På Amager betyder det for eksem-
pel, at opgaverne på Amager Hospital 
skal bevares og videreudvikles.

Ligesom psykiatrien skal styrkes, 
især inden for børne- og ungeområ-

det og den ambulante 
behandling. Og den 
kollektive transport 
og cykelforholdene 
skal væsentligt for-
bedres, så flere bil-

pendlere bruger busser og tog eller 
cykler.

Det skal blandt andet ske via sam-
arbejde med kommunerne og medfi-
nansiering fra staten.

Det vil Enhedslisten arbejde for, 
blandt andet via formandsposten for 
trafikudvalget.

Godt valg for Enhedslisten i Region 
Hovedstaden

Marianne Frederik, Enhedslisten, 
spidskandidat Region Hovedstaden

Refleksioner efter valgene
Tårnby bladet har tilbudt alle parti-
erne, der deltog i kommunalvalget 
og de som fik mandater i Regionsrå-
det, at skrive lidt om tankerne efter 
valgene

Af Terkel Spangsbo

Vi har fået svar fra næsten alle partier, 
som deltog i kommunalvalget i Tårnby 
og som det fremgår, noget færre, som 

kom i Regionsråd Hovedstaden. Der 
har været frit valg til at skrive om stort 
og småt - som vi ofte gør, satte vi dog 
en begrænsning på antal karakterer 
(inklusive mellemrum) pr. indlæg. De 
fleste kunne tælle eller fik compute-
ren til at følge med, så vi slap for at 
redigere (ret meget ) i de tilsendte 
indlæg.

Vi ved godt, at det tager tid at skrive 
kort - som en gammel ven skrev ved 
indledningen af en julehilsen ’Und-
skyld jeg skriver et langt brev, jeg hav-
de ikke tid til at skrive et kort’.

I disse tider med nedlagt brev-ek-
sistens opdager kun vi som har kendt 
bedre (postale-) tider dobbeltbunden 
i omtalte sentens.

Vi minder gerne om, at det i vores 
(redaktionens) øjne er tid til at indle-
de en ny kommunal valgkamp. Ingen 
grund til at vente til om fire år.
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Politiske tanker efter valget:
Tillykke til 
både gamle 
og nye med-
lemmer af 
kommunal-
bestyrelsen, 

men også til alle de øvrige 
kandidater og frivillige, 
der har været med i valg-
kampen 
Ikke mindst tak til vores egne 
Radikale. Det er så fedt at 
mærke engagementet for de 
Radikale værdier og den Ra-
dikale måde at se både ver-
den og det lokale demokrati 
på. 

Vi er meget glade for, at vi 
igen har fået tildelt et man-

dat for den kommende pe-
riode og det vil vi bruge til 
at søge et bredt samarbejde 
gennem åben dialog, både 
internt mellem partierne og 
naturligvis med involvering 
af borgerne. 

Vi skal også arbejde videre 
med den åbenhed og dia-
log  generelt i kommunalbe-
styrelses- og udvalgsarbej-
det, som vi er startet på i den 
nuværende periode, for vi er 
ikke helt i mål endnu. Jeg er 
klar og glæder mig til samar-
bejdet.

Tårnby for borgerne.
Ingelise Andersen
Radikale Venstre

De Radikale værdier
Med en fremgang på 0,7% lukkede Venstre 
kommunalvalget med det næstbedste re-
sultat nogensinde. Det er vi godt tilfredse 
med, selvom vi naturligvis meget gerne 
havde set et systemskifte 
For fire år siden stod der ni navne på Venstres 
liste. Denne gang stod der 17, og fordelt på 

både antal, alder, erhverv, 
køn og geografi har vi haft 
en historisk stærk liste med 
et team, der har samarbejdet 
tæt fra start til slut.  

Venstre valgte bevidst en 
strategi, hvor valgkampen 

ikke kun handlede om vores borgmesterkan-
didat, men om hele kandidatholdet.   Vi har 
promoveret flere kandidater frem for en, og 
derfor er vi også meget stolte over at have 
tre kandidater i top seks over flest personlige 
stemmer og yderligere en til i top-12.   

Som kommunens suverænt største oppo-
sitionsparti lover vi at holde borgmesteren i 
ørerne de næste 4 år. Vi ses :-) 

De bedste hilsner
Peter Ryhmer, formand Venstre Tårnby

2.894 gange tak til Tårnby

Det blev en god og sober 
valgkamp om Tårnby’s 
udvikling de næste fire år 
Vores eget resultat blev stort 
set status quo, og vi vil fort-
sætte arbejdet ud fra vores 
valgprogram ‘Tårnby – mu-
lighedernes kommune’.

Vi ser frem til at det kan 
ske i et bredt samarbejde i 
kommunalbestyrelsen. 

Om fire år skulle Tårnby 
gerne stå med bedre bygnin-
ger på alle skoler, en tættere 
kontakt med ældre, pårø-
rende og de, som kommer 
i den ældres hjem fra kom-

munen samt 
en endnu 
g r ø n n e r e 
profil, hvor vi 
tager vores del a f 
klimaindsatsen. Endelig skal 
der holdes fast i den bund-
solide økonomi. 

Desværre faldt valgdel-
tagelsen endnu en gang, og 
arbejdet med at få hævet 
stemmeprocenten bør være 
et fælles projekt for alle par-
tier, når vi nærmer os næste 
kommunalvalg. Det fortje-
ner vores lokale demokrati.

Socialdemokratiet

Sober valgkamp

I Enhedslisten synes vi, vi har haft et godt 
valg og takker enhver, der valgte at sætte 
krydset ved Enhedslisten. Vi gik frem på 
alle valgsteder og gik 25 % frem i stem-
metal 
Vi fik genvalgt vores mandat og var tæt på 
også at få det andet mandat. Det vil vi arbejde 

på i fremtiden.
Ved forhandling om konsti-

tuering fik vi plads i økonomi-
udvalget, børne-skoleudval-
get, og sundhed og omsorgs-
udvalget, samt plads i flere 

råd og nævn.
Vi glæder os til, med det ene mandat, vi har, 

at fortsætte arbejdet med blikket vendt mod 
de medborgere, børn, unge, voksne og æl-
dre, som forskellige steder i deres liv og med 
forskellige behov har brug for en hjælpende 
hånd.

Vi vil fortsat arbejde for en ny skole. En 
skole for fremtiden.

Mange hilsner, Dorthe Hecht
                               Enhedslisten Tårnby - Dragør

Gik frem og fik vigtig plads

Indledningsvist vil jeg vil 
gerne takke de 1942 vælge-
re, som viste deres tillid til 
det Konservative Folkeparti 
og for 4. valg i træk gav de 
konservative fremgang i 
Tårnby  
- Patrick og jeg vil hver ene-
ste dag de næste 4 år kæmpe 
for de konservative værdier 
og for at sikre konservative 
fingeraftryk på så mange sa-
ger som muligt. - Vi vil fortsat 
være ‘borgerlige stemmer 
der arbejder’

Omkring selve valget er 
den største refleksion - hvor-

for blev valgdeltagelsen så 
lav? Mere end hver 3. væl-
ger valgte at blive hjemme. 
Selvfølgelig havde Corona 
en indflydelse, men valgdel-
tagelsen var kun marginalt 
højere i 2017, så det er ikke 
forklaringen.  

Umiddelbart dukker disse 
3 ideer op i mit hoved:

1) Kommunalpolitik skal 
handle mere om visioner og 
mindre om konkret sagsbe-
handling - vi bruger meget 
lidt tid på diskussion om 
kommunens udvikling. 

2) Reelle borgermøder 

mellem kom-
m u n a l b e s t y -
relsen og bor-
gerne .

3) At vi indfø-
rer lokale folkeafsteminger 
om store beslutninger, der 
påvirker alle. 

Og så synes de konserva-
tive stadig at kommunalbe-
styrelsesmøderne skal video-
transmiteres.
Carsten Fuhr, Gruppeformand 

Det Konservative Folkeparti

(Forkortet af red.)

Konservative reflektioner oven på valget
I Tårnby Listen er vi meget 
glade og hamrende stolte 
over, at vi med 6,3 % af 
stemmerne har skabt hi-
storie ved, for første gang 
nogensinde, at få valgt en 
lokalliste ind
Dette er resultatet af tre års 
hårdt arbejde og det er helt 
klart en holdindsats, for det-
te kan ingen gøre alene. Det 
er fælles hjertesager formet 

af vores med-
lemsskares 
erfaringer 
og kompe-
tencer.
Vi havde 

håbet på en reel indflydelse 
på den førte linje; at flere 
ønskede, lige som os, at få 
et opgør med blokpolitikken. 
Vi vil rigtig gerne det brede 
samarbejde. Derfor håbede 
vi på, at flere havde turde 
satse på os.

Men vi er meget taknem-
melige for muligheden for 
fortsat at arbejde med at 
indfri vores fokuspunkter i 
et løsningsorienteret samar-
bejde i kommunalbestyrel-
sen.

Tusinde tak for tilliden.
Liv Gam, Tårnby Listen

Tanker efter valget

Det næsten umulige
Nye Borgerlige Tårnby gjorde 

nærmest det 
umulige. Vi 
fik en stol i 
Tårnby kom-
m u n a l b e -
styrelse de 
næste 4 år. 

Noget af en bedrift i en så 
rød kommune som Tårnby. 

Vi er allesammen meget 
glade, stolte og ydmyge over 
det flotte resultat som DU 
har medvirket til. Af hjertet 
tak.

Tusind tusind tak for jeres 

stemmer og opbakning.
Vi er kun lige begyndt. 

Benny Bindslev, 
kommende kommunal-

bestyrelsesmedlem

Tak for valget
Valget er nu overstået og i 
SF får vores byrådsmedlem 
Winnie Sørensen en periode 
mere som medlem af Økono-

miudvalget 
og formand 
for Arbejds-
markedsud-
valget. Det 
er vi rigtig 
glade for! 

Winnie har haft ansvaret 
som formand på området 
de sidste 4 år, hvor corona-
håndtering virkelig har væ-
ret i højsædet. Nu tager vi 
hul på en ny periode, hvor 
vi i SF ser meget frem til at 
opbygge det nye Jobværk-
sted under Jobcentret med 
konkret hjælp til jobsøgning, 
ligesom vi håber, at udvalget 
efter nytår også får styrket 

den lokale erhvervsudvikling 
og tager hul på en mere aktiv 
jobskabelse end tidligere. 
Winnie fortsætter også i Tek-
nik- og Miljøudvalget, hvor 
SF vil arbejde for at få Tårnby 
med helt op i den grønne su-
perliga med bedre kollektiv 
transport, vedvarende energi 
og flere ladestandere.

SF i Tårnby
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Er du A- eller 
B-menneske?
Der er noget at finde for begge parter i bogen 
Find din døgnrytme - og få overskud i hverda-
gen

Anmeldelse af Else C. Andersen

Det er mest sandsynligt, at du er B-menneske; 
dem er der nemlig flest af i verden. Og så skal A-
menneskene lade være med at håne B-menneske-
ne, for de kan nemlig ikke gøre for det! 

De kan ikke gøre for, at de ikke kan komme op 
om morgenen, de kan ikke gøre for, at de ikke kan 
sove om aftenen og forklaringen kommer for en 
dag i denne lille, røde bog, Find din døgnrytme, 
som blandt andet plæderer for at skabe en flek-
sibel (arbejds-)kultur og som forklarer, hvorfor vi 
hverken kan gøre for, at vi er A- eller B-mennesker.

For det er vi fra fødslen. Kroppens 30 milliarder 
celler har et indbygget ’Masterur’, som styrer din 
døgnrytme. At du får det bedste liv ved at følge 
din døgnrytme, siger nok sig selv, men omverde-
nen forsøger at få dig til at rette ind, så du passer 
til normen; den norm der blandt andet har be-
stemt, at skolebørn skal møde kl. 8 om morgenen 
og at du selv bliver opfattet som mest eftertrag-
telsesværdig som medarbejder, hvis du møder 
tidligt om morgenen og ikke kommer anstigende 
til ’direktørtid’. 

Men hvis du føler, at du øver vold på dig selv 
hver morgen, får du forklaringen her. 

Tre kronobiologer fik for nogle år siden Nobel-
prisen i medicin for deres opdagelse af et særligt 
protein, som forøges om natten og nedbrydes om 
dagen. 

Med den opdagelse kunne de påvise, hvordan 
det kronologiske ur virker, altså Masteruret, for-
kortet SCN. Denne viden kan bruges på mange 
områder, som Camilla Kring fortæller om i bogen. 
Blandt andet kan den bruges hos teenagere som 
helt påviseligt har brug for at sove længe (på 
grund af forhøjet testosteron i puberteten) eller 
for A-mennesket, som endnu engang skal forklare, 
hvorfor hun altid er den der først tager afsted fra 
en fest (… som lige er gået i gang). Hvis du er i tvivl, 
om du er A eller B, er der hjælp i bogen til, hvor-

dan du finder ud af det.

Opdagelsen kan altså generelt bruges til 
at gøre hele vores samfund mere menneske-
venligt. Lad børnene sove til de vågner, ind-
før senere mødetider i arbejdsmæssig sam-

menhæng og lav overenskomster for kronotyper. 
Kring er selv i bogen inde på, at vi måske allerede 
er på rette vej, hjulpet af Coronaen, og for mit ved-
kommende vil jeg bare sige: Læs bogen og kom så 
i gang. 

Find din døgnrytme
og få overskud i hverdagen
Forfatter: Camilla Kring
Forlag: Grønningen 1
Pris: 199,- /e-bog: 129,-

Ingen har ordet
- ikke mindst når den daglige rutine sættes ud 
af spillet og ord er de mest nødvendige

Anmeldelse af Bitte Christensen 

Ingen har ordet er en pårørendefortælling skre-
vet af Birthe Kont, cand.phil. i litteraturviden-
skab. Foruden at stå for litterære arrangementer 
har hun også selv har forfattet romaner og anto-
logier og nu er hun pårørende til sin ægtefælle 
med en måske livstruende sygdom. 

Birte Kont og ægtefælle er, trods fremskreden 
alder, tilsyneladende begge aktive med såvel 
involvering i udgivelser og foreningsliv inden 
for forfatterforeningen og for mandens vedkom-
mende lægegerningen. Og som det ofte sker, 
bliver parret taget på sengen, da et af hans be-
søg hos egen læge skal følges op af yderligere 
undersøgelser. Pludselig er den daglige rutine 
sat ud af spillet; som ægtefælle vil man vel altid 
gerne høre mere, men det kan være svært at få 
sat ord på tankerne.

Nu følger undersøgelser af forskellig art, men 
her viser det sig hurtigt, at man er pårørende. Og 
fra anden side ønskes ikke nødvendigvis, at man 
udtrykker sin opfattelse af sagen og slet ikke 
omtaler, at patienten faktisk er velbevandret i 
lægevidenskaben.

Pårørendende rollen

På andre tidspunkter, som for eksempel, hvis den 
pårørende skal holde sine sædvanlige oplæg og 
hermed må være fraværende fra hjemmet for 
nogle timer, kan det udløse en krise over ikke 
at kunne passe sine pligter hos den kriseramte 
ægtemand ... og selvom en nær slægtning tager 
over, opfattes det som et svigt. Alle påtaler, at 
man som pårørende skal passe på sig selv; dette 
er dog en opgave med dilemmaer, afmagt og det 
at turde række ud til andre pårørende såvel som 
til venner.

Birthe Konts beretning er også en beskrivelse 
af ikke at miste sig selv, håbet og få ny indsigt og 
muligheder. En dybfølende beretning om situa-
tioner, de fleste af os en dag pludselig står i, men 
som er svære at forberede sig på. Men måske 
kan vi tage en sådan beskrivelse af såvel 
patient som pårørende til os og erken-
de, at vi ikke er de første og heller ikke 
de sidste, der en dag står i lignende si-
tuationer. Nu er det jo ikke kun på grund 
af fremskreden alder, at man kan møde 
sådanne krisesituationer, så de fleste vil, 
om ikke med glæde, så med forståelse for 
fremtiden have gavn af den let tilgængelige 
beretning om ’INGEN HAR ORDET’

Udgivet i 2021 ved Forlaget Brændpunkt.
Pris: 199,- kr.
Ingen har ordet kan også købes som e-bog.

Et møde mellem 
de umage 
Alle mine sønner beskriver en stærk og dyb 
relation mellem den finsk-svenske borgerlige 
socialist og gadedrengen fra Buenos Aires 

Anmeldelse af Bitte Christensen 

Forfatteren selv, ’CK’, er omdrejningspunktet i 
romanen. Handlingen har udgangspunkt i 1979, 
hvor han netop er kommet til Argentina - nær-
mere betegnet Buenos Aires for at fordybe sig i 
denne verdensdels fortid. 

Planen gik dog helt i vasken, da en lokal be-
kendt præsenterede ’CK’ for den meget unge ar-
gentinske gut på 20 år. Juan var en velskabt ung 
fyr. Hurtig i bevægelse og replik og synes altid 
smilende og glad. Disse to synes fra første færd 
at have sympati for hinanden på trods af, at de 
ikke havde et fælles kommunikationssprog. 

Ved hjælp af spansk-svensk og svensk-spansk 
ordbog fandt de efterhånden frem til at kunne 
beskrive hver deres egen historie. De fandt ef-
terhånden en gensidig interesse i hinandens liv 
og færden - både i fortiden og aktuelt. Juan var 
opvokset i en almindelig argentinsk arbejderfa-
milie, hvor pengene var små.

Og han klarede sig snart på forskellig vis uden 
voksen indblanding; p.t havde han en sød ven-
inde, der lod ham bo hos sig og på argentinsk vis 
ikke blandede sig så meget, trods ofte bekymret.
Der var 26 års forskel mellem de to. ’CK’ havde 
kone, voksen søn og datter hjemme i Skandinavi-
en, men brugte ofte længere perioder i udlandet 
for at få stof til sine udgivelser. 

