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ROTUR TIL SALTHOLM er måske ikke det første man tænker på i det elendige vejr, vi omgiver os med i dette efterår og vinter, men Øresund Æældreroerne i
Roklubben Øresund har en forestilles evne til at se fremad til lyse sommerdage, hvor bølgerne og vinden betvinges og humør og kondition holdes ved lige på
en social måde. Øresund Ældreroere er en selvstændig klub, der låner både og klubhus hos Roklubben Øresund og om vinteren låner de tørroningsmaskiner.
Foto: Alex Vestergaard.

Læs mere om klubben og dens aktiviteter på side 43.

En lokalavis mindre

Hele området Amager
Bakke opføres på er en
industribyggeplads, men til
alle andre sider er udsigten
mere end godkendt. Foto:
Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub.

Den enes død er ikke nødvendigvis den andens brød
Kommentar af redaktør
Terkel Spangsbo

400 meter skiløjper til oktober
Optimismen er stor hos direktøren for Fonden Amager
Bakke, Patrik Gustavsson
Af Terkel Spangsbo

- Der er hele tiden mange nye
overraskende opgaver, der
skal tages stilling til, siger
direktøren for et af de mest
spændende og visionære
byggerier i København i åre-

vis, Patrik Gusstavsson.
Amager Bakke er vildt
tænkt af arkitektfirmaet BIG
og netop derfor blev det valgt
som skalvæg for forbrændingsværket ARC blandt seks
forskelleige bud fra internationale arkitektfirmaer.
- Til oktober måske plus lidt
er vi klar, siger Patrik Gustavs-

son, vokset op i Stockholm,
hvor en skibakke (naturlig)
var en selvfølge.
- Jeg ved godt, at jeg er lidt
utålmodig og har let ved at
glemme alle de beslutninger
og opgaver, vi har været igennem - for der kommer stadig
nye til.
Fotoreportage side 14

Netop i 25året for Tårnby Bladets vanskelige fødsel på baggrund af opkøb og lukning af
henholdsvis Amager-Posten
og KT Posten skal Amager/
Tårnby opleve endnu en lukning af en lokalavis.
1. januar overtog North
Media med produkterne Søndagsavisen og Amager Bladet
Lokalavisen Amager og har
foreløbig lukket den med henvisning til, at deres eksisterende forretning nu er styrket
- sikkert, men for hvem?
På Tårnby Bladet har vi en
klar publicistisk holdning. Vi
er her for at bringe information og nyheder og som alle
aviser også være annoncemedie for det offentlige og
erhvervsliv. Det har altid gået
hånd i hånd og været hinandens forudsætninger.
Men vi ved godt, at vi med
vores frivillige stab har vores
begrænsninger. Vi har aldrig
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holdt os tilbage med at råde
en arrangør eller anden, som
havde et akut behov for at
få formidlet et budskab til at
søge den bedste og tidsaktuelle løsning hos vores konkurrenter/kollegaer.
Nu har Tårnby Bladet jo rødder i kultur- og foreningslivet
og ville være nogle skarn, hvis
vi bare ønskede det værste
for vores kollegaer. Skulle der
løftes en opgave og vi med
vores månedlige udgave ikke
kunne klare det - eller skulle
oplysningerne ud til hele øens
befolkning, så henviste vi til
andre.
Nu har vi én mindre at henvise til. Det begræder vi. Det
er helt legitimt at køre et lokalblad for at tjene penge.
Men i vores primitive hoveder
er aviser først og fremmest
informationsformidlere - og
det skal man tjene penge for
at være.
Vi slutter ikke med et æret
være Lokalavisens
minde,
men det kunne vi nu godt
have gjort.
Læs mere på side 10

Rettelse:

Ikke procent men grader

I artiklen i Tårnby Bladet januar om Tårnbys bløde vand (side
13) har vi desværre rodet rundt i mål-betegnelsen for vands
hårdhed.
Vi skal for en god ordens skyld slå fast, at vands hårdhed
måles i grader og ikke i procent, sådan som vi var kommet for
skade at skrive.
Definitionen stod da også korrekt beskrevet på den efterfølgende side, men det ændrer jo ikke ved, at starten af artiklen om at gå blødt i bad gav visse meningsforstyrrelser.
Redaktionen beklager.