Det var dog en rystende oplevelse for vores 
forfatter at finde ud af de nærmere omstændig-
heder ved vores unge Juans levevis og nok ikke 
mindst over at konstatere sin tilknytning til den 
unge knøs - et forhold, der mere og mere nær-
mede sig et ’far/søn forhold’. 

I hvert fald mente ’CK’ sig forpligtet til at tage 
Juan med retur til Finland og give ham bedre mu-
lighed for at udnytte sine muligheder i livet Bl.a. 
økonomisk støtte og fri kost/logi; som man ville 
bakke sine egne børn op med, men opbakningen 
var dog vist kun sporadisk blandt de hjemmevæ-
rende familiemedlemmer. 

Dette ’far/søn’ forhold udviklede sig noget 
atypisk; Juan kunne ikke trives i den nordiske 
kultur og returnerer til Argentina, men ’CK’ ven-
der gang på gang tilbage til Argentina og forsø-
ger at holde fast i deres dybe forhold. 

Alle mine sønner er skrevet af svensk/ finske 
Christer Kihlman, der siden 1960’erne 
har skrevet adskillige romaner om social 
uretfærdighed, ægteskabelige konflikter, 
seksualitet og alkoholisme, heraf flere er 
oversat til dansk. Udkommet på dansk i 2021. 
Udgivet på Forlaget Apuleius’ Æsel
Pris: 225,- kr.
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Kulturzonen er åben
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen
Mandag-torsdag kl. 15-20 • Dagens ret kl. 17-19

Administrationen kontaktes på tlf eller mail 
Mandag- fredag kl. 9-15

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

Musikskolen:  
musikskolen@taarnby.dk

FRI ENTRÉ

kastrupgaardsamlingen.dk

Træ på Kastrupfortet 
december 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at deltage i og gå til i december og januarNoget at deltage i og gå til i december og januar

December på
December er traditionernes tid, men der er 
også nye og spændende projekter i gang i 
musikskolen
Inden vi for alvor tager hul på december med det tra-
ditionsrige Jul på Kulturzonen, kigger vi tilbage på en 
november, hvor det langt om længe, efter flere coro-
naaflysninger, lykkedes at holde koncert med Sigurd 
Barrett og musikskolens harmoniorkester HOT. Det blev 
til to forrygende koncerter i Kulturhuset Kastrup Bio 
med opførelsen af Sigurds nye værk ’Verdens bedste 
instrument’ og naturligvis også et par af de gode gamle 
Sigurd-sange, som både små og store kunne nynne 
med på.

 Samtidig kan vi også med glæde følge et stort nyt 
projekt, ’Musik med krop’, hvor musikskolen sammen 
med gymnastikforeningen KG66 og 200 børn fra ud-
valgte skoler og børnehaver i kommunen afprøver et 
nyt undervisningsforløb. Gennem rytmisk/musikalsk 
og motorisk træning garneret med indslag fra dansens 
verden er målet at nå frem til et potentielt nyt fag ’Mu-
sik med krop’.

Projektet er finansieret gennem Kulturministeriets 
pulje ’Grib engagementet’, og vi håber det kan fort-
sætte i 2022.

Jul på Kulturzonen 
Første adventslørdag, den 27. november kl. 14-17 
tager kulturhuset hul på julemåneden med vores tra-
ditionsrige ’Jul på Kulturzonen’ for hele familien. Der 
er bl.a. mulighed for at lave julegaver og dekorationer 

i vores kreative værksteder, der vil være hyggelig 
julemusik med musikskolens elever, jule-jazztrio, he-
stevognskørsel, julehistorier og naturligvis glögg og 
æbleskiver og andre gode sager til julemaverne.

På grund af coronasituationen har vi rettet arrange-
mentet lidt til og trukket nogle af aktiviteterne ud på 
vores hyggelige gårdsplads, så der ikke bliver for tæt 
trængsel indenfor. 

Der er gratis adgang til arrangementet og kontrol af 
coronapas inden døre.

December måned vil også være fuld af musikskolens 
mange julekoncerter, hvor eleverne giver prøver på de 
ting, de har øvet på i efteråret. Mange af koncerterne 
foregår på Kulturzonen, men enkelte arrangementer 
rykker også ud i byens kirker. På taarnbymusikskole.
dk kan du finde en liste over alle musikskolens julekon-
certer.

Bjørnen Bjørn fik en ny bedste ven i HOT’s maskot Mae-
stro, da Sigurd og HOT spillede koncerter i Kulturhuset 
Kastrup Bio 22. november.

En juleklippenisse til Jul på Kulturzonen. Foto: Michael 
Oxkjær, Amager fotoklub.

UngTårnby er stadig igang
Trods smittespredning i 
kommunen er der stadig fuld 
gang i fritidsundervisningen på 
ungdomsskolen
Vi har lavet en række tiltag, som sikrer, 
at de unge trygt kan benytte sig af de 
tilbud, vi har i og på ungdomsskolen. 
Humøret er stadig højt blandt de unge, 
og underviserne holder også fanen højt 
i denne tid. Det er tydeligt at mærke, 
hvordan de unge mennesker har dannet 
nye venskaber og fundet sig til rette i 
deres nye fællesskab. Stemningen om 
aftenen er helt unik, og det er noget, vi 
værner meget om. 

Enkelte arrangementer og ture har vi 
desværre været nødt til at rykke til for-
året; dem det vedrører har fået besked. 
Vi holder hele tiden øje med myndig-
hedernes anbefalinger og sørger for at 

holde jer opdateret undervejs. 
Vi har nye hold og ideer på tegne-

brættet, som vi glæder os til at dele 
med jer: Italiensk (for begyndere) og 
brasiliansk Jiu-jitsu (grappling). Vi håber 
også at kunne lave endnu et musikhold. 
Hvis nogen af jer gerne vil være med i 
et band, så skriv jer op via vores hjem-
meside. Husk at I altid er velkomne til 
at komme med nye ideér ift. til hold, 
udflugter eller andre arrangementer. Vi 
bestræber os på hele tiden at være i 
udvikling og følge tidens trends samt de 
unges ønsker. 

Det er stadig muligt at melde sig til 
holdene på vores hjemmeside: www.
us.taarnby.dk. Der er sågar pladser på 
flere af de hold, som tidligere har haft 
venteliste. 

Crazy Christmas - Lørdag 11. 
december
Som noget nyt i år holder vi Crazy 
Christmas på ungdomsskolen. Vi finder 
den gode julestemning frem og bliver 
helt klar til juleaften. Vi har kreative 
værksteder, hvor du kan skabe dine helt 
egne julegaver, der bliver så flotte, at 
du bliver aftenens stjerne på selveste 
juleaften. Og så laver vi selvfølgelig også 
julebag og julemad. Det bliver så julet, 
at nisserne også kommer frem fra deres 
skjul! Meld dig til, spread the word og 
find nissehuen frem! Der vil være en 

mindre bru-
gerbetaling 
på nogle af 
materialerne 
eksempelvis i 
smykkeværk-
stedet.

 
I næste udgave af Tårnby Bladet kan I 
læse mere om anden del af sæsonen på 
Ungdomsskolen.
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Træ på Kastrupfortet 
december 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at deltage iNoget at deltage i

Om Ungværket 
Ungværket er et fællesskab for unge 
mellem 18-30 år, der har for meget tid 
alene og savner et større netværk 

Af Mie Hildebrandt Munthesen, frivillig i Ungværket. 

Måske kender du følelsen af, at folk omkring dig har 
travlt med at ses med venner, gå til fester, lave spæn-
dende projekter, mens man selv har en halvtom kalen-
der? Når man ufrivilligt har for meget tid alene, kan det 
gå ud over humøret. I Ungværket møder man andre 
unge, der har det ligesom en selv. Man får gode ople-
velser, der er med til styrke fællesskabet. Det er med til 
at give glæde i hverdagen. 

Ungværket mødes hver mandag kl. 17-20 for at spise 
sammen efterfulgt af en given aktivitet, som at se film, 
være kreative eller spille brætspil. Ca. én gang om må-

neden er der ture ud af huset enten i biografen, på mu-
seum, cafe og meget mere. Aktiviteterne bestemmer 
deltagerne og de frivillige i fællesskab, så alle er med til 
at bestemme. Der bliver lagt en plan op for månedens 
aktiviteter på Ungværkets Instagram, se mere på @
ungvaerket. 

Ungværket holder til i Netværkshuset Kastruplund, 
som er en del af Røde Kors Hovedstaden. Man er vel-

kommen til at kigge forbi en 
mandag aften eller at lave en 
aftale med daglig leder Hildur 
Thorisdottir, på tlf.  2810 
7565. I Ungværket bliver der 
taget rigtig godt imod nye an-
sigter, og man har mulighed 
for at komme og mødes med 
en af de frivillige, inden de 
andre deltagere kommer. 

I Ungværket er der plads til 
alle trods forskelligheder. Man 
møder åbenhed, tolerance 
og hjertevarme. Kom forbi 
Ungværket og vær med i et 
aktivt, meningsfuldt fælles-
skab.

Mie Hildebrandt 
Munthesen, frivillig i 

Ungværket.

Kastruplunds julebazar
Man kan købe de fineste juleting og mundgodt, 
som alt sammen er lavet af husets brugere og de 
frivilliges krea-hold. Her kan man helt sikkert finde 
en værtindegave eller kalendergave, eller noget fint 
til sig selv.
Overskuddet af salget går til oplevelser til husets 
brugere.
Kastruplunds julebazar tirsdag 7. december kl. 13-
16.

Yoga blandt kunstværker
Kunstneren Pia Andersen lægger med 
sin kunst op til ro, fordybelse og nærvær. 
De store malerier med kraftfulde farver 
skaber en fantastisk ramme, hvor man som 
publikum kan lade sig inspirere og fordybe 
sig i kunsten
Dette har inspireret museet til at invitere Yoga-under-
visere fra FysiQ Danmark ind i museets udstillingsrum 
og tilbyde en yogatime med udstillingen ’Den Blå Laks’ 
Rejse’ som kulisse. Det er gratis at deltage i yogatimen. 
Det eneste det kræver er, at du medbringer din egen 
yogamåtte. Workshoppen finder sted af to omgange. 

Der er et begrænset antal pladser på hol-
dene. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmel-
ding skal ske hos museets kulturmedarbejder 
Louise Banke på abk.ks.bk@taarnby.dk eller 
på museets hovednummer: 3251 5180. Vi 
gør opmærksom på, at museet ikke har om-
klædningsrum.
Lørdag 11. dec. 2021 og søndag 9. januar 2022, begge 
dage kl. 9.15 – 10.30. Kastrupgårdsamlingens Stak-
lade.

 

Kom til årets Julebazar i 
Netværkshuset Kastruplund 

 

 
   
 Tirsdag d. 7 december 2021 

Kl. 13.00 – 16.00 
 

Her kan du fx købe husets berømte chili-pasta og 

julesmåkager, samt julepynt og nissegaver lavet af 

husets brugere og frivillige til KREA-værksted. 

 

Du kan betale med kontanter eller Mobilepay.  

Alt overskud går til oplevelser til husets brugere  
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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 et af bibliotekerne. 

Træ på Kastrupfortet 
december 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til hele næste åropleve og deltage iNoget at gå til hele næste åropleve og deltage i

Biblioteket op mod julBiblioteket op mod jul
De gode oplevelser er lige om hjørnet i 
december, 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.  

Caféen på Tårnby Hovedbibliotek åbner 
den 15. december
Caféen drives som et beskyttet beskæftigelsestilbud, 
hvor borgere med fysiske- eller psykiske handicap i 
samarbejde med personalet serverer lækre hjemmela-
vede retter, friskbagt brød og god kaffe.

I caféen er der plads til alle, og der serveres med 
et smil. Betjeningen kan kræve din tålmodighed. Til 
gengæld er humøret og kvaliteten i top, både når det 
gælder maden og serveringen.
Caféens åbningstider: 9.00-18.00 mandag-fredag og 
10.00-14.00 lørdag-søndag.
Kunder over 15 år skal vise coronapas

Jul og Nytårs Krea på Biblioteket
I december kan børn og barnlige sjæle komme forbi 
enten Vestamager Bibliotek eller Hovedbiblioteket, og 
lave flot og forunderlig julepynt i hele bibliotekets åb-
ningstid.

Hver uge nye materialer og guides klar til julepynt. 
Uge 48: Julehjerter
Uge 49: Kræmmerhuse
Uge 50: Julestjerner
Uge 51: Musetrapper og guirlander   
Når vi træder ind i årets sidste uge inviterer biblio-

teket til nytårs krea, hvor man kan lave sin egen flotte 
nytårshat
Fra lørdag 11. december kan du benytte det nye børne-
bibliotek, og du vil kunne møde julemanden denne dag.

Tårnby juler
Den 27. november tændes julelysene og den gode 
stemning spreder sig i Tårnby, når der inviteres til jule-
marked foran rådhuset samt jul på Kulturzonen. 

Det er FDF Korsvejen, der i samarbejde med Tårnby 
kommunebiblioteker samt Tårnbys foreningsliv, afhol-
der Tårnby Julemarked på Rådhuspladsen. 

Der vil være:
Hyggeligt julekræmmermarked med mange stande, 
mulighed for at møde julemanden, madboder med 
æbleskiver, gløgg, pølser, øl og vand, julesange og un-
derholdning, juletræstænding ved borgmester Allan S. 
Andersen kl. 12, 
27. november kl. 10-16. Tårnby Rådhusplads, Amager 
Landevej 76. Gratis.

Jul på Kulturzonen 
- en hyggelig eftermiddag for hele familien 

Der vil være: 
Juleværksteder med klip, grafisk tryk og juledekoratio-
ner samt julehistorier for de yngste, Lucia-optog med 
Pilegårdsskolens kor og musikskolens kor The Jokers, 
hestevogn, æbleskiver og gløgg samt hyggelig jule-
jazz.
27. nov. kl. 14-17. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90. 
Gratis.

Nissepigen der blev væk 
- børneteater for de 5 -13 årige
En musikalsk juleforestilling om nissepigen Fiona, der 

en julenat sniger sig 
ud af Julemandens 
kane og bliver glemt 
på et loft på Stille-
havsvej nr.7.

Her bliver hun 
venner med drengen 

Kim, og sammen forsøger de to at finde ud af hvordan 
Fiona kan komme hjem igen.

Undervejs møder vi det ensomme spøgelse Kaptajn 
Top, der elsker risengrød, Kims far der elsker sport - og 
måske kommer selveste Julemanden forbi.
45 minutter for de 5-13 årige med Himmerlands Teater 
11. december kl. 11 – 11.45. Pris: 20 kr. Tårnby Hoved-
bibliotek, Kamillevej 10

Scenen er din: Bipolar for begyndere 
v. Mynte Arnardottir

Mynte Arnardottir, for-
fatter og underviser, vil 
dele ud af sin viden om 
emnet. 

Bipolar lidelse bliver 
ofte fremstillet karike-
ret og spektakulært i 
medierne, men Depres-

sionsForeningen og forfatteren ønsker at bidrage til en 
mere nuanceret forståelse af bipolar lidelse.

Bogen ’Bipolar for begyndere’ er inspireret af tan-
kesættet om recovery, altså at komme sig. Bogen har 
fokus på håb og livskvalitet, mening og medbestem-
melse.
Dato: 16. december kl. 19-21. Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Gratis billetter.

Litteraturcafé
Mangler du tips 
og inspiration til 
gode læseop-
levelser? I Lit-
teraturcafeen er 
der kaffe og te 
på kanden, mens 

bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens ny-
heder og andre læseværdige bøger - romaner, krimier 
og fagbøger.
14. december kl. 15-17. Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 10. Gratis billetter.

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

Helene Filskov møder jer kl. 14 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter. 
13. dec. kl. 14-15.30. Rundkørslen på Englandsvej.

 

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign 
- workshop for voksne
Vi stiller materialer, værktøj og stansemaskine til rådig-
hed, så du kan fremstille ting, der vil imponere. Mobi-
ler, gavemærker, kort, bordpynt og andet.
Større børn kan deltage sammen med en voksen. 13. 
december kl. 15.30 – 18.30. Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Gratis billetter.

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 til strikningen. 
15. dec. kl. 16-18. Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10. Gratis billetter.

Syng dig glad – julesange v. Marianne Kragh 
December måneds sangef-
termiddag står naturligvis 
i julens tegn. Julestemnin-
gen er garanteret, når vi 
har været igennem både 
nye og gamle julesange.Vi 

mødes den sidste mandag i måneden med korleder og 
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. 
20. december kl. 16 – 17.30. Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Billet 30 kr. 

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.

Medbring selv papir, farve og pensler, og biblioteket 
sørger for bøger med inspiration. 
1. december kl. 10 - 13. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis.

Erindringscafé: Skoleliv
Vores 
skoletid 
rummer 
mange 
minder 
for de 
fleste.

Når vi 
nu er så 
tæt på ju-
len, ville 
det være 

hyggeligt, at høre om hvilke aktiviteter, der blev lavet i 
skolen omkring juletid. Måske opdager du, at du sidder 
ved siden af en, du kender fra din skoletid, eller at I 
har haft de samme lærere?

Tilhørerne kan bidrage med egne anekdoter, men du 
kan også bare lytte med, og få bragt dine egne minder 
til live igen.
7. december kl. 14 – 16. Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 10. Gratis billetter.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B6411

UPCYCLE 22 - kreativt genbrug
I foråret 2022 sætter Tårnby Biblioteker fokus på 
kunst, kreativitet og genbrug. Vi laver udstillinger og 
workshops sammen med kreative og genbrugsglade 
borgere i Tårnby og på Amager.
Udstillingen bliver vist fra mandag 25. april - fredag 
20. maj, og workshoppen finder sted lørdag 7. maj. 
Se bibliotekets hjemmeside for yderligere informa-
tioner.

Vil du være med?
Laver du selv lamper af gamle syltetøjsglas eller ur-
tepotter af brugte dåser, syr du hagesmække af gam-
le herreskjorter, strikker du restesweatre eller skaber 
du affald om til kunst? Uanset hvilke materialer du 
arbejder med, vil vi meget gerne høre fra dig, og se 
dit bud på genbrugskunst og upcycling. 
Skriv eller ring til: Helene Filskov, hfj.bk@taarnby.
dk, 3246 0582 eller Laura Michelsen,  
lnm.hb.uk@taarnby.dk, 3246 0579

Upcycling er også kendt som kreativt genbrug, 
hvor biprodukter, affaldsmaterialer, ubrugelige 
produkter omdannes til nye materialer eller 
produkter, af højere kvalitet, kunstnerisk værdi eller 
miljøværdi.
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Træ på Kastrupfortet 
december 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til og foretage sig og opleve den næste tid...Noget at gå til og foretage sig og opleve den næste tid...

Lav din egen julepynt og giv naturen en hånd samtidig
Frem til midten af december 
kan du kreere din egen julepynt 
og samtidig hjælpe Naturpark 

Amagers orkidéer med bedre 
vækstbetingelser, når de igen 
titter frem næste sommer 
Sådan lyder tilbuddet fra Naturcenter 
Amager. 

I området lige syd for søen ved Stor-
høj på Kalvebod Fælled vokser der i 
sommerperioden smukke orkideer som 
sumphullæbe og gøgeurt, men området 
er ved at blive overtaget af pilekrat. 

Derfor er en af årets juleaktiviteter 
på Naturcenter Amager, at fjerne den 
uønskede pil og derefter lave den om til 
smukke julestjerner og kranse.

Orkidéerne er sjældne og smukke, 
men de er også ganske sarte og kræ-
ver helt bestemte forhold, for at kunne 
vokse. Blandt andet har de behov for at 
få massevis af sol og derfor er det afgø-
rende at få fjernet den hurtigt voksende 
pil, som på få år kan overtage engen. 

Så har ud lyst til at få en lidt ander-

ledes juleoplevelse, så tag familien med 
på Naturcenter Amager, hvor friluftsgui-
derne står klar med både sakse, pynt og 
skabeloner. Og så er det bare at klippe 
ned og trylle pilen om til det flotteste 
juleflet. 

Friluftshuset på Naturcenter Amager 
har åbent fredage 9-14 og weekenddage 
10-16 frem til 12. december. For mere 
info, besøg facebook.com/naturcente-
ramager

På engarealet lige syd for Storhøj Sø 
vokser flere sjældne orkideer, men 

området er ved at gro til og du kan nu 
hjælpe med at trylle pilen om til flot 

julepynt.

Biodiversitet i dit hus…
Af Frederik Leck Fischer, Tårnby Naturskole

Mange mennesker forbinder ikke deres huse med be-
grebet biodiversitet. Vores huse skal for de flestes ved-
kommende være så ’sterile’ som muligt, og selvom det 
lykkes langt hen ad vejen, findes der stadig dyrearter, 
som trives her. Det gælder især de husboende edder-
kopper. De besidder tilpasninger, der gør, at de kan gå 
mange måneder uden føde, og længe uden vand. Det 
er nødvendigt i et tørt og fødefattigt indeklima som 
vores huse. I vinterhalvåret, når der ikke er mange in-
sekter der forvilder sig indenfor, er flere af arterne også 
gode til at spise hinanden, heriblandt artsfæller. 

To almindelige husboende edderkoppearter, mange 
vil støde på i deres huse, er den almindelige Mejer-
edderkop (Pholcus phalangioides) og hus-museedder-
kopperne i slægten Scotophaeus.

Mejer-edderkoppen er en bleg, skeletagtig edderkop, 
der holder til i loftshjørner og lignende steder i sit nul-
lermandsagtige spind. De er udprægede edderkoppe-
jægere og tager godt for sig af husets andre edderkop-

per. Er du ikke glad for de store mørke husedderkopper 
i Eratigena og Tegenaria slægten, kan det derfor være 
klogt at alliere sig med mejeredderkoppen – den kan 
uden problemer nedlægge en edderkop mange gange 
større end sig selv.

Hus-museedderkopperne dækker to arter, som er 
svære at skelne. Den ene art Scotophaeus scutulatus, 
har Københavnsområdet som sin højborg og findes kun 
få andre steder i Danmark. Den anden art Scotophaeus 
blackwalli, er meget almindelig i hele landet. De to ar-
ter kan kendes på deres mørke udseende, ret robuste 
bygning, deres sølvgrå ’pels’ på bagkroppen, og deres 
store tøndeformede spindevorter bagerst på bagkrop-
pen. Disse edderkopper er ligesom mejeredderkoppen 

glade for at æde andre edderkopper, men jager alt, der 
kryber langs husgulvet – såsom sølvfisk og skægkræ. 
Når de ikke er på jagt, gemmer de sig i en hule - gerne 
under lister eller i rillerne mellem gulvbrædderne.

Læs mere om dine egne edderkopper på: 
https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/de-dan-
ske-husboende-edderkopper/  

En han af den almindelige mejeredderkop (Pholcus 
phalangioides)

En hun af den almindelige hus-museedderkop (Scoto-
phaeus blackwalli)

Musik, Julehygge Musik, Julehygge 
og 25-års og 25-års 
jubilæumjubilæum
Nu fejrer vi 25-året for Plyssen 
Vi julehygger med musik af Bordinghus Spillemæn-
dene M/K, gløgg og æbleskiver er der også, samt 
juleboder med forskelligt håndarbejde mv.

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

Vi brænder så meget for, at der igen skal ske no-
get på den gamle gård ligesom i gamle dage, hvor 
de flittige bønder var aktive på gården.

Hvornår starter vi så i den nye bygning? 
Tja... det ved vi ikke helt, men vi har en formod-

ning om, at det bliver i 1. kvartal af 2022.
Fremtiden vil blive med kulturindslag, lokalstof, 

foredrag, musik, kunst, etc.

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

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

Vh. Aktivitetsudvalget.

Julehygge og 25-års jubilæum: Udstillingscenteret 
Ved Diget 26-28. 4. og 5. december kl. 11-16, fri 
entre.
(Dele af udstillingen vil ikke være synlige disse da-
ge, grundet julehyggen.)

Udstillingscentret har normalt åbent hver søndag 
13-16, fri entre

En lille rebus: 
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

December 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 temaet i december

Tirsdag d. 7. december kl. 14 ser vi på skif-
tet 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.

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 med-
arbejdere og medrejsende. Pris højst 1.500.

Yderligere oplysninger og ikke bindende for-
håndstilmelding: Johnny Fredelund,  
hjfredelund@yahoo.dk, 21 91 50 36.

Kontoret 
holder julelukket fra mandag 13.december til og 
med mandag 3.januar 2022.

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

Er der brug for en bisidder til et møde med kommu-
nen, 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 kl. 10-14 eller 
Lissi Bak Pedersen på tlf 22 15 60 29.

Hjælpende hånd
Hjælp til små reparationer i hjemmet, opsætning af 
billeder, opsætning af lamper, gardiner, persienner 
og andre småting.Vi hjælper ikke med rengøring, 
havearbejde, flyttemandsarbejde og snerydning. 
Det er gratis, men materialerne skal du dog betale.
Ring til Kontoret 21 70 05 16 tirsdag kl. 10-15 og 
få en aftale.

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.

Julen 2021

Hej derude, nu går det los,
juletiden er over os.
Vi pynter op og handler,
køber andesteg og mandler.
Alt skal nås i rette tid -
måske bli’r julen atter hvid?

Glædelig jul fra bestyrelsen
Ældre Sagen i Tårnby
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Gudstjenester
November     
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 kl. 10.00 Miriam Joensen
Torsdag 9. Ro til tro – meditativ gudstjeneste kl. 19.00 Miriam Joensen
Søndag 12. 3. s. i advent Ni læsninger kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 12. Julegudstjeneste for børn og voksne kl. 14.00 Julie Aaboe
Søndag 19.  4. s. i advent Joh. 3, 25-36 kl. 10.00  Miriam Joensen
Fredag 24.    Julegudstjeneste Tagenshus kl. 11.00 Miriam Joensen
Fredag 24. Julegudstjeneste Pyrus Allé kl. 12.00 Miriam Joensen
Fredag 24. Juleaften  Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 kl. 13.30 Julie Aaboe
Fredag 24. Juleaften  Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 kl. 15.00 Miriam Joensen
Lørdag 25. Juledag Joh. 1, 1-14 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 26. 2. juledag Matt. 10, 32-42 kl. 10.00 Miriam Joensen

Januar    
Lørdag  1 Nytårsdag Matt. 6, 5-13 kl. 15.00 Miriam Joensen
Søndag 2 Helligtrekongers søndag Matt. 2, 1-12 kl. 10.00 Julie Aaboe

Året er ved at være omme, gråvejret har 
overtaget, og endnu et år ser vi covid-19 
smitten stige helt utroligt, nu da vi er gået 
indenfor for at holde varmen. Julen nærmer 
sig, med alt hvad det bringer af julehygge, 
juletræer og for nogle traditionelt, en 
gaveregn. 
Der er bare det, at der ikke er helt så 
meget at købe i år, der er heller ikke helt så 
meget at købe for. For første gang i årtier er 
inflationen steget. Forbrugsudgifter, benzin, 
træ, tøj, mad, alt er steget i pris. Mange 
elektroniske varer kan vi slet ikke få. Det er 
en uvant situation. Langt de fleste i Danmark 
er, efter sigende, blevet mere velhavende 
de sidste årtier, men hvad med dem, der 
absolut ikke er blevet mere velhavende? En 
af de faktorer der gør det danske samfund 
så balanceret og giver et velafbalanceret 
demokrati, er netop at der ikke er så stor 
forskel indkomstmæssigt mellem rig og 
fattig. Vi har en stor middelklasse, men 
de rige er, de senere år, blevet rigere og 
de fattige i Danmark meget fattigere, på 
trods af at der aldrig har været så mange i 
beskæftigelse som i dag. De høje priser gør 
derfor forskellen i samfundet endnu større 
og mere synlig. Det kan måske være svært 
for mange at få julestemningen helt op i 
gear i år, på trods af julelys på altanen eller 
i vinduet. 

Derfor har vi brug for lige at tage den en 
gang til, fortællingen om barnet der blev 
født i Betlehem. Fortællingen om det 
lille Jesusbarn, der blev født i ydmyge 
kår, som begyndte sit liv som flygtning, 
men overlevede, sådan at det lille barn 
og lyset der kom ind i verden, kunne blive 
vores håb, kunne blive vores stjerne til 
efterfølgelse. Det lys der aldrig går ud, 
men som altid insisterer på at lyse for 
os mennesker, insisterer på at intet er 
større end kærligheden. Kærligheden 
både mellem mennesker og mellem Gud 
og mennesker. Jesusbarnet der insisterede 
på næstekærlighed, de kristne værdier, 
der blev grundlaget for vort samfund 
som vi kender det, men hvis indhold alt 
for let glemmes. Jeg tror ikke, denne 
fortælling kan fortælles for tit, for vi må 
og skal insistere på at vores liv er et liv i 
samhørighed med andre mennesker. Et liv 
i samhørighed er et liv i kærlighed, ikke 
uden udfordringer, ikke uden svære tider, 
men uden ensomheden. Julen handler 
ikke om hvor mange gaver vi kan eller ikke 
kan købe, julen handler om at der altid er 
håb, at uanset hvor svært livet er, så er 
der kærlighed, og som Gud elsker os, skal 
vi elske hinanden. Så kan det godt være, 
at det virker som om gråvejret er ved at 
overtage dagene helt, men fat mod og hav 

lidt tålmodighed, for lige straks er det tid 
til at fejre lyset og håbet og kærlighedens 
komme til verden.
Rigtig glædelig jul når I kommer så langt.

Sognepræst
Julie Aaboe

”Og mens de var der kom tiden hvor hun 
skulle føde, og hun fødte sin søn, den 
førstefødte, svøbte ham og lagde ham i 
en krybbe for der var ikke plads til dem i 
herberget….Og med et var der sammen med 
englen en himmelsk hærskare, som lovpriste 
Gud og sang. Ære være Gud i det højeste 
og på jorden! Fred til mennesker med Guds 
velbehag.”

Lukas evangeliet 2.1-14.

Vi tager den lige en gang til….Den med julen og Jesusbarnet

Aktiviteter - November
 

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. Magne Fremmerlid, der for nylig 
dirigerede Euphonia 
til en koncert i 
Korsvejskirken, er en af 
solisterne. 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 

December

Korsvejstræf: Julehygge 

Til årets sidste Korsvejs-træf 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
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Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Med stemningsfuld musik og læsninger 
reflekterer vi over skriftens ord ud fra et 
moderne og personligt perspektiv. Efter 
andagten nyder vi fællesskabet over en kop 
kaffe m.m.
Tirsdag 7. december kl. 10.00

Julekoncert med Crossroad Gospel

Korets dirigent Simon Jansfort sørger for et 
fantastisk repertoire og lover, at koret er 
yderst veloplagt til en funky, festlig og smuk 
koncert. Der kan købes øl, vand og vin før 
koncerten og i pausen. Kom til en hyggelig 
og velspillet julekoncert. Dørene åbnes kl. 
18.30. Entre er kun 50,- og børn under 16 år 
har gratis adgang.
Onsdag 8. december kl. 19.00

Torsdag 9. december kl. 19.00

Julecafé med overraskelser

Kom og vær med til denne hyggelige 
julecafé lige efter gudstjenesten, hvor 
man bl.a. får lejlighed til at opleve kirkens 
personalekor. Der vil være salg af gløgg, 
sodavand, æbleskiver m.m. 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

De ni læsninger
Kirkens liturgiske kvartet medvirker og efter 
gudstjenesten nyder vi et glas gløgg og 
æbleskiver.
Søndag 12. december kl. 10.00

Orgelrecital
Kom forbi Korsvejskirken til en lille samling, 
hvor vi lader freden og roen sænke sig over 
os midt i juleræset. Organist Ole Reuss 
Schmidt spiller og fortæller. 
Fredag 17. december kl. 17.00

             

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. 

Julegudstjeneste for børn og voksne med besøg af 
kirkeæslerne Jens og Joan
Kom til en børnevenlig og 
stemningsfyldt gudstjeneste med 
lys i adventskransen, julesalmer og 
en lille slikpose til børnene. Vi får 
besøg af de to kirkeæsler Jens og 
Joan.
Bagefter er der æbleskiver og de 
mindste kan få en ridetur på et af 
kirkeæslerne. 
Julegudstjenesten er også 
afslutningen for efterårets 
minikonfirmander fra 
Kastrupgårdsskolen.
Tilmelding senest 9. december til 
lone@korsvejskirken.dk  
Søndag 12. december kl. 14.00

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



3
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 •

  2
0

2
1

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

Tårnby Sogns Kirkeblad 

Gudstjenester december 2021 
Hverdagsgudstjeneste   onsdag d. 1. dec. kl. 13:45-14:30  Louise Husted Rosenberg 
Højmesse - 2. søn. i advent  søndag d. 5. dec. kl.10   Louise Husted Rosenberg 
Højmesse - 3. søn. i advent  søndag d. 12. dec. kl.10   Ida Nielsen 
Højmesse - 4. søn. i advent  søndag d. 19. dec. kl.10   Susanne Freddin Skovhus

Familiegudstjeneste   fredag d. 24. dec. kl. 12-12:30   Ida Nielsen 
Julegudstjeneste    fredag d. 24. dec. kl. 13:30-14   Susanne Freddin Skovhus 
Julegudstjeneste    fredag d. 24. dec. kl. 15-15:30   Karsten Møller Hansen 
Julegudstjeneste    fredag d. 24. dec. kl. 16:30-17   Karsten Møller Hansen 
Natgudstjeneste    fredag d. 24. dec. kl. 23:30-00:30   Louise Husted Rosenberg 

Højmesse    lørdag d. 25. dec. kl.10   Karsten Møller Hansen 
Højmesse    søndag d. 26. dec. kl.10   Ida Nielsen 
Nytårsgudstjeneste   fredag d. 31. dec. kl. 10   Susanne Freddin Skovhus

Forberedelser, forventninger 
og forandringer 
Adventstiden, som vi går i møde, er en tid 
præget af forberedelser og forventninger i 
forhold til julefesten med familien og 
julefesten i kirken; den aften forandringen 
skete, verdens lys blev tændt, og en komplet ny 
begyndelse indtraf. Men forberedelser og 
forventninger forekommer også, for hver 
enkelt af os, når vi står over for store 
forandringer, som kan komme til at præge 
vores dagligdag – og disse forandringer kan for 
nogen betyde, at der ikke er lagt op til julefest 
med familien.  

Hvis vi kigger ud over Kristi fødsel og ind i 
vores dagligdag, er julen nemlig langt fra en 
hyggelig tid for alle. For nogen er julen 
problematisk; hvem skal de fejre den med? For 
de unge, hvis familie er blevet splittet, kan det 
være svært at vælge uden at skuffe enten den 
ene eller den anden nye familie. Er der råd til 
julegaver, julefrokost og hele det glansbillede 
vi i julemåneden bliver præsenteret for i form 
af glimmer, julelys og lykkeligt storsmilende 
mennesker, der agerer modeller på et 
idealiseret billede af juletiden?  

Et af tidens helt store statussymboler er jo at 
leve et fuldt, rigt og lykkeligt liv, som flyder 
over af mening og indhold, ikke bare sådan 
engang i mellem – men hele tiden, nonstop, 
24-7!  Det er ikke let! For der jo dage, hvor det 
kan være svært at bevare initiativet intakt og på 
overbevisende måde signalere overskud på 
lykke-kontoen.  