Gid nogen med ”f” havde hoveren
JEG HAR LIGE GENSET en gammel dansk film
og så ovenikøbet på fjernsyn. Bliver jeg dog
ikke klogere på det punkt. Hvis man nogensinde har haft en god oplevelse i biografen,
så er den sikreste måde at spolere den på, da
at gense den i tv og så endda tro, at man kan
formidle en god oplevelse for børnebørnene.
DENNE GANG var det Styrmand Karlsens flammer det gik ud over. Utroligt at den nogensinde
kan have været en god oplevelse. Måske var
det, fordi jeg så den med familie, eller måske så
barneøjnene ikke, hvad det var for noget bras,
man tilbød os dengang i 50’erne. Og hvorfor så
hidse sig op over et gammelt minde, som var
eksotisk på et tidspunkt hvor en udenlands tur
højst gik til Landskrona fra Havnegade med
både så små, at søsygen havde gode vilkår.
JEG ERINDRER EN JULEMÅNED, hvor Cadbury’s
Cocoa og mandler fra Epa trak så meget, at jeg
en hel uge holdt øje med vejrkuglen fra toppen af Soyakage-fabrikken. Det var tre neonrør, som skiftede kulør efter vindstyrken og
skuffelsen var stor, da den mellemste kugle
varslede nogen blæst. Turen stod for aflysning, men vi tog afsted alligevel.

Gigantisk adrenalinpark i Field’s

Field’s og australske Bounce åbner til foråret en 3700 kvadratmeter stor adrenalinpark. Parken er den første Bouncepark i Danmark og skal bidrage til at gøre Field’s til familiens
førstevalg blandt oplevelsessteder, siger Field’s.
Bounce-Parken skal ligge på 2. plan ved siden af Field´s
store restaurantområde, Food Lounge.
Adrenalinparken tager trampolinsjov til et helt nyt niveau
med blandt andet trampolin-ninjabaner, stor free jump arena med 50 sammenkoblede trampoliner og flere tumbling
tracks, en nervepirrende frit-falds-væg, det sjove trampolinboldspil, dodgeball og high performance område for de vilde.
Bounce har nu tre parker i Stockholm, Malmö og Göteborg.

Over fem tusinde afvisninger

Sidste år blev 5.327 personer afvist direkte ved Sveriges indre grænsekontroller. Antallet af afvisninger steg efter at den
indre grænsekontrol blev styrket i midten af september.
De indre svenske grænsekontroller har siden efteråret været
udført nær ved 100 %, oplyser svensk politi i en pressemeddelelse.
Det har betydet at i 2017 blev 5.327 personer afvist direkte, 519 søgte asyl, 126 personer blev sat i forvaring og 288
blev frihedsberøvede for mistanke om kriminalitet, ved de tre
kontrolstationer på Hyllie station, Lernacken og Helsingborg.
I dag arbejder i alt 235 medarbejdere ved den indre grænsekontrolsektion i Region Syd. (News Øresund)

Børnemodel, børnemodel, børnemodel
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Modelbureauet BASIC CPH og Børnecasting.dk søger børn
i alderen 3-14 år til en casting i Fields mandag 12. februar
klokken 10-17.
Alle børn kan deltage, men det er kun nogle børn, som efter
vinterferien vil blive kontaktet med henblik på deltagelse i
forskellige modelopgaver. Tilmelding skal ske i forvejen på
www.børnecasting.dk og det er ikke muligt at tilmelde sig på
dagen.
TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 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
lidt mere, så bare ring.
REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres
og layoutes af medlemmer af

DUMT GJORT BØV. Jeg tålte bestemt ikke søen
den dag – det burde have været et varsel om
ikke senere i livet at melde sig til Søværnet for
en længere periode.
STYRMAND KARLSEN kom i nævekamp med
skibsrederens forkælede søn i en stagefight,
så havde det ikke været for tonemesteren,
kunne det lige så godt have været en polka eller rheinlænder for begyndere på danseskolen. Nu var det altså der, hvor skipper kunne
rose sine to mandfolk for veloverstået kamp
og så var de gode venner for livet.
DER VAR ANDERLEDES KNALD på verdensmesterskabskampen i boksning, da Ingmar Johansson (jeg gik i klasse med en Johansson,
som dog ikke engang var en fjern slægtning)
var oppe at toppes med Floyd Patterson. Patterson fik ud over titler også reddet sig en
gang dementia pugilistica, hvilket er med til
at bekræfte, at boksning dog er den mest idiotiske sport der findes – og så vil jeg slet ikke
give karakter til publikum, men jeg fulgte jo
selv med da de to son’er tørnede sammen. Og
hvad har så det med denne måneds klumme
at gøre.
JO, DET ER JO TRADITION, at sejrherren hjælpes til at løfte den ene arm i vejret og at han
kort efter mander sig op til også at tage den
anden arm op og så danse vildt rundt i triumf
over, at han lige har hjulpet et medmenneske
tættere på klubben med dementia pugilistica.

Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst Forbruger Kontakt tlf.
43 43 99 00 man.-tors. 8.30-16,
fre 8.30-15.30 eller email diskvalitetost@fk.dk hurtigst muligt efter udeblivelse af blad.

OPLAG: 23.500.
16.500 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.

herefter er marts, der udkommer
fredag 23. feb. Deadline mandag 19. feb. Annonce-deadline
fredag 16. feb.
DEREFTER FØLGER:
April-udgaven fredag 30. marts.
Deadline mandag 26. marts *
Annonce-deadline fredag 23.

DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt.

ANDERLEDES GENKALDER JEG aftenen 2. oktober 1972, hvor jeg havde den sjældne ære
at være tilforordnet vælger og dermed også
deltager i optællingen af stemmer ved folkeafstemningen om indtrædelse i Fællesmarkedet, EF som det hed. På det tidspunkt synes
jeg ikke, det var en god idé, at lille Danmark
skulle spise med kniv og gaffel med de store.
At det har ændret sig senere, er sådan set denne historie uvedkommende – ikke fordi jeg tager på mig, at jeg skulle været blevet klogere,
men fællesskab har jeg i alle tilfælde udviklet
en kærlighed til.
MEN DEN AFTEN stod jeg blandt flere og så
bunken af ja-stemmer blive større end bunken af nej-stemmer, vistnok på det eneste afstemningssted på hele Amager, hvor ja-siden
fik flest stemmer. Det var en slem følelse, som
ikke blev bedre af, at tilforordnede, som følte
mest for et ja, triumferende hujede rundt om
os slagne stemmere. En ting var nederlaget,
men ydmygelsen af ovenikøbet at skulle se
folk, man kendte, efterligne en indianerdans
fra den dårligste c-film fra Hollywood... det er
ikke kun danske filmmagere som heldigvis har
forbedret sig gevaldigt, siden Poul Reichardt
udførte slagsmål i Morten Korch-film.
ET ORDSPROG SIGER JO, at egen succes er
godt, men andres nederlag/fiasko heller ikke
er at foragte. Det er sandt nok, desværre.
FOR MIG ER DET DERFOR TRIST at se og høre
borgmestre (og andre politikere) juble og glæde sig over de lønmodtagere, som nu forsøges
solgt til fjerne egne. Tænk, at man kan glæde
sig i Christiansfeld og andre provinsbyer over,
at en familie fra København og omegn skal ud
i usikkerhed – i øvrigt samtidig med, at tilflytningen fra provinsen til København aldrig har
været større. En artikel i dette Tårnby bladet
fortæller, at folk allerhelst vil bo her hos os,
men det må de ikke.
UHA, MIN KVOTE af bogstaver og mellemrum
er brugt op, men jeg må sige, at jeg som provinsjournalist har set landsbyer blive tømt for
skoler, posthuse (nå, det er vi andre nu også)
buslinjer, købmænd, erhvervsuddannelser.
Måske havde det ikke været nødvendigt at
udflytte københavnere, hvis man ikke havde
tømt provinsens dejlige miljøer for eksistensmuligheder. Måske var vi kommet af os selv.

NU KUNNE DET JO lige så godt have været den
anden, som ved en improviseret eller vel koreograferet jungledans ydmygede ham, han
lige have hjulpet på vej til et job ved musik-

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj.
(ansv. redaktør). Jesper Israelsen, dj, Birgitte Barkholt, Mona
Gjedved, Anne Palm Henriksen,
praktikant, Ole Gjedved (foto).
ANNONCESALG: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.

TRYK: Provins-Trykkeriet

ken. Lirekassemusik er jo også en slags lyde i
kontrolleret orden og derfor klassificeret som
musik. Så det var vel sådan set i orden på sine
egne præmisser.

DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 26. januar 2018.
OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE

marts
Maj udkommer fredag 27. april.
Deadline mandag 23. april.
Annonce-deadline fredag 20.
april
Juni udkommer fredag 25. maj.
Deadline lørdag 19. maj * .
Annonce-deadline fredag 18.
maj
Juli/aug.udkommer fredag 29.
juni. Deadline mandag 25. juni.
Annonce-deadline fredag 22.
juni
August * udkommer fredag 10.
aug.* Deadline mandag 6. aug.
Annonce-deadline fredag 3.
aug.