I de perioder er det ikke nødvendigvis livet, 
der svigter os. Indimellem kører vi måske bare 
sådan lidt på lavt blus. Det kan være i perioder, 
hvor vi rammes af netop forandringer, som vi 
ikke selv er herre over eller perioder, hvor 

bekymringerne for en af vores nærmeste fylder 
vores tanker.  

Men ser vi os omkring, er der som oftest noget, 
der hjælper lidt på det hele! I den kommende 
tid kan det være julelysene, der tændes rundt 
omkring, duften af gran, nellike-appelsiner og 
rygende varm gløgg, der fungerer som 
akuthjælpere i den mørke tid.  

Det handler om forventninger, forandringer og 
om, at vi uanset hvor meget vi ønsker det, ikke 
altid oplever at blive revet ud af de dage, hvor 
bekymringerne får overtaget. Alligevel sker det 
ind imellem. De gode dage kommer, fordi 
verden vil os og trænger sig på i alle mulige 
skikkelser, så vi mindes om, at summen af det 
gode trods alt oftest overstiger summen af det 
mindre gode. Og for at få øje på dét, der gør os 
godt, må vi være opmærksomme på hinanden 
og kvittere så ofte vi har overskud til det med 
et smil til hinanden midt i juleræset. Et smil 
forandrer, især fordi det typisk hverken er 
forberedt eller forventet. 

Adventstiden markerer også kirkens nytår den 
1. søndag i advent. Måske tænker vi, ved både 
det ene og det andet nytår, at nu tager vi hul på 
en slags ny begyndelse. Det er dog næppe en 
så omfattende ny begyndelse som dén nye 
begyndelse, der fandt sted julenat for et par 
tusind år siden. Men dog en ny begyndelse 
med en fremtid, der tager pejling af en fortid, 
alt imens mellemtiden udspiller sig i det 
mirakel, vi kalder livet. Og hvilken pragtfuld 
’mellemtid’, det er at være præst her i Tårnby 
Kirke! Glædelig jul fra menighedsråd, 
personale og præster i Tårnby Kirke, vi glæder 
os til at se jer i julemåneden.  

Susanne Freddin Skovhus 
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Uddeling af julehjælp 2021 
Der er deadline for ansøgning af julehjælp den  
7. dec. kl.12. Julehjælpen uddeles den 16. dec.  
Du kan ansøge om julehjælp ved at udfylde et 
ansøgningsskema, som du henter på kirke-
kontoret eller du kan tale med en præst. 
Tårnby Kirke uddeler hvert år julehjælp til 
familier i Tårnby, som er hårdt trængte. 
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 aflevere dit bidrag på kirkekontoret, til en af 
præsterne eller sende beløbet på MobilePay 
nr. 986368 (skriv ”Menighedspleje” i 
emnefeltet).  

Husk at reservere plads til 
julegudstjenesten 
Hvert år samles store og små til julegudstjeneste i 
Tårnby Kirke. Der vil være i alt 5 juleguds-
tjenester den 24. december. 
     Desværre sætter Covid-19 sine begrænsninger 
på, hvor mange vi kan være i kirken ad gangen.  
Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig 
julegudstjenesten, hvis du vil være sikker på at få 
en plads. Det kan du gøre på kirkens 
hjemmeside. Vi åbner op for tilmedinger mandag 
den 13. dec. kl. 12. 

Nytårsgudstjeneste  
den 31. december kl 10 
Vi afholder nytårsgudstjeneste i Tårnby Kirke 
fredag den 31. dec. kl 10. 
Ønsker du at komme til nytårsgudstjeneste lørdag 
den 1. jan. 2022, henviser vi til gudstjeneste i 
Højdevangskirken, Irlandsvej 45, 2300 
København S, lørdag d. 1. januar 2022, kl.16.          
     eller Solvang Kirke, Remisevej 10, 2300 
København. S, lørdag d. 1. januar 2022, kl. 15. 

Netværksgruppen  
Netværksgruppen er et fællesskab af mennesker, 
der er blevet alene eller af andre grunde har brug 
for et nyt fællesskab i livet. Netværksgruppe 
samles ca. to gange om måneden til gudstjeneste 
og efterfølgende samvær. I december samles vi 
til adventshygge tirsdag den 14. december kl. 
17. Samt 2. juledag kl. 10 til gudstjeneste og 
efterfølgende julehygge i Vestre Bygade 19. 

Hverdagsgudstjeneste 
Onsdag d. 1. dec. kl. 13:45 er der 
hverdagsgudstjeneste ved sognepræst Louise 
Husted Rosenberg. Efter gudstjenesten er der 
æbleskiver, gløgg og kransebinding ved 
kirkegårdsleder Henrik Schoubye. Du kan 
tilmelde dig til kransebinding ved at sende en 
besked til: 
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk eller på  
tlf.: 24 22 01 78 

Minikonfirmander  
Minikonfirmanderne fra Nordregårdskolen 
afslutter forløbet med krybbespil søndag den 12. 
december kl.10. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne. Alle er velkomne.  

Koncert med Glissaderne 
Den 21. december åbner dørene op for koncert 
med det rytmiske kor Glissaderne. Koret holder 
til i Tårnby kirke. De optræder med julesange og 
popmelodier. Koncerten starter kl. 19.30.     

Plejehjemsgudstjeneste        
Torsdag den 23. december kl. 10:30 er der 
gudstjeneste på plejehjemmet Løjtegårdsvej ved 
sognepræst Louise Husted Rosenberg. 
Torsdag den 23. december kl.14 er der 
gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej ved 
sognepræst Ida Nielsen. Efter gudstjenesten 
synger vi julesange til en kop kaffe.  

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

Ungdomsgudstjeneste den sidste 
tirsdag i måneden 
Tirsdag den 30. november kl. 19 er der 
ungdomsgudstjeneste ved sognepræst Louise 
Husted Rosenberg. Efter gudstjenesten er der 
samvær, refleksion og pizza. Næste 
ungdomsgudstjeneste er tirsdag den 25. januar 
2022 kl.19. 

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

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 

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,  
torsdag 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@taarnbykir
ke.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: tirsdag 10-12 

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

MØDER & ARRANGEMENTER
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Nordlyskoret er det lokale pigekor, dirigeret af Jens Trygve Dreijer. Til dagens koncert medvirker desuden 
Tårnby Musikskoles børnekor, Jokers, med bl.a. Luciaoptog. 
Nordlys består p.t. af 10 kvindelige sangere, og repertoiret består af både rytmiske og klassiske sange og 
som navnet antyder, er der både nyere og traditionel nordisk musik på programmet. Koret er karakteriseret 
ved en smuk, fyldig og lys klang.

Lørdag d. 11. december kl. 16. Fri entré.

De ni læsninger
De ni læsninger er en smuk musikgudstjeneste, 
der indleder julen. Gudstjenesten består af  
læsninger fra Bibelen i en vekselvirkning med 
korsang. Kastrup Kirkes udvidede kor medvirker. 
Dirigent og organist: Niels Henrik Jessen. Liturg: 
Susanne Worm Steensgaard.

Onsdag d. 8. december kl. 17  

MiniHOT optræder i Kastrup Kirke
Denne søndag i december kommer Tårnby 
Musikskoles harmoniorkester MiniHOT forbi kirken 
og spiller med til en særlig børnegudstjeneste. Vi 
synger og taler om julen og dens mange glæder, 
så kig forbi og få julestemningen med hjem.

Søndag d. 12. december kl. 14

KB Sognepræst  Susanne 
Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk /  
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 
Fri fredag

Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 
Fri mandag

Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk /  
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons. 
og fre. kl. 10-11

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / 
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3:  
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med 
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden. 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Vakant

Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /  
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-
11 - Fri mandag

Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170

Kirketjener II Annette 
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk 
Tlf. 3250 7193

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

Nordlyskoret giver koncert

Udsættelse af  
25-års jubilæum
Søndag d. 28. november skulle vi have fejret 
sognepræst Susanne Worm Steensgaards 25-
års jubilæum efter højmessen, men grundet 
corona-situationen udskydes markeringen 
desværre til engang i det nye år.
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Kalenderoversigt 
November
Torsdag 25. november
Kl. 18 Menighedsrådsmøde
Fredag 26. november
Kl. 10 Babysalmesang
Søndag 28. november
Kl. 10 Højmesse v/ Susanne Worm 
Steensgaard
Tirsdag 30. november
Kl. 20 Julekoncert med Danske Banks 
Notes

December
Onsdag 1. december
Kl. 12 Andagt v/ Allan Ivan Kristensen
Fredag 3. december
Kl. 10 Babysalmesang
Lørdag 4. december
Kl. 14 Koncert med Tårnbykoret
Søndag 5. december
Kl. 10 Højmesse v/ Allan Ivan Kristensen
Onsdag 8. december
Kl. 12 Andagt v/ Susanne Steensgaard
Kl. 17 De ni læsninger
Fredag 10. december
Kl. 10 Babysalmesangsafslutning
Lørdag 11. december 
Kl. 16 Nordlyskoret
Søndag 12. december 
Kl. 10 Højmesse v/ Susanne Steensgaard
Kl. 14 Børnegudstjeneste med MiniHOT
Onsdag 15. december
Kl. 12 Andagt v/ Elizabeth M. Laursen
Torsdag 16. december
Kl. 16 Syng dig juleglad
Søndag 19. december
Kl. 10 Højmesse ved Elizabeth M. 
Laursen
Onsdag 22.  december
Kl. 12 Dåbsandagt v/ Elizabeth M. 
Laursen 
Fredag 24. december
Kl. 13 Familiegudstjeneste v/ Elizabeth M. 
Laursen
Kl. 14.30 Højmesse v/ Allan Ivan 
Kristensen
Kl. 16 Højmesse v/ Susanne Steensgaard
Lørdag 25. december
Kl. 11 Højmesse v/ Allan Ivan Kristensen
Søndag 26. december
Kl. 10 Højmesse v/ Susanne Steensgaard
Lørdag 1. januar
Kl. 16 Højmesse v/ Allan Ivan Kristensen

Følg Kastrup Kirke og læs mere på 

www.kastrup-kirke.dk, Facebook og 
Instagram 

Juleaftens gudstjenester
Fredag d. 24. december

Kl. 13 Familiegudstjeneste v/ Elizabeth M. Laursen
Kl. 14.30 Højmesse v/ Allan Ivan Kristensen
Kl. 16 Højmesse v/ Susanne Steensgaard

Julegudstjenesten kl. 13 er specielt for børnefamilier. De sidste mange år har børnegudstjenesten 
indeholdt elementer fra årets nye TV-julekalender, og vi har bl.a. haft besøg af Pyrus, vi har været 
omkring Tinka, Jesus og Josefine og mange flere, så mon ikke der også i år dukker noget op fra 
årets julekalender? Vi får se, hvad der sker!
Vel mødt til børn og deres familie til en højtidelig, men munter julegudstjeneste i Kastrup Kirke.

Vi ønsker alle i Kastrup Sogn en glædelig jul og et godt nyt år!

 

Syng dig juleglad
Vores populære fællessangseftermiddage Syng-dig-glad kommer her i en særlig juleudgave, hvor 
vi skal synge både kendte og ukendte julesalmer og -sange. Det foregår i kirken, og der bliver også 
lidt hygge med gløgg osv.

Torsdag d. 16. december kl. 16

Koncert med Tårnbykoret
Den står på masser af iørefaldende og festlig julemusik, når Tårnbykoret synger deres 
traditionelle juleprogram i Kastrup Kirke.

Lørdag d. 4. december kl. 14 Fri entré.

Nytårsgudstjeneste med 
bobler og burgere
Den 1. januar mødes vi vanen tro til gudstjeneste i Kastrup Kirke, hvor 
vi fejrer, at et nyt år er begyndt. Efter gudstjenesten byder vi på burgere, 
pommes frites og et glas champagne.

Lørdag d. 1. januar kl. 16

Baby-salmesangs-afslutning
Fredag 10. december holder vi en hyggelig afslutning for sæsonens hold 

og ønsker hinanden glædelig jul.
Der starter et nyt hold babysalmesang efter nytår, 
nærmere bestemt fredag d. 14. januar kl. 10.

Tilmelding og mere info. hos sognepræst Elizabeth 
Laursen på eml@km.dk eller mobil 25 46 16 49. Det er 

ikke en forudsætning, at baby skal døbes eller er blev 
døbt for at deltage – alle er velkomne!



3
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 •

  2
0

2
1

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Julekoncert
Crossroad Gospel kor 
inviterer til  julekoncert  
onsdag 8. december 2021 
kl. 19.00
Korsvejskirken,  
Sirgræsvej 81, Kastrup

Entre: Voksne kr. 50,00 børn u.16 år gratis
Der sælges drikkevarer i pausen.

På glædeligt gensyn. 
Crossroad Gospel kor

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- 
kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Banko fredag 26. november. 
Banko fredag 3. december.
Banko fredag 10. december.
Spisning kl. 12. 100,- kr. Tag en gave med til 25-30 
kr. onsdag 15. december.
Vi ses igen 5. januar 2022.

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
OK-DAG. 25. november
Kælderduoen spiller. 2. december
Gløgg og æbleskiver. 9. december
Julefrokost 50,- kr. 16. december kl. 11.30. OBS 
tidspunkt!

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’
Bordinghus holder julelukket fra og med 22. decem-
ber og åbner igen 3. januar 2022.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 4.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Åbningstider for aktiviteter: Mandag til fredag kl. 
10 - 16.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 4.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 4.

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmel-
ding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise 
Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Vi går på Hjertestien søndag 19. december - kl. 
11.00 fra indgangen til byparken ved vandtårnet 
på Englandsvej. Vi ønsker alle en god jul og et godt 
nytår. Vi ses i 2022. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022 eller fastnet 3258 3985.   
• Mødested i Postkassen.
HUSK: Fodterapeut fortæller om fodpleje, mulig-
heder for tilskud, og gode råd til at passe på vores 
fødder. Efterfølgende socialt samvær lotteri, kager 
og kaffe, måske med lidt sang. Torsdag 25. november 
kl. 14.
Onsdag 1. december kl. 11 mødes vi på Plyssen, Ved 
Diget. efterfølgende julefrokost i SAS klubben kl. 13. 
Vi får det fine julebord, og lidt, at drikke.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom kl. 19-21. Daghøjskolen Peder 
Lykkes vej 63, 2300 Sundby. Buslinie 33 og 78 går 
direkte til Peder Lykke Centeret.
Monika Lylloff (jurist) fra En Million Stemmer: ’ 
Tilfældighederne i sagsbehandlingen af sårbare 
familier’. Om hvor svært det kan være at blive lyttet 
til og taget alvorligt i kontakten med sagsbehandlere. 
Pårørende cafe tirsdag 30. november kl. 19-21.
Ny samtalegruppe starter i det nye år. Tirsdage 
kl. 19-21. Gruppeleder er Psykoterapeut Susanne 
Kalvåg. Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 2300 
Kbh.S
Introduktionsaften tirsdag 18. januar (tilmelding 
ikke nødvendig) Her kan du høre mere om grup-
pens formål og møde Susanne. Herefter møder med 
Susanne i lukket samtalegruppe. Tirsdage 1/2, 1/3, 
15/3, 29/3, 15/4, 26/4, 10/5, 24/5. 

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Julebanko 30. november
Julefrokost 7. december.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.
Vi var til stede på Kastrup Apotek i forbindelse med 
VerdensDiabetesDag, som var søndag 14. november. 
Vi var dog på apoteket om lørdagen og fik mange 
gode snakke med en del personer og mange fik lavet 
en test omkring deres ’Risiko for at få diabetes’.
Desværre fik vi om mandagen en meget trist besked, 
nemlig at vores gode ven og bestyrelsesmedlem 
Anni Pelsen var afgået ved døden i weekenden.
Æret være hendes minde.

Bestyrelsen Tårnby Dragør lokalforening

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fugl-
evig tlf. 2063 7875. tom@fuglevig.eu 

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens 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 ons-
dag i hver måned kl. 16-18 minus juli, aug. og dec.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, 
hvor man både kan og må tale om alt. Også når det 
ikke handler om Kræft. Vi håber, mange vil komme 
forbi og hilse på.  
Vi byder på lidt at spise og lidt at drikke.
Lukket i december. God jul.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com 
Mødes hver torsdag kl. 16. Kontakt konstitueret 
formand Per Eilersen tlf. 4096 3795. 
Mød os på Julemarkedet foran rådhuset lørdag 27. 
november. Vi serverer pølserne!

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er 
åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien 
på Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start 
og slut: DR Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge 
rammer for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. 
Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3,  
2300 København S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Man-
dage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Den sorte Jord af Agnizka Holland. Tyskland/England 
2019. 29. november.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - december 2021

kviktestcenter i Tårnby
Copenhagen Medical har i samarbejde med Region Hoved-
staden åbnet et kviktestcenter i Tårnby hvor borgerne kan 
blive testet uden beregning og med hurtigt svar 

Testcentret tilbyder kviktest i næsen og svaret får man på sms 
indenfor en halv time. 

- Det er ærgerligt for Danmark, at smittetallene stiger. Men 
vi stolte over at blive spurgt og klar til at gøre en forskel igen. 
Derfor er vi nu i fuld gang med at åbne igen og flere testcen-
tre følger, således at vi kan tilbyde et kviktestcenter i hver 
kommune i Region Hovedstaden indenfor kort tid, siger pres-
sechef i Copenhagen Medical, Trine Baads-gaard. 

Følg med på cphmed.com for køtider, opdaterede åbnings-
tider og lokationer.

Kviktestcenteret har adresse på Tårnby skole, Sneserevej 
10, 2770 Kastrup 
Centeret har åbent 8-20 på hverdage og 10-18 lørdage og 
søndage. 
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Jul og nytår i Skelgårdskirken

Skelgårdskirken ønsker alle  
en dejlig jul og et godt nytår! 

Lucia-Lucia-
aften aften 

13. dec13. dec

Jule- Jule- 
middagmiddag
9. dec.9. dec.

De 9 De 9 
læsninger læsninger 

1. dec.1. dec.

Koncert Koncert 
OBG OBG 
band  band  
6. dec6. dec

Krybbespil Krybbespil 
9. dec.9. dec.

Sognet Sognet 
syngersynger
14.dec14.dec

Nytårs-Nytårs-
gudstjenestegudstjeneste    

1. jan1. jan

Krybbespil Krybbespil 
med børne-med børne-

havehave
10. dec10. dec

Juleaften Juleaften 
kl. 13.30kl. 13.30
kl. 15.00kl. 15.00
kl. 16.30kl. 16.30
kl. 23.30kl. 23.30

De 9 læsninger 
1. dec. kl. 19.30

Julekoncert med OBG band 
6. dec. kl. 19.30 

Julemiddag for de ældre 
9. dec. kl. 13 

Krybbespil for  
hele familien
 9. dec.  kl. 17 

Krybbespil med Tømmerup 
Havebys børnehave

10. dec. kl.9.30 

Luciaaften 
13. dec. kl.19 

Sognet synger julen ind 
14. dec. kl.19

24. dec. Juleaften kl. 11
Gudstjeneste på plejehjemmet 

Ugandavej v/ Annelise Hofmann 
Mehlsen

24. dec. Juleaften kl. 13.30
Børnenes julegudstjeneste  

v/ Kamilla Bugge

24. dec. Juleaften kl. 15 
Gudstjeneste  

v/ Annelise Hofmann Mehlsen

24. dec. Juleaften kl. 16.30 
Gudstjeneste  

v/ Poul Bo Burkal Sørensen

24. dec. Juleaften kl.23.30 
Midnatsgudstjeneste  
v/ Karen Giødesen

Nytårs gudstjeneste   
1. jan 2022 kl.14 

v/ Annelise Hofmann Mehlsen
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Velkommen i  
Skelgårdskirken!
December er den bedste måned på året! Vi 
glæder os til at åbne dørene for en masse 
julehygge her i kirken. Kom til stemnings-
fulde 9 læsninger der indleder julefejrin-
gen, krybbespil med børn, sangaften og 
dejlige julegudstjenester. Vi mødes også i 
kirken Nytårsdag for at fejre begyndelsen 
af det nye år. Velkommen!

Følg med på kirkens hjemmeside og face-
bookside:
www.skelgaardskirken.dk   
facebook/skelgårdskirken

Aktiviteter i december i 
Skelgårdskirken
01. dec.  kl. 10:00 Morgensang
01. dec.  kl. 13:00 Babysalmesang
01. dec.  kl. 19:30 De 9 Læsninger
02. dec.  kl. 10:00 Babysalmesang
02. dec.  kl. 11:30 Babysalmesang
02. dec.  kl. 13:00 Vandretur på Fælleden,  
 mødested Hilversumvej-broen
02. dec.  kl. 14:15 Minikonfirmander
03. dec.  kl. 18:00 Spis sammen
05. dec.  kl. 10:00 Højmesse  
 v/ Karen Giødesen 
06. dec.  kl. 11:30 Fortællekredsen
06. dec.  kl. 19:30 Julekoncert med  
 brassband OBG
07. dec.  kl. 16:15 Børne&Junior klub

08. dec.  kl. 10:00 Morgensang
08. dec.  kl. 13:00 Babysalmesang
09. dec.  kl. 10:00 Babysalmesang
09. dec.  kl. 11:30 Babysalmesang
09. dec.  kl. 13:00 Vandretur på Fælleden,  
 mødested Hilversumvej-broen
09. dec.  kl. 13:00 Julemiddag
09. dec.  kl. 14:15 Minikonfirmander
09. dec.  kl. 17:00 Krybbespil for  
 hele familien
10. dec.  kl. 09:30 Krybbespil Tømmerup  
 Havebys Børnehave
10. dec.  kl. 11:00 Krybbespil Tømmerup  
 Havebys Børnehave
12. dec.  kl. 10:00 Højmesse  
 v/ Poul Bo Burkal Sørensen
13. dec.  kl. 19:00 Lucia aften
14. dec.  kl. 16:15 Børne&Junior klub
14. dec.  kl. 19:00 Sognet synger julen ind
15. dec.  kl. 10:00 Morgensang
15. dec.  kl. 13:00 Babysalmesang
16. dec.  kl. 10:00 Babysalmesang
16. dec.  kl. 11:30 Babysalmesang
16. dec.  kl. 13:00 Vandretur på Fælleden,  
 mødested Hilversumvej-broen
16. dec.  kl. 19:00 Koncert  
 Tårnby Musikskole
19. dec.  kl. 10:00 Højmesse  
 v/ Karen Giødesen 
21. dec.  kl. 14:00 Sangcafé 
21. dec.  kl. 16:15 Børne&Junior klub
22. dec.  kl. 10:00 Morgensang
23. dec.  kl. 10:00 Babysalmesang
23. dec.  kl. 11:30 Babysalmesang

23. dec.  kl. 13:00 Vandretur på Fælleden,  
 mødested Hilversumvej-broen
24. dec.  kl. 11:00 Gudstjeneste på  
 Plejehjemmet på Ugandavej
24. dec.  kl. 13:30 Børnenes  
 Julegudstjeneste v/ Kamilla Bugge

24. dec.  kl. 15:00 Gudstjeneste  
 v/ Annelise Hofmann Mehlsen
24. dec.  kl. 16:30 Gudstjeneste  
 v/ Poul Bo Burkal Sørensen
24. dec.  kl. 23:30 Gudstjeneste  
 v/ Karen Giødesen
25. dec.  kl. 10:00 Højmesse  
 v/ Poul Bo Burkal Sørensen
26. dec.  kl. 10:00 Højmesse  
 v/ Kamilla Bugge
29. dec.  kl. 10:00 Morgensang
30. dec.  kl. 13:00 Vandretur på Fælleden,  
 mødested Hilversumvej-broen
01. jan. 2022 kl. 14:00 Nytårs gudstjeneste  
 v/ Annelise Hofmann Mehlsen

Sognepræster: 

Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende) 
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk 

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

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

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

Skelgårdskirkens sogns kirkenyt
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De 9 Læsninger
Onsdag 1. december kl. 19.30
Kom i den dybe, varme, for-
ventningsfulde julestemning 
med De 9 Læsninger. Det er 
en smuk og meditativ guds-
tjeneste i ord og musik om 
syndefaldet, Guds udvælgelse 
af sit folk og om lyset, frelsen, 
der fødes i en stald julenat.
SAS-koret under ledelse af 
Søren Ellegård Skovbakke 
samt frivillige musikere, læsere og sangere deltager. 

Koncert med OBG 
Mandag 6. december kl. 19.30
Op til julen får vi igen for-
nemt besøg fra Brass band 
orkesteret OBG, som vi ken-
der og elsker og spiller en 
dejlig julekoncert for os.

Krybbespil for hele familien
Torsdag 9. december kl. 17.00
Kom til et hyggeligt krybbespil i Skelgårdskirken med efterføl-
gende risengrød og samvær. Det er årets minikonfirmander fra 
Skelgårdsskolen, der op-
fører krybbespillet og de 
glæder sig meget. 
Der vil være en kort 
gudstjeneste og vi skal 
alle synge nogle gode 
julesalmer sammen.

Krybbespil for børnene fra Tømmeruphaveby
Fredag 10. december 
Kl. 9.30 for børn 0-3 år
Kl. 11 for børn 3-6
Det traditionsrige kryb-
bespil i Skelgårdskirken 
med børnene fra Tømme-
ruphaveby.

Luciaaften 
Mandag 13. december kl. 19.00
Der afholdes i år også den traditionsrige lucia-aften, denne gang 
på selve luciadagen.
Der vil være luciaoptog med 
ungdomskoret Jokers og kor-
sang med Tårnbykoret.
Efterfølgende er der hygge 
med gløgg og æbleskiver og 
fællessang.
Gratis adgang

Julemusik til gudstjeneste
Tirsdag 14. december kl. 19.00 til 20.30 …
… er der julemusik-
gudstjeneste i Skel-
gårdskirken. Sanger-
inde Camilla og orga-
nist Bennie står for at 
guide musikken, og 
gudstjenestens præst 
er Kamilla Bugge.

Sammen vil vi synge 
julen ind med alle de 
kendte julesange, som 
nogle af os er vokset op med, andre har fået overleveret fra vores 
bedsteforældre; det bliver en glad fest med: Last Christmas, Dri-
ving home for Christmas, Do they Know… 
Og mange flere; tag familie, venner og naboer med i hånden. 
Arrangementet er gratis og vi serverer lidt vådt og tørt til ganen 
bagefter. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen
 

Børnenes Julegudstjeneste
Juleaften 24. december kl. 13.30 
Vi holder et brag af en 
julegudstjeneste for 
børn i alle aldre, hvor 
vi får besøg af Fred, 
Tro, Kærlighed og 
Håb.
Vi skal synge en masse 
dejlige julesalmer og 
lære nye sange og alle 
børn får en personlig 
hilsen fra englene. 
Kamilla Bugge er 
præst og engel og Nicole er engel og lys. 

SKELGÅRDSKIRKEN DECEMBER 
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER 
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

VELKOMMEN PÅ BIBLIOTEKET 

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

LÆS MED OG BLIV KLOGERE - HVER MÅNED
Det er blevet jul! Således også i vores faglitterære læ-
sefællesskab hvor vi i denne måned beskæftiger os 
med serier... fordi julen emmer af gentagelser, til-
bagevendende traditioner og deriblandt allehånde 
julekalendere. Alt sammen noget som får os til at 
tænke på serier: I bogform, i aviser, i fjernsynet, i 
biografen, på Netflix eller som podcasts: Hvorfor 
er vi så glade for dem? Hvorfor kan vi (næsten) 
ikke stoppe igen når vi først er gået i gang?

Det skal vi læse om i december måned, når vi med den næste i rækken 
(!) af tænkepauser-emner dykker ned i seriens væsen, dens historie og 
netop hvad det er ved den, som gør, at vi ikke kan få nok. Forfatteren bag, 
cand.phil. i litteraturhistorie Tore Rye Andersen, begynder ved begyndel-
sen - og den går langt tilbage. Dengang som nu, vil onde tunger hævde, 
handlede det (også) om at ”sælge billetter” - i form af aviser - men indhol-
det blev ikke nødvendigvis ringere af den grund: rigtig mange store, nu 
klassiske og udødelige forfattere har lagt bogstaver til disse første serier.

Har vi fanget dig? Vil du læse videre? 
Så find både serierne og bogen bag om seri-
erne på biblioteket eller online på eReolen.dk 
Det kræver ingen tilmelding at deltage i Tårnbys 
faglitterære læsefællesskab, og du kan læse 
med efter behov, lyst og tid fra måned til måned. 

Du kan følge med i månedens emne og bøger 
via bibliotekets nyhedsbrev og på Tårnby Kom-
munebibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/
fagbog

DET SKER PÅ BIBLIOTEKET I DECEMBER 
Hold dig orienteret om tilmelding og afholdelse af arrangementer på 
bibliotekets hjemmeside under ”Det sker” på www.taarnbybib.dk

ARRANGEMENTER:
1/12  Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

1/12  Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

2/12 Netværkstedet - Hjælp til IT
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

2/12  Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

6/12 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

6/12  UPCYCLE 22 - idémøde om kreativt genbrug
kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

7/12  Hjælp til jobsøgning
kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

7/12 E rindringscafé: Skoleliv
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

9/12 Netværkstedet - Hjælp til IT
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

9/12 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

11/12  Nissepigen der blev væk - børneteater for  
 de 5 -13 årige
kl. 11 & 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 20 kr

13/12 En gåtur og en julehistorie
kl. 14.00 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

13/12  Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - workshop for voksne
kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

14/12  Hjælp til jobsøgning
kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré

14/14 Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

15/12  Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

16/12 Netværkstedet - Hjælp til IT
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

16/12 Scenen er din: Bipolar for begyndere  
 v. Mynte Arnardottir
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

20/12 Syng dig glad – julesange v. Marianne Kragh
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

21/12 Hjælp til jobsøgning
kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

28/12 Hjælp til jobsøgning
kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

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. 
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Birgit og Finn JørgensenBirgit og Finn Jørgensen
Guldbryllup lørdag 27 november 2021

Morgenmusik fra 07.00 på
Kastruplundgade 70.

50 år

FUNDAMENTET PÅ PLADS. Der sker noget på den nye petanquehal ved Vestama-
gercentret. Forleden indfandt sig en rigtig stor kanon, altså en betonkanon, med 
beton til det nye fundament. Spær er også ankommet. Når fundamentet er støbt 
færdigt, kommer der folk fra Rundbuehallen og monterer hallen. 

Forskellige ting har forsinket projektet. Blandt andet har det været nødven-
digt at flytte en kloakledning, som pludselig dukkede op i forbindelse med ud-
gravning af fundamentet. Det forlyder imidlertid, at støbningen er færdig, så 
monteringen af hallen kan påbegyndes snarest muligt, fortæller Tommy Svend-
sen, der er formand i petanque-klubben.                                        Tekst og foto: SH

Da klimaprojekt i Travbane-
parken blev indviet var der 
ingen hurra-råb

Af Terkel Spangsbo. Foto 
Kurt Pedersen. Amager 

Fotoklub.

De virker rigtig dybe de to 
dybeste udgravninger i den 
klimasø i Travbaneparken, der 
skal tage imod overfladevand 
fra omliggende bebyggelser 
og såkaldte befæstede om-
råder som større parkerings-
pladser.

Klimasøen er i flere ’eta-
ger’. Langs bredderne er hul-
let mindre dybt, men det er 
heller ikke tænkt, at søerne 
skal fyldes med vand til dag-
lig, men i tilfælde af skybrud 
skal regnvandet ledes ud i 
søerne og langsomt sive ned 
i undergrunden.

Derimod vil en membran 
under de dybe søer sikre, at 
der vil stå regnvand, som kan 
udnyttes til vanding af de 
nærliggende boldbanerne. I 
dag bruges rent drikkevand til 

vandingerne.
Det er Tårnby Kommune og 

Tårnby Forsyning, der står bag 
projektet, som blev indviet 
midt i november

Omkring søen kommer en 
variation af planter, som vil 
give flere rekreative oplevel-
ser til besøgende i parken. Så 
nu kan man ifølge borgmester 
Allan S. Andersen og Tårnby 
Forsynings bestyrelsesfor-
mand Einar Lyduch blot vente 
på forårets og sommerens 
komme, hvor det gror til.

De glemte hurra

Var det et rejsegilde, var det 
en indvielse? Første spadestik 
var taget for et halvt år siden 
og gravearbejdet overtaget af 
store maskiner

- Anlægget kan rumme så 
meget som 5.000 kubikmeter 
regnvand. Jeg er meget stolt 
over, at vi med denne indvi-
else kan sætte flueben ved 
endnu et klimaprojekt i vores 
kommune, sagde borgmester 
Allan S. Andersen ved marke-
ring af ’færdigt arbejde’.

Måske distraheret af elendigt 
højtaleranlæg udeblev det for-
ventede ’Klimasøen leve!’ 

Tårnby Forsynings besty-
relsesformand Einer Lyduch 
glæder sig også over projek-
tet.

- Klimaet i Danmark bliver 
som bekendt kun vådere, og 
de kraftige regnhændelser 

bliver hyppigere. Det betyder, 
at kloakrørene – særligt i de 
fælleskloakerede områder 
med både regnvand og spil-
devand i samme rør – er for 
trange, sagde han. 

- Klimaproaktive indsatser 
som her i Travbaneparken er 
dermed nødvendige over en 
bred kam. Det er vi klar over 
i forsyningen og kommunen, 

og vi har derfor flere klima-
projekter undervejs. Blandt 
andet i samarbejde med 
grundejerforeningerne.

Også Einer Lyduch sprang 
de klassiske hurraråb over, 
men søen skal nok leve allige-
vel og blive et smukt område i 
Travbaneparken.

- Og så var der pølser og 
cacaomælk til de fremmødte.

Klimasøen er gravet i forskellige dybder, og kun ved store 
skybrud forventes hele søen fyldt med regnvand. Bag de små 

træer anes et dybere område, der permanent vil rumme vand, 
idet bunden her er foret med en membran, der ikke tillader 

vandet at sive ned i undergrunden. I baggrunden - op ad 
søens skrænter findes beplantninger, der nu kun anes, men 

som til foråret forventes at dække skrænterne med blomster. 
Lufthavnsmyndighederne er spurgt om lov i forbindelse med 

etablering af klimasøen, men da man ikke forventer større 
tilstrømning af eksempelvis andefugle, havde de ingen 

indvendinger mod etablering og udformning af søen.

Kommunaldirektør 
Morten Winge holder 
mikrofonen for Einer Lyduch, 
bestyrelsesformand i Tårnby 
Forsyniung. Bagved 
borgmester Allan S.Andersen.
Højtaleranlæggets 
genvordigheder distraherede 
tilsyneladende begge talere 
så meget, at ingen af dem 
udbragte det forventede 
’Klimasøen leve’ og de 
fremmødte gik glip af chancen 
for at råbe hurra.

Glemte hurra for klima-vandhullerGlemte hurra for klima-vandhuller
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Danmarksmesterskaberne for junio-
rer blev svømmet i Gladsaxe svøm-
mehal. Medaljer og kvalifikationer 
på spil

SVØMNING

Svømmeklubben KVIK Kastrups ju-
niorsvømmere deltog i junior dan-
marksmesterskaberne i Gladsaxe 
svømmehal. Her var klubben repræ-
senteret med 11 svømmere fra kon-
kurrenceafdelingen. Der blev svøm-
met stærkt og sat en masse personlige 
rekorder, fortæller Mette Ravn Herche 
fra KVIK.

KVIK gjorde sig flere gange be-
mærket i både A, B og C finalerne. I 
finalerne deltog Katja Poulsen, Oscar 

Kroos, Alexander Hillhouse, Martine 
Damborg, Mathias Christensen og So-
fie Ravn Herche. 

Kvalifikation til nordiske mester-
skaber

Til stævnet var der også mulighed for 
at kvalificere sig til de nordiske junior-
mesterskaber, der afholdes i Upplands 
Väsby i Sverige i begyndelsen af de-
cember. 

Tre af klubbens juniorer gav den 
fuld gas og kom på præmieskamlen. 
Mathias Christensen svømmede sig 
til tre flotte guldmedaljer, en sølvme-
dalje og en bronzemedalje. Sofie Ravn 
Herche kæmpede sig til en sølvme-
dalje og en bronzemedalje. Martine 

Damborg gav den gas og fik en flot 
bronzemedalje. 

Udover de flotte medaljer kvalifice-
rede alle tre svømmere sig desuden til 
de nordiske juniormesterskaber. 

Mathias kvalificerede sig i 200 bryst 
og 200 medley. Martine i 400 medley, 
100 fly og 100 ryg og Sofie i 100 ryg.

Tilfreds elitetræner

Thomas Lund, der er KVIKS elitetræ-
ner fortæller, vi fik tre svømmere med 
til nordiske mesterskaber, det er mere 
end jeg havde drømt om på forhånd, 
så et rigtigt godt resultat af vores 
svømmere. Vi svømmer stærkt alle 
fire dage, men jeg hæfter mig mest 
ved, at vores præstationer bliver ud-
ført der hvor vores svømmerne over-
kommer nogle udfordringer, der vil ru-
ste dem godt til fremtiden. Især de to 
unge piger, Martine og Sofie, der som 
1. års juniorer var i kamp med to år 

ældre svømmere, mødte udfordringer 
som blev overvundet, og det gør dem 
stærkere på den lange bane.

Mathias havde et flot mesterskab 
med tre guldmedaljer og svømmede 
gode løb, som vi glæder os til at fin-
pudse frem mod NM-stævnet i de-
cember. Han savnede nok også lidt 
konkurrence i sine bedste løb, som må 
formodes at komme når nordiske me-
sterskaber går løs. 

Til stævnet i december vil vi jagte 
forbedringer som forhåbentlig også 
kan række til medaljer slutter Thomas.

SH

Fra venstre, Sofie Ravn Herche, 
Mathias Christensen, Alexander 

Hillhouse, Martine Damborg. Foto 
KVIK.

KVIK-ke junior-svømmere præsterede ved DM

Alexander Hillhouse er en af 
verdens bedste juniorsvømmere 

med et udviklingshandicap. Foto 
Parasport Danmark:

Unik i handicap svømning

Alexander Hillhouse var flyvende og 
satte tre nye danske rekorder i 50 
fly, 100 fly og 200 fly inden for sin 
klassifikation i parasvøm. Alexander 
har kvalificeret sig til nordiske ju-
niormesterskaber via Parasport Dan-
mark og landsholdet.

Alexander Hillhouse er en af ver-
dens allerbedste juniorsvømmere 
med et udviklingshandicap. På den 
Internationale Paralympiske Komi-
tés U18-verdensrangliste ligger den 
unge KVIK Kastrup-svømmer num-
mer 1 på 100 m butterfly og num-
mer 2 på 100 m ryg. Han træner ni 
gange om ugen med KVIK Kastrups 
elitehold og drømmer om at præ-
stere på parasportens største scene. 

 - Min ambition er at komme med 
til de største mesterskaber for han-
dicappede og nå til de Paralympiske 
Lege. Og lige prøve at tage en me-
dalje, siger den generte unge mand 
i en pause fra træningen i Kastrup 
svømmehal ifølge Parasport Dan-
marks hjemmeside.

– Jeg er helt sikker på, at Alexan-
der vil kunne kvalificere sig til de 
Paralympiske Lege i Paris i 2024. Jeg 
kan ikke se, hvad der skulle stoppe 
ham, siger Frederik Galving fra KVIK, 
der er assistenttræner på holdet og 
fungerer som støtteperson for Ale-
xander.

Jern på stængerne. Ædel-metal om 
halsene

STYRKELØFT

Ved verdensmesterskaberne i styr-
keløft, som netop er blevet afviklet i 
Stavanger, Norge, deltog Tårnby Styr-
keløfter Klub, TSK, med tre løftere som 
repræsentanter for Danmark, så det er 
en stolt Morten Rasmussen, der beret-
ter for Tårnby Bladets sportsredaktør.

Hos kvinderne stillede Lisette op i 
47 kg klassen, som i øvrigt var hendes 
internationale debut på landsholdet. 
Lisette squatter 145 kg, bænkpresser 
85 kg og har et forsøg på 87,5 kg, som 
ville være ny dansk rekord, men den 
blev desværre for tung.

Lisette Hansen tog dog revanche i 
dødløft, hvor hun løfter mod de aller-
stærkeste i verden. Der var tæt kamp 
om medaljerne og Lisette løftede hele 
165 kg (dansk senior rekord), som 
udløste en sølvmedalje i disciplinen, 

kun 2,5 kg fra guldet. Samlet løftede 
Lisette 395 kg, der ligeledes er dansk 
seniorrekord; det rakte samlet til en 
flot 7. plads.

Guldmedalje til Kathrine Bak

Kathrine Bak stillede op i 69 kg klas-
sen, og løftede her 177,5 kg i squat, 
107,5 kg i bænkpres, for så at fort-
sætte til sin favorit disciplin, dødløft. 
Kathrine er i forvejen indehaver af 
verdensrekorden i Master 1 rækken 
i dødløft på 233 kg, så der var lagt i 
ovnen til en dyst på allerhøjeste plan. 
Kathrine løftede 227,5 kg i sidste for-
søg, hvilket udløste en guldmedalje. 
Samlet løftede Kathrine 512,5 kg og 
blev samlet nr. 10.

Mickel Dahl satte danske rekord 

Hos herrerne stillede Mickel Dahl op 
i 83 kg klassen, og kandiderede til en 
medalje eller to i disciplinerne. Mickel 
lagde hårdt ud med at lave dansk se-
niorrekord med 317,5 kg. I bænkpres 

løftede Mickel 175 kg, og i dødløft 
ramte han ikke helt dagen, men for-
måede alligevel at løfte 290 kg. Re-
sultatet i squat og dødløft rakte begge 
til en 5. plads, og sammenlagt løftede 
Mickel 782,5 kg, som udløste en flot 9. 
plads i et stærkt felt af løftere fra hele 
verdenen.

 SH

De tre VM-deltagere fra TSK, Mickel 
Dahl, Lisette Hansen og Kathrine Bak. 

Foto: TSK.

HVAD ER 
STYRKELØFT?

Trekamp består af 
disciplinerne squat 

(benbøjning), bænkpres 
(liggestem) og dødløft 

(løft fra gulvet). Vinderen 
er den, som løfter 

mest totalt set i de tre 
discipliner.

VM-medaljer og danske rekorder til VM i styrkeløft



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
 • 2

0
2

1
 4

1

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

Så kontakt vores  
sportsredaktør Søren Havemann

Det er gratis • sporten@havemann.dk

15 nominerede. 3 går til 
’finalen’. 1 får titlen

15 atleter er nomineret til 
Danmarks fornemmeste 
idrætspris, Årets Sportsnavn. 
Vinderen kåres til Sport 2021 
i Herning 8. januar 2022 for-
tæller DIF og Team Danmark:

11 OL-medaljer, fem PL-
medaljer, et hav af VM- og 
EM-medaljer og et fodbold-
landshold, som begejstrede 
danskerne, er blot nogle af de 
formidable sportsresultater, 
som vi kan se tilbage på, når 
2021 går på hæld.

Amalie Dideriksen og Ju-
lie Leth, banecykling, vandt 
sammen OL-sølv og EM-sølv. 
Blandt de øvrige nominerede 

kan nævnes, Viktor Axelsen, 
badminton, herrelandshol-
det, fodbold, Tobias Thor-
ning Jørgensen, paradressur, 
Emma Aastrand Jørgensen, 
kajak.

DIF og Team Danmark ud-
peger i alt 15 nominerede til 
prisen som Årets Sportsnavn, 
hvorefter der sættes navn på 
de tre finalister. Det er dom-
merkomitéen, som afgør, 
hvem der skal være den en-
delige vinder af prisen som 
Årets Sportsnavn 2021.

SH

Amalie Dideriksen og Julie Leth 
nomineret til Årets Sportsnavn. 

Foto: DIF.

Amalie Dideriksen nomineret til Årets Sportsnavn

Sjællandsmesterskaberne 
og Cup i Tårnby skøjtehal

SKØJTE-MESTERSKABER

Tårnby Skøjte Klub har igen 
været vært ved dette års sjæl-
landsmesterskab og Cup i 

samarbejde med Dansk Skøj-
te Union. 

- Der deltog ca. 150 dyg-
tige sjællandske skøjteløbere, 
hvor TSK var repræsenteret 
med to helt små debutanter 
Catalunya Linderod Edvard-

sen og Sally Digby-Andersen 
sammen med de øvrige lø-
bere fra TSK, fortæller Lene 
Skibby fra TSK.

TSK stillede med et stærkt 
elitehold og hele Sjællands 
elite var kommet til Tårnby.

Sjællands Cup er for alle 
konkurrenceløbere og sjæl-
landsmesterskabet er for alle 
mesterskabsløbere. Her dy-
ster man med og ikke mindst 
mod Sjællands bedste skøjte-
løbere. 

Super skøjteweekend

Det summede af liv i den 
gamle hyggelige skøjtehal og 
naturligvis med en smule ner-
ver på. TSK fik metal til hyl-
derne i klublokalet. Det blev 

til en sjællandsmester og to 
guld-, fire sølv- og to bronze-
medaljer. 

Den største oplevelse var 
klart den blot 9-årige debu-
tant, Sally Digby-Andersen, 
der vandt sølv, og som tyde-
ligt nød at være på isen. Men 
også mange andre toppede 
ved denne store konkurrence.

I mesterskabsrækken, som 
er den bedste række i Dan-
mark, fik vi en helt ny sjæl-
landsmester, da Isabel Ro-
manova Jensen med masser 
af fart og et underholdende 
program tog mesterskabet.

Succes for blomster- og 
præmiepigerne

Udover en fantastisk vellyk-
ket skøjteweekend i hygge-
lige rammer i TSK, havde de 
små blomster- eller medalje-
piger også en fest, for det er 
også en stor ting at få lov til at 
aflevere de mange medaljer 
ved det store stævne, slutter 
Lene Skibby.

SH 
Medaljetagere fra de 
sjællandske mesterskaber og 
Cup i Tårnby Skøjtehal  Foto: 
TSK

TSKs blomsterpiger havde et 
par travle dage Foto: TSK.

Sjællands bedste skøjteløber på glatbane

Det har været en rigtig god sæson 
med mange flotte resultater i NTK-
Amager Tennisklub i 2021 fortæl-
ler Mette Green, der er med i NTKs 
bestyrelse

TENNIS

Af Søren Havemann. Foto: NTK

En herrespiller, der er kommet på 
landsholdet, og som har spillet VM 
i Kroatien for unge seniorer, en U14 
herrespiller, der har vundet DM sølv 

i herredouble, dygtige klubmestre og 
så træner Maciej, der har fejret sit 30-
års trænerjubilæum. 

Maciej Wawrzyniak 30 år i klubben

I talen til Maciej blev det blandt andet 
fremhævet, at det er helt unikt for en 
tennisklub at have en træner i så lang 
tid, og samtidig blev det understreget 
hvor stor betydning, det har for spil-
lernes udvikling, at det er den samme 
træner, der følger dem.

Maciej Wawrzyniak kom i slutnin-
gen af 1980’erne til Danmark fra Po-
len, hvor han i mange år var tilknyttet 
tennisklubben Olimpia Poznan. I 2019 
blev han tildelt Dansk Tennis For-
bunds Ærestegn.

Claus Hansen i de rød-hvide farver

Som den første seniorspiller i NTK-
Amager Klubs historie har Claus Han-
sen repræsenteret Danmark i de rød-
hvide farver ved dette års hold VM i 
Umag i Kroatien i +40 årgangen. 

Kvalifikationen blev skabt på bag-
grund af en række flotte resultater tid-

ligere på året, heriblandt en suveræn 
førsteplads og dermed guldmedalje 
ved sjællandsmesterskabet.

Sebastian Kjølbye i top-10

NTK-Amagers bedste juniorspiller Se-
bastian Kjølbye har indtil videre haft 
en forrygende 2021 sæson og er i 
øjeblikket blandt de 10 bedste U14-
herrespillere i Danmark.

Det er blevet til sølv ved sjællands-
mesterskabet udendørs i herresingle 
og herredouble samt 2 x sølv ved ung-
domsmesterskaberne (DM) i herre-
double både ude og inde samt to sejre 
i grandprix-stævner. 

Oprykning til 2. division

Med seks sejre i ligeså mange kampe, 
kunne NTK-Amagers herrehold for an-
det år i træk sikre sig oprykning. Det 
betyder, at holdet i 2022 spiller i 2. 
division.  Maciej 

Wawrzyniak 
fejrede sit 30-
års jubilæum i 
NTK.

NTK-Amager senior der sikrede 
oprykning. Fra venstre Dennis Kejser, 
Sebastian Kjølbye, Jesper Kruse samt 

Claus Hansen.

Claus Hansen 
repræsenterede de 

rød-hvide farver 
ved VM i Kroatien.

Game, set og match for Amager tennis
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Visse personer i denne 
beretning er opdigtede. 
Enhver sammenligning med 
nulevende mennesker ... er 
rigtig tarvelig

Tekst Terkel Spangsbo

Den sømand, han må lide ...

Det skete i de dage, at der 
blev sunget Sejle op ad åen 
hos naboen. Han har en on-
kel, der kun kan den og så den 
om Jordbær med fløde på, 
det kan man ikke få, det var 
det tyv’ne vers, nu kommer ...  
og der kom mange. Hvis den 
onkel nogensinde har gået på 
sang skolen, må det være som 
gårdvagt i sommerferier. 

I søndags skrålede jeg selv 
Sejle op ad åen, mens naboen 
drak morgenkaffe for åbne 
vinduer. ‘Jeg har forstået’ råb-
te han. ‘Men når man nu kun 
kan vælge mellem den, og så 
at synge lalalala på alle andre 
melodier.’ 

Og det har han jo ret i. Hvor 
mange danske sange synges 
i dag på lalalala. Folk kender 
simpelt hen ikke teksterne. 
Vi går nu ind i juletiden og 
undlader næppe at tage et 
par stille vandringer omkring 
nåletræet og har aftalt et an-
tal sange. Vandringerne har 
stor værdi for en farfar, som 
kan være heldig at få et bar-
nebarn i den ene hånd – ikke i 
begge, for der skal være plads 
til et sanghæfte i den anden.

Kender du, kære læser, no-
gen, som kan rækkefølgen 
på langtravernen Et barn er 
født…, Glade jul …, Julen har 
bragt …? Så går det bedre 
med På loftet sidder…, der 
er der trods alt en handling i 
teksten.

Genfortællingerne

Jeg mødtes senere med na-
boen ved carporten. Samtalen 
begyndte ganske uskyldigt 
med, at naboen sagde,  ’det 
var noget andet, da vi var i Sø-
værnet... ’

Da naboen havde sagt det, 
kom et dybt suk fra hans kone 
- så dybt at min kone reage-
rede med et tilsvarende, der-
efter udvekslede de blikke 
og det skulle ikke undre mig, 
om de også i kor sagde noget 
i retning af, ’Nå, nu kører den’ 
(igen). 

- Kan du huske dengang, de 
pæne officerer legede kvik-
vaskeri. Midt om natten for en 
stille brise i Nordatlanten, hev 
de skjorterne af og smed dem 

ud ad koøjet. Sikke et kvikt 
vaskeri, sagde en af os. 

Dugene og servietterne røg 
bagefter. Mer kvikt vaskeri. Jo 
det var muntre karle, men de 
var bestemt ikke fulde. Det 
kunne en officer i den danske 
marine slet ikke blive. Men ud 
røg skjorterne. 

Bjærgemærsmanden stod 
og hev dem indenbords med 
en bådshage. Han solgte dem 
dagen efter relativt billigt til 
samme officerer. 

- Kan du huske, fortsatte na-
boen, da vi lå i Frederikshavn 

og vagtofficeren fik ser-
vicet hevet i hav-

nen. Han kom 
sgu i avisen. 

De flyvende 
tallekener

Der havde 
stået no-

get service 
på skaf-

febanjen 
eller ca-

f e t e r i e t , 
som man 

for at være 
m o d e r n e , 
havde kaldt 
g a s t e r n e s 
spisekrog. Of-
ficeren havde 

f l u k s 
u d -

peget nærmeste menige til at 
rydde op. Vi skal i land, sagde 
kammeraterne, og det er ikke 
vores arbejde. 

- En ordre er en ordre, ryd 
op, kommanderede overfæn-
rikken, thi en sådan var han. 

Dumt sagt, for en såret og 
snu orlogsgast kender også 
lus på gangen. ’Hvor skal vi 
dog gøre af det. Der er jo 
låst alle vegne’. ’Smid det i 
havnen’, lød officerens kom-
mando. ’Er det også en ordre’, 

spurgte gasterne. 
Det var det og snart strøg 

flyvende tallerkner fladt ud 
over havnen. 

Det kunne nu være, hvad 
det var, men også menige har 
somme tider et (sidste) ord 
at skulle have sagt. Disse ord 
strøg nu telefonisk til Eks-
trabladet, som havde både 
fotograf og journalist i Frede-
rikshavn den gang. 

Aldrig er der blevet solgt 
så mange ekstrablade i Fre-
derikshavn, som dagen efter 
denne bordafrydning. Med 
fotografi tværet ud over for-
siden - man så servicet sejle 
rundt i inderhavnen og vores 
skib i profil. 

Både naboen og jeg får 
drømmende øjne. Den dag 
viste mandskabet (igen) hvad 
sammenhold betyder. Lige-
som i historien om Odysseus 
var det ’Ingen’ der havde 
røbet militære hemmelighe-
der, ’Ingen’  havde kontaktet 
Ekstrabladet, de havde selv 
fundet ud af det åbenbart. 
Endelig havde gasterne fået 
krammet på en officer, der 

ikke figurerede så satans højt 
på nogens hitliste. 

- Måske ville han blot af-
prøve havet som opvaskema-
skine, sagde naboen. Måske, 
sagde jeg. Fænrikken tog 
snart på et tre ugers ophold i 
København. Andre gamle or-
logsgaster kender begrebet 
’Hos Morten’.

Kurs havnen

Vi stod ikke længere og hang 
over hækken, naboen og jeg. 

Vi havde forlagt kajpladsen til 
det stedlige værtshus. Skip-
peren her havde også en for-
tid i Søværnet. Men han var 
jo en ren mølkugle, en der var 
kommet ind efter os andre. 
Det er indkaldelsestidspunk-
tet, der tæller i denne slags 
vigtige sager. Han var et møl 
og hvis han ville tale med, så 
kunne han be’ om.

Pyt, vi forbarmede os over 
ham, og han over os. Man må 
jo ikke udskænke spirituøse 
drikke til berusede folk. Mod-
sat officerer i Søværnet kan 
gaster nemlig godt beruse sig 
- utroligt som Vorherre og fø-
deklinikken har skabt os med 
forskellige egenskaber. 

Vi fik efterhånden afviklet 
historien om tjenerens jakke i 
Kiel og Sjofles grovæderi i kø-
jen af stjålet makrel på dåse. 

Om fiskerens kunststykke 
med falske nøgler til provi-
antlageret og om de mange 
udstedte karantæner til or-
logsgaster fra danse bulen 
Frederikshavneren. Her havde 
de engang introduceret top-
løs go-go. 

Jo, vi stammer alle fra den 

tid. Jeg påstår, det var nabo-
en, der viste pigerne, hvordan 
bundløs go-go danses. 

Ved otte glas på hunden

Stå aldrig til søs, skrålede han 
pludseligt. Du kan jo en an-
den, sagde jeg. Selvfølgelig, 
sagde han. I anledningen af 
den tilstundende højtid satte 
han i med En lille nisse rej-
ste…, han ville ned og se sig i 
det klare vand.

Vi forhalede - gamle søulke 
måtte se vand. Først måtte 
naboen dog aflevere lidt. Vi 
gik på vej mod havnen. Pas op 
for slingerage, skreg naboen, 
hver gang nogen kom på kolli-
sionskurs. Vi manøvrerer ikke 
så godt.

Ved lystbådehavnen gjor-
de vi stop. Vores by har den 
smukkeste lystbådehavn i fle-
re sømils omkreds. Det har vi 
ikke altid haft. Engang havde 
vi en rigtig havn med færge 
til udlandet, kun Sverige og 
Bornholm, men alligevel.

Tilbage er kun et værtshus, 
hvor kælenavnet nu er blevet 
registreret varemærke. Det 
gamle vandingssted var ret 
specielt, sand på gulvet og 
sidste mand lukker døren. Nu 
er det en bistro - en rigtig bi-
stro med høj kurs. 

Den aften var naboen og 
jeg ligeglade.

Stå atter til søs, her kommer 
gutterne fra den tid, da ski-
bene var af træ og mændene 
af jern – i dag er det omvendt 
- hvis de ikke er af kunststof, 
glasfiber og den slags - begge 
parter. 

En båd stævnede mod mo-
len. Den border vi, sagde na-
boen. Til søs, til søs. 

Naboen stod parat. Båden 
ramte molen og fjedrede ud i 
havnen igen ca. en meter. Na-
boen sprang kun en halv.

PS: Mellemrubrikken til 
sidste afsnit forstås kun af 

rigtige ulke

I 1980’erne  havde 
Tårnby Bladets redaktør 
et lørdagsprogram i 
salig Radio Amager. 
Han arbejdede samtidig 
på avisen Ama’r Week 
End og her var der 
’overskudsstof’, som 
redaktøren plukkede i 
og han spillede (allerede 
dengang) gamle 
grammofonplader og 
læste op af selvskrevne 
såkaldte nabohistorier. 
Denne historie er 
genskrevet til at foregå 
ved juletid 2021. 
Stort set alt bygger på 
virkelige hændelser.
Ho, ho, ho

Redaktøren kan oftes beskyldes for at være glemsom, men 
når nogen begynder på de gamle soldaterhistorier kan 
han diske op med de mest utrolige detaljer. Og det er ikke 
skrøner alt sammen. Han har udklip som beviser de fleste 
historier. Tegning Benny Bang Jensen.

Ikke hø- men sønisser mindes ved juletidjuletid... 
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Tårnbymalerne og Amager Fotoklub 
var i fællesskab indbudt til at ud-
stille hos 3F Kastrup i forbindelse 
med deres 125 års jubilæum

Foto: Kurt Pedersen,   
Amager Fotoklub

Udstillingen skulle have været holdt 
i 2020, men coronaen spændte ben 
og udstillingen måtte udsættes. Her i 
efteråret 2021 blev det så aktuelt, da 
3F markerede deres 125 års jubilæum.

Amager Fotoklub deltog med 24 

billeder; otte fotografer leverede hver 
tre billeder.

Tårnbymalerne deltog med 16 mal-
erier - udført af lige så mange kunst-
nere.

Udstillingen var hængt op i 3Fs fest-
sal, hvor kunne ses i jubilæumsugen, 
men er efterfølgende flyttet ind i kon-
torerne, hvor de ansatte og 3Fs med-
lemmer nu kan glæde sig over dem i 
deres dagligdag.

bbark

Fernisering; festlig eftermiddag med både et lille glas og en kop kaffe.

Forbilledligt samarbejde

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene 
om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig 
velforsynet med lokalaviser og vi bringer her 
udvalgte citater, som vi finder vedkommende 
for vores læsere. Og vi topper gerne med klip fra 
vores svenske venskabskommunes lokale aviser 
(Alingsås)

Pumptrackbane
På en Pumptrackbane driver man cyklen frem ved 
hjælp af pumpende bevægelser, i stedet for at tram-
pe. Banen er i øvrigt også til skateboards, inliners 
og kickbites. Etablering af banen er nu udsat, da de-
signeren ikke var interesseret i flere entreprenører 
på hans projekt. Nu vil man lave et omvendt udbud, 
hvor entreprenørerne selv skal lave skitsen på pro-
jektet. Det bliver altså med et års forsinkelse.

2770 november 2021 

Vildsvin
Der bliver flere vildsvin i Allingsås. Parken er ble-
vet gennemgravet. Græsplænerne og slotsruinen er 
blevet ødelagt. 

- Det er ganske forfærdeligt. Dette er en natur-
park, hvor både børn og voksne kan føle sig sikre, si-
ger parkvagten. Han er bange for, at dette vil skræm-
me besøgende. Mange i nærområdet har sat hegn 
op for at skåne deres beplantning. Det kan også 
være, at kommunen skal tænke på, om ikke parken 
skal have et hegn til beskyttelse.

Allingsås Tidning oktober 2021

Skybrudsplan
Skøjtevej er en af de veje, der er kategoriseret hø-
jest Tårnby Kommunes skybrudsplan fra 2017. Ve-
jen har de seneste måneder været opgravet i for-
bindelse med fjernvarme. Her overvejer man blot at 
reparere opgravningerne (lappeløsning). Det kunne 
måske være en ide, at lave skybrudsplanen med for-
del i prioritet A, ligesom regnvandsrender, beplant-
ning af vejtræer og vejbede kunne være en del af 
klimadagsordenen.

Amagerliv 3. november 2021

Batteribrand
En fredag formiddag opdager en cykelejer og hen-
des sambo, at der har været brand i deres cykelskur. 
Det viser sig, at litiumbatteriet på hendes el-cykel 
er brændt. Der har ikke været opladningskabel på, 
så det var ikke derfor. Da de vågnede om morgenen 
havde de lidt svært ved at lokalisere, hvor det kom 
fra. Naboerne havde også lugtet det, men blot åbnet 
vinduer. Der danner sig en giftig gas, når batteriet 
ophedes. Brandfolkene bad beboerne om at tage på 
hospital og få tjekket deres vejrtrækning. Hvis bat-
teriet havde været indendørs i lejligheden, kunne 
det være gået grueligt galt.

Allingsås Tidning oktober 2021

Dobbeltløn
Det er ikke enhver forundt at få dobbeltløn, men 
det er det, Dragørs tidligere borgmester, Eik Dahl 
Bidstrup, slet og ret putter i lommen. De kalder 
det eftervederlag, som man får, når man har været 
borgmester. Det er jo ikke første gang, at det sker, 
hvor en borgmester er headhuntet til erhverv uden-
for det kommunale, og har taget vederlag med sig. 
Det er desværre en aftale, man har indgået på Chri-
stiansborg, og der har da også været røre omkring 
dette.

Amagerliv 3. november 2021

Pædagoger
Antallet af uddannede pædagoger er stærkt falden-
de i Tårnby Kommune. Det er problematisk, da Tårn-
by Kommune endnu ikke har gjort noget for at frem-
me interessen. I mange vuggestuer og børnehaver 
er pædagogandelen for lav til at sikre tilstrækkelig 
høj faglighed i det pædagogiske arbejde. Det er be-
kymrende. En måde at sikre flere pædagoger er at 
tilbyde merituddannelsen til ansatte pædagogiske 
assistenter.

Amagerliv 3. november2021

Grill -bar
Ny grillbar har set dagens lys på Øresundsvej ved 
Amager Strand. Her skal der serveres gourmet fast-

food og skabes liv og arrangementer. Her inviteres 
til skattejagt, ren by, hvor der skal samles skrald i 
området og til jul vil der være julemandens værk-
sted, hvor man kan lave juledekorationer. Stedet er 
en mini kulturcafe` og vil være kendt for gourmet 
fastfood, men skal også gerne være de lokales sam-
lingspunkt.                      Amagerliv 20. oktober 2021

SOSU-vejen
Projekt er sat i gang i Rødovre for at få flere unge i 
arbejde som social- og sundhedsmedarbejdere. 150 
unge er gået i gang på det nye projekt. Der er 11 
social- og sundhedsuddannelser, der skal få flere i 
gang med at vælge SOSU-uddannelsen. Det handler 
også om omsorg og sundhed, det er ikke helt nemt 
at arbejde med mennesker med sygdom og funkti-
onsnedsættelser.

Rødovre Lokal Nyt 11.okt.2021

Syltekrukke
Kommunen er druknet i sager om vand, der siver ind 
på naboens grund fra  Kongelundens Rideklub. Det 
har det gjort i 12 år, efter utallige henvendelser fra 
rideskolen samt nærmeste naboer. Nu har der igen 
været besigtigelse af problemet af personer, som 
ikke har mandat til at gøre noget ved sagen. Der har 
blot været udlagt grus på ridestien, men vandet lø-
ber stadig ind til naboen.

Amagerliv 3. november 2021
(Red.: Det forlyder, at Tårnby kommune efter 
besigtigelsen har udarbejdet en handlingsplan, så 
stien kan renoveres.)

Den sorte maler
Kunstneren Fugleburet står bag den kreative kraft 
af det farverige gavlmaleri i Donaugade- tidligere 
facade mod Sadolin-grunden. Motivet handler om 
Sadolin-parkens historie som fabriksområde. Den 
sorte maler dukker op af bøtten, med pensler i 
hånd og maling. Andelsboligforeningen har haft en 
afstemning om maleriet, og de fleste beboere er 
glade for resultatet.

Amagerliv 6. oktober 2021

Blixen-kvinder på kirkebesøg. 
Kirketjener Jens Peter Jepsen var omringet af skønne, videbegærlige 
Blixen-kvinder, da han fortalte om Tårnby kirkes hundredårige historie. Alle 
kvinderne lyttede koncentreret efter hvert ord, Jens fortalte. De syntes, det var 
meget interessant. Efter den spændende historie vankede der varm kaffe og 
kringler i den store restaurant lige overfor.

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, 
Rådhus, i større butikker og Sundhedshuset. Et hold af frivillige kører ud cirka 
to gange om måneden og giver borgere, der af en eller flere årsager ikke mod-
tager lokalaviser hjemme, denne mulighed for alligevel af få avisen. 
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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, 
forpremierer, 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
30/11: VENUSEFFEKTEN – med danske undertekster
7/12: HOUSE OF GUCCI

BABYBIO KL. 11.00
30/11: VENUSEFFEKTEN – med danske undertekster
7/12: HOUSE OF GUCCI
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JULEMAND OG CO. - dansk tale 
Forpremiere:
27 – 28/11:  kl. 14.30
Tag nissehue på til forpremieren og få et gratis 
lille bæger popcorn
Danmarkspremiere:
2 – 3/12:  kl. 17.30
4 – 5/12:  kl. 13.30
6 - 8/12:  kl. 17.30 7 år 
SKYGGEN I MIT ØJE  – med danske 
undertekster 
25/11 – 29/11: kl. 19.30
30/11 – 1/12:  kl. 17.40 15 år 
FAMILIEN JUL OG NISSEHOTELLET
27 - 28/11:  kl. 13.30
4 – 5/12:  kl. 14.00  7 år 

VENUSEFFEKTEN – med danske 
undertekster
25/11 – 29/11: kl. 17.00 11 år 
GHOSTBUSTERS AFTERLIFE
25 – 26/11:  kl. 17.30 + 20.15
27 – 28/11:  kl. 16.00 + 19.00
29/11:  kl. 17.30 + 20.15
30/11 – 1/12:  kl. 20.00
2 – 3/12:  kl. 20.15
4 – 5/12:  kl. 19.15
6 - 8/12:  kl. 20.15 11 år 
Danmarkspremiere:
HOUSE OF GUCCI 
2 – 3/12:  kl. 17.00 + 19.45
4 – 5/12:  kl. 16.30 + 19.45
6 - 8/12:  kl. 17.00 + 19.45

 

CHRISTMAS WITH ANDRÉ
4 – 5/12:  kl. 16.00
I pausen serveres et glas cava 
Programmet fra 9/12 kan ses løbende på www.
kulturhusetkastrupbio.dk. Vi ved allerede nu, 
at du kan glæde dig til blandt andet:
11 – 12/12: Forpremierer på KRUMMERNE – 
DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR og SYNG 2
Se mere om for- og danmarkspremiererne 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk, hvor 
programmet for resten af december snart 
kommer. Vi byder på udvidet åbningstid i 
juleferien med masser af film for både store 
og små.

KRUMMERNE – det er svært at være 11 år. 
Skærmen fylder meget i hverdagen hos familien 
Krumborg. Mor synes, familien skal komme hinanden 
ved, så Krumme foreslår skærmfri uge. Stine bliver 
rasende, mor synes, det er fornuftigt, far gør som 
mor siger, og Grunk har bare tænkt sig at snyde. Men 
hvad skal man så lave? 
Krumme bliver inspireret til at starte sit eget 
detektivbureau med sin ven Tom. Da forbryderne, 
Tina og Jeff, stjæler Anastasia-diamanten fra 
Nationalmuseet, ser Krumme sin chance: At fange 
forbryderne for at vinde Yrsas hjerte.

SYNG 2
Den altid optimistiske koala Buster Moon og hans 
stjernespækkede musicaltrup er i gang med 
forberedelserne til deres mest ekstravagante show 
nogensinde. Der er bare et problem. De skal forsøge 
at overtale verdens mest afsondrede rockstjerne til at 
medvirke.
Buster har gjort New Moon-teatret til en kæmpe 
succes, men han har større ambitioner. Han vil 
sætte et nyt show op på Crystal Tower-teatret i den 
glamourøse by Redshore City.

JULEMAND OG CO.
Juleaften er lige rundt om hjørnet og absolut INTET 
går efter planen. De 92.000 nisser i julemandens 
værksted er alle besvimet grundet en AKUT mangel 
på C-vitamin. Det går selvfølgelig slet, slet ikke, og 
julemanden er tvunget til at klargøre kanen og flyve 
til jorden for at finde en kur. Det er dog nemmere sagt 
end gjort, og det står hurtigt klart for julemanden, at 
han bliver nødt til at finde nogle allierede på jorden, 
hvis han skal gøre sig nogen som helst forhåbninger 
om at redde julen! 

FAMILIEN JUL OG 
NISSEHOTELLET
Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet 
af sine jævnaldrende. Hugo beslutter derfor at gå mod 
sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. Men da 
familien er på juleferie, opdager han, at der bor nisser 
på hotellet. Hugo prøver at fortrænge det og kæmper 
en indre kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne.

GHOSTBUSTERS AFTERLIFE
Ghostbusters Afterlife er det næste kapitel i det 
originale Ghostbusters univers. 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.

HOUSE OF GUCCI
Da Patrizia Reggiani, en outsider fra beskedne 
kår, gifter sig ind i Gucci-familien, skaber 
hendes uhæmmede ambitioner store konflikter i 
familieimperiet. Det udløser hurtigt en hensynsløs 
spiral af forræderi, dekadence, hævn og i sidste ende 
… mord. 
Gennem tre årtier ser vi, hvad et navn betyder, hvad 
det er værd og hvor langt en familie vil gå for kontrol. 
Vi følger familieimperiet fra tiden, hvor alt stadig er 
glamourøst, frem til den skandaløse retssag, hvor 
Patrizia Reggiani bliver idømt 26 års fængsel for at 
planlægge drabet på sin eksmand, Maurizio Gucci.

CHRISTMAS WITH ANDRÉ
Kom i den helt rigtige julestemning, mens I synger 
og danser til skønne julesange, romantiske valse 
og smukke melodier som Jingle Bells, O Holy Night, 
Hallelujah, en helt exceptionel udgave af Walking in 
the Air og mange flere! 
Oplev det storslåede palads udsmykket med 150 
smukke lysekroner, flere end 50 venetianske 
kandelabre og vældige buede vinduer, som afslører 
et muntert vinterlandskab med skøjtebaner og 
skøjteløbere.
Oplev André Rieus første julekoncert i din lokale 
biograf. En uforglemmelig julegave til hele familien.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

Vi sælger gavekort på lige det beløb, du 
ønsker; både fysisk på Kastrupvej 270, hvor vi 
pakker dem fint ind og på  
www.kulvturhusetkastrupbio.dk, hvor du kan 
printe dem selv.

DANMARKS-
PREMIERE
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Vind billetter til Nisseban-
den i Julemandens Land

Det måtte komme! Det er ri-
sengrød, der gør næsen rød, er 
den kendte sang, nogen siger 
landeplage, fra Nissebande-
sagaen, som har huseret i DR 
ved juletid i mange omgange. 
Nu skal klassikeren på scenen 
i intet mindre end revy-teltet 
på Dyrehavsbakken.

Familiemusicalen Nisse-
banden i Julemandens Land 
havde premiere 21. novem-
ber og spiller til og med 19. 
december. Fortællingen er 
der ikke lavet om på. Nisse-
banden rejser til det mytiske 
(?) Grønland, til Julemandens 
Hus - og leder efter de for-
svundne stjernesten.

Det er en lang positiv og 
skøn historie med fremra-
gende kendte og nye sange, 
nisser og magi

Der er garanti for julestem-
ning når publikum får lov at 
synge med på Risengrødssan-
gen og alle de andre Nisse-
bande-sange i selskab med de 
kendte nisser fra DR’s juleka-
lender, der er blevet synonym 
med jul for tre generationer. 

Vind billetter

Tårnby Bladet sætter to kon-
certbilletter på højkant.

For at vinde skal du give 
os navnene på mindst to af 
rollerne i Nissebanden – ikke 
skuespillernes navne, de er 
udskiftet en del gange, men 
rollerne i historien.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emnefel-
tet skriver du ’Nisser’ og i mai-
len skal vi have svaret. Kun 
mail, som er udfyldt som an-
givet, kommer i betragtning.

Vi skal have svaret senest 
onsdag 1. december klokken 
12, hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort 
eller uden på kuverter på 
adressen Tårnby Bladet, Eng-
landsvej 290, 2770 Kastrup 
eller lagt direkte ned i vores 
postkasse.

Hvis du vinder, bliver du 
kontaktet og du skal selv 
hente billetterne på Tårnby 
Bladets redaktion på Eng-
landsvej.  

Billetterne kan ikke ombyt-
tes eller erstattes, men kan 
indløses til alle forestillinger.

I vindermailen får du lidt 
flere informationer vedr. af-
hentning.                  

spanger

Medvirkende: Sofie Pallesen, Anna Heerulff, Kim 
Hammelsvang, Peter Gilsfort, Morten Lützhøft, Pia 

Rosenbaum og Flemming Jensen. Foto: Henrik Petit.

Kim Hammelsvang og Anna 
Heerulff på hundeslæde, men 
hvad er deres rollenavne? 
Foto: Henrik Petit.

Nisser i teltet på BakkenNisser i teltet på Bakken Konkurrence
Konkurrence

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Kære Lisbeth medlemmer
Tak for efterårssæsonen 2021, og rigtig god jul til 
jer alle.
Vi ses igen mandag 3. januar 2022, og vi viser 
følgende film i foråret 2022.

  • Erna i Krig.
  • Lille sommerfugl.
  • Livets bedste år.
  • Madklubben.
  • Undtagelsen.
  • Officer og spion.
  • Wild Rose.
  • Vore mand i Amerika.
  • Sangklubben.
  • Tysktimen.

Hilsen alle os i Lisbeth Klubben

Maria Carmen Koppel kom-
mer igen til Venneforenin-
gen for Kastrupgårds nytårs-
koncert i januar 2022

Mandag 10. januar 2022 hol-
der Kastrupgårdsamlingens 
Venner i samarbejde med 
Tårnby Kommune atter nyt-
årskoncert med Maria Carmen 

Koppel i Stakladen på Ka-
strupgård.

På grund af den nuværende 
udstillings beskaffenhed med 
færre tilhørerpladser holder 
vi to mindre koncerter, hver á 
40 minutters varighed.

 Den første bliver klokken 
17 og den anden klokken 19. 

Efter hver koncert er Ven-
neforeningen vært i cafeen 
med et glas bobler samt kran-
sekage, så vi kan ønske hinan-
den et godt nytår.

INFO:
Billetsalget fra onsdag 15. 
december på Kastrupgård. 
Pris 200 kroner. 
Åbent tirsdag - fredag  
kl. 13 -17, onsdag 13 -20 og 
weekenden kl. 11-17

Koncerten spiller to gange

Julen står for døren, og SAS-Koret sender 
musikalsk hilsen til alle

Ja, - det at synge i kor er noget af det bedste, 
man kan beskæftige sig med – også i disse 
mærkelige tider, og SAS-Koret har lyst til at 
fortælle, at vi er still going strong, og nu er vi 
oven i købet fyldt 40 år.

September 2021 rundede koret de fyrre år, 
og dette blev fejret for kor, pårørende og tid-
ligere dirigenter.  

Koret startede med at synge igen efter 
sommerferien - dirigeret af Søren Skovbakke. 
Ingen sangere havde forladt koret i den lange 
tid, hvor der havde været nedlukning. Nye 
sangere vil dog altid være velkomne.

Derfor glæder vi os til, at vi nu kan deltage i 
flere koncerter, som finder sted inden jul.

Onsdag 1. december kl. 19 deltager SAS-
Koret i De 9 Læsninger i Skelgårdskirken.

Søndag 5. december kl. 15 synges julen 
ind i Dragør Kirke, hvor SAS-Koret har koncert 
sammen med Dragør Koret og Dragør Gospel-
kor – en tilbagevendende begivenhed.

Tirsdag 7. december kl. 19 synger vi i 
Skelgårdskirken, hvor SAS-Koret får besøg af 
Lyngby Kammerkor, dirigeret af Andreas We-
renfeldt. 

Lonny Nilsson

Flyvske toner til julen
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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

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Er du bidt af en gal flyver og 
samtidigt til den romantiske 
side? Så er det Pastorale, 
der skal ligge under jule-
træet 

Boganmeldelse af  Else 
Andersen

Jeg er ikke sikker på, om bo-
gens titel henviser til Beetho-
vens 6. symfoni, men den 
smukke, romantiske 
og korrekte overklas-
sekærlighed beskrives 
til overflod, som i et 
J.M.W. Turner land-
skabsmaleri, og med den 
forfærdelige og menings-
løse 2. verdenskrig som 
dyster, dødelig og alligevel 
heltemodig baggrund.

Piloter er - eller har i hvert 
fald tidligere været - betrag-
tet som værende i en klasse 

for sig. Derfor nyder Herman, 
hovedpersonen i bogen, også 
stor respekt i de miljøer, han 
færdes i. Dog er han ikke ade-
lig og adelig skal man være 
i Storbritannien for at blive 
indlemmet i de cirkler, der vir-
kelig betyder noget. Forskel-
len på adelig og ikke-adelig 

bliver Herman ofte min-
det om. Alligevel bliver 

han accepteret af An-
nes familie, Anne som 
han forelsker sig i, 
da han besøger sin 
pilotvens (adelige) 

familie. Men selv om 
det er Anne, han elsker, 

er der også andre behov, der 
gør sig gældende.

Herman har en dansk far 
og en engelsk mor, født i 
Kenya. Han har meldt sig til 

RAF (Royal Air Force) i en al-
der af 18 år med udsigt til et 
spændende og udfordrende 
liv som pilot - et liv i uforud-
sigelighed som opvæksten i 
Kenya har lagt op til. Som han 
beskrives i bogen, er han alt 
det, de fleste unge mænd er: 
ude på eventyr men samtidigt 
usikker, nervøs og selvhøjti-
delig alt imens han prøver på 
at virke sikker, grænsende til 
det arrogante, afslappet - og 
som en mand der har tjek på 
det hele. 

Hans et og alt er hans Blen-
heim, et bombefly. Det er 
simpelt hen hans passion og 
som læser får du mange og 
detaljerede informationer om 
flyet, der var mere end 1000 
af i RAF under krigen. Han el-
sker sit fly - som en cykelryt-
ter elsker sin cykel eller en 
lystfisker sin laksestang. Og 
krigen er langt væk.

Indtil den pludseligt er der. 
Og så bliver legen i bombe-
flyet til dødelig alvor. Venner 
dræber - og bliver dræbt. Li-
vets alvor trænger sig på og 
spørgsmålet om retten til at 

dræbe, nogle gange uskyl-
dige, mennesker i en større 
sags tjeneste kan være svær 
at overhøre - og finde svar på. 

For de læsere, der sætter 
pris på både kærlighed og 
livet i luften, er bogen god 
underholdning. Du kommer 
som læser med på flytog-
ter, deltager i angreb på 
tyskerne og i forsøget 
på forsvar, når fjenden 
kommer jagende - og gen-
nem sin personlige udvikling 
i den korte periode, bogen 
omhandler - får Herman (og 
læseren) nogle rammende 
filosofiske ord med på vejen. 
De er brugbare både i krig og 
i kærlighed.

For denne anmelder, der 
læste bogen på Malta, var det 
interessant at få at vide, om 
der havde været Blenheims 
involveret i forsvaret af Malta 
i 1940, da italienerne angreb 
den 11. juni. Det havde der 
ikke. Derimod havde briterne 
på Malta fundet 6 gamle Gla-
diator fly frem fra nogle kas-
ser, sat dem i stand og ved 
hjælp af dem holdt de itali-

ener-
ne stangen i 
10 dage, før man f i k 
hjælp fra England. Heldigt 
var det desuden, at Churchill 
havde skudt den britiske re-
gerings tidligere overvejel-
ser om at overgive Malta til 
Mussolini som bestikkelse for 
ikke at gå med i krigen, ned. 

Kilde: www.
nationalww2museum.org

Pastorale
Af Max Ulrich Klinker
Forlaget Brændpunkt
Pris: 299,-
Bogens forside: Pastorale, 
maleri af Dan Frøjlund
Fås også som e-bog.

Pastorale om Krig og kærlighed 

Står et aktivt liv øverst på 
ønskelisten for 2022, er der 
rig mulighed for at kickstar-
te det med en frisk gåtur 

Med rester af nytårsbobler i 
kroppen og synet af fyrvær-
keri på nethinden går tusind-
vis af danskere hvert år med 
på Hjerteforeningens tradi-
tionelle nytårsmarch, der fin-
der sted i et væld af byer over 
hele landet. 

På Amager mødes familie, 
naboer og venner lørdag 1. 
januar klokken 14 og hilser 
hinanden godt nytår, mens 

de går en rask tur sammen på 
den smukke Amager Fælled. 

- Så snør de gode sko og 
kom og vær med i det spæde 
2022, lyder opfordringen fra 
Margit Grome, formand for 
Hjerteforeningen i Køben-
havn S.

Sidst på turen er Hjertefor-
eningen København S. vært 
ved en lille forfriskning, og vi 
ønsker hinanden Godt Nytår.

En god og sund vane

Et nyt år er lig med en frisk 
start, og et nyt år er for mange 

mennesker også tiden, hvor 
de giver deres vaner et ekstra 
tjek. 

- Gå-motion er god motion. 
Vi ved, at motion styrker hjer-
tet, og selv en rask gåtur er 
med til at sænke blodtrykket,  
siger Anne Kaltoft, adm. di-
rektør i Hjerteforeningen.

- Min opfordring er derfor 
at tage familie og venner un-
der armen og sammen med 
Hjerteforeningen tage årets 
første skridt mod et mere 
hjertesundt liv.

-anju

Om hjerteforeningen: 
• Find nærmeste gåtur på hjerteforeningen.
dk/kalender
• Info om nytårsgåturen hos formanden for 
Hjerteforeningen i København S., Margit Gro-
me, margitgrome@gmail.com. Telefon: 4041 
9476

Gå dig til en hjertestarter
Har du lyst til at gå mere, kan du vælge at gå 
for at få en hjertestarter til dit lokalområde 
ved Hjerteforeningens landsuddeling den 
24. april 2022. 
Læs mere på www.hjerteforeningen.dk/
landsuddeling

Tag de første skridt ind i 2022

INFO:
• Lørdag 1. januar klokken 14.
• Mødested DR Byens metrostation, slutter i 
nærheden. 
• Gåturen er ca. 4,5 kilometer lang og føkger 
Hjertestien på Amager Fælled. Varer ca. 2 ti-
mer.
• Det er gratis at gå med. Ingen tilmelding. 
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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 • 

Tårnby Bladets tegner 
Benny Bang Jensen nyeste 
bog udfordrer os, mens kaos 
vokser omkring os
‘Vær Beredt’ har altid væ-
ret spejdernes motto og det 
er måske mere end nogen-
sinde aktuelt! I en tid med 
klimaudfordringer, corona 
og kommunikation der 
bliver mere og mere 
digitaliseret, åbner 
Benny Bang Jensen 
op for en spejderver-
den, der holder fast i 
nogle vigtige, grund-
læggende værdier.  ‘At værne 
om naturen’ og ‘at være en 
god kammerat’ er blot to af 
de syv spejderlove i Det Dan-
ske Spejderkorps, der lige nu 
oplever en kæmpe vækst i 
antallet af medlemmer. Ti-

den er nemlig blevet moden 
til at stoppe op og tænke os 
om, søge tilbage til naturen 
og holde sammen. Og det er 
netop hvad ‘Fønikspatruljen’ 
bliver udfordret på, mens 
kaos vokser omkring dem.

 Sylvester på tolv år er ho-
vedpersonen i fantasy- og 

gyserromanen ‘Fønikspa-
truljen - veritas vos li-
berabit’, der følger otte 
jævnaldrende venner, 
mens en frygtelig trussel 
bryder ud i forstadsbyen 

Flintløse. 
Alle spejderfærdighederne 

kommer i spil og ikke mindst 
samarbejdet bliver en af-
gørende faktor, mens kaos-
lavinen ruller og spreder sig.  
Forfatteren har gravet i sine 
mange års erfaring som spej-

der 
o g 

spej-
derleder for a t 
skabe et sjovt, skræmmende 
og seriøst bud på et originalt 
spejdereventyr. Hvis man 
aldrig rigtigt har forstået 
spejderlivet for alvor, så er 
der ikke længere nogen und-
skyldning for ikke at have 
prøvet – 
Fønikspatruljen hylder 
hele ungdommen og 
spejderbevægelsen og er 
klar på hylderne fra. 5. 
december, på dagen, hvor 
der er officiel bogrelease på 
Teater Play, Strandlodsvej, 
kl. 13 - 17.

Fønikspatruljen – en tegnet 
fortælling

FAKTA: 
Fønikspatruljen - veritas vos liberabit 
Sideantal: 376. 
Vejledende pris 249, 95,- kr.
Udgives af Forlaget Flint 5. december 2021.
Målgruppe: Fra 12 år og opefter.

OM FORFATTEREN: 
Benny Bang Jensen (f.1977) 
er vokset op i Albertslund 
som spejder i Det Danske 
Spejderkorps. 

Allerede som ung produ-
cerede han masser af tekster 
og tegninger til de lands-
dækkende spejderblade og 
lejraviser, sideløbende med 
at han selv blev spejderleder. 

Det drev ham videre til 
nu at være erfaren natur-
pædagog på Amager, hvor 
han i dag bor med sine to 

teenagere. Her bliver skrive-
riet holdt ved lige med rollen 
som fast  freelanceforfatter 
på Gyldendals onlinemedier 
for pædagoger, ligesom hans 
tegneglæde ofte udfordres 
som illustrator på en lokal-
avis.

I 2018 debuterede han 
som medforfatter og tegner 
på børnebogen og musikken 
om Ka’flupperne. Med Fø-
nikspatruljen går han for før-
ste gang solo, og kan nu også 
kalde sig romanforfatter.
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Født og opvokset i Dragør, 15 år i 
2300 og bor nu i Kastrup. Jeg sælger 
min hjemby.

- Kasper Terkildsen

Sundby, Dragør og nu har jeg hjemme 
i Kastrup. Der er efterhånden ikke en 
krog af Amager jeg ikke kender. 

- Thomas Kvist

Vi skal ikke bare vide alt om din bolig. Vi skal også vide alt om kvarteret. 
Når vi sælger dit kvarter godt, så får prisen på din bolig et skub i den 
rigtige retning. Måske det er en af grundene til, at vi giver så få afslag og 
har så kort liggetid.

Kort sagt, hvis du går med salgstanker, så kontakt din lokale mægler 
LokalBolig Kastrup, Taarnby og Dragør.

TO ENGAGEREDE 
DRAGØRDRENGE MED
SAMLET 92 ½ ÅRS 
LOKALKENDSKAB!

LOKALBOLIG KASTRUP/TÅRNBY/DRAGØR APS Kongelundsvej 264, 2770 Kastrup
Tlf: 36 30 15 52 Mail: kastrup@lokalbolig.dk