Men nu kan vi fortsætte boksekampen om dem contra os. Idiotisk og pinligt med den hoveren.
Terkel Spangsbo, redaktør

September* udkommer fredag
31. aug. Deadline mandag 27.
aug. Annonce-deadline fredag
24. aug.
Oktober udkommer fredag 28.
sept. Deadline mandag 24. sept.
Annonce-deadline fredag 21.
sept.

* betyder ændring i dato eller
dag i henhold til normen
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Nu skal der lyttes til borgerne
Borgmester Allan S. Andersen
(S) vil gerne tages på ordet og
fastholder derfor sine løfter
fra valgkampen i november
2017 om at sikre mere
åbenhed og større grad af
indflydelse for kommunens
borgere.

tur i kommunen. Man skal
opleve sig som en del af et
fællesskab, og netop derfor
skal borgerne være med til at
finde muligheder og forslag
til løsninger af de kommunale
opgaver og udfordringer.

Ny model skal sikre borgerne mere åbenhed og større
indflydelse på Tårnbys
fremtid
Borgmester Allan S. Andersen
foreslår nu en model, som
i højere grad end i dag skal
sørge for åbenhed og borgerinddragelse.
Kommunalbestyrelsen skal
på mødet tirsdag 30. januar
tage stilling til borgmesterens
nye forslag, som handler om
mere åbenhed og en større
grad af indflydelse.
Tårnbys indbyggere skal
være med til at skabe en levende og inkluderende kul-

18 personers udvalg
I første omgang arbejdes der
med at nedsætte et udvalg –
det der kaldes et § 17, stk. 4
udvalg – som er et særligt og
midlertidigt udvalg, som kommunalbestyrelsen kan nedsætte. Et sådant udvalg kan
bestå af fx politikere, borgere
eller andre interessenter.
Det nye udvalg skal bestå
af 18 medlemmer, hvor borgmesteren er formand og hvor
hver af de 7 partier i kommunalbestyrelsen derudover
udpeger et medlem. De resterende 10 pladser i udvalget
skal besættes af et bredt udsnit af kommunens borgere.

De 10 vælges blandt 100
Udvælgelsen af de 10 borgere skal ske på et borgermøde
på Den Blå Planet, hvor 100
borgere efter annoncering
inviteres til dialog om netop
den fremtidige åbenhed og
inddragelse.
Det er borgmester Allan S.
Andersens ambition, at den
nye model vil gøre, at der opleves en langt større nærhed
til og forståelse for de politiske beslutninger i Tårnby. Det
vil være et selvstændigt mål,
at borgerne oplever, at de reelt bliver hørt og inddraget i
kommunens udvikling og retning.
- Jeg vil som ny borgmester
gerne vise, at jeg nu går i gang
med implementeringen af de
løfter, jeg kom med i løbet af
valgkampen sidste år. Det er
ingen hemmelighed, at jeg
står for en ny linje, som betyder, at åbenhed og dialog skal
tages alvorligt i vores fremadrettede politiske arbejde i
Tårnby Kommune, siger borgmester Allan S. Andersen.
- Jeg tror og håber på, at
kommunalbestyrelsen vil se
positivt på den model, jeg nu
fremlægger, siger borgmesteren.
tsp

Her vil man bo
Boligdeal.dk har lavet en
analyse af, hvilke af Danmarks 98 kommuner vi som
borgere søger til og hvilke
vi vil søge væk fra
Med den statslige iver for at
flytte borgere/arbejdspladser ud af Hovedstaden in
mente er det værd at notere
sig, at borgerne vil bo netop i
hovedstaden.
Således er Tårnby rykker frem på listen fra en 21.
plads i 2016 til en 17. plads
i 2017 med indekstal 12.76.
Tårnby overgår dermed suverænt København, men Tårnby
ligger fortsat efter Dragør i
popularitet.
Dragør lå på en 9. plads i
2016 og ligger i 2017 på en
10. plads.
København, nabokommunen til den anden side, rykker langt tilbage fra en 22.
plads i 2016 til 50. pladsen
i 2017 med indekstal 5.05.
København omgiver Frederiksberg Kommune, der i stil
med Dragør rykker tilbage i
denne seneste måling, men
stadig er flot placeret.
Frederiksberg lå i 2016
på 3. pladsen men i 2017
på 8. pladsen med indekstal
19.80.

Visse øer er mere populære
end andre
Imens den midtjyske kommune Samsø springer direkte
ind på 1. pladsen over, hvor
danskerne helst vil flytte hen
med indekstal 51.34, ja så er
det de tre hovedstadskommuner med Vallensbæk på
andenpladsen efterfuldt af
Glostrup og Rødovre som ligger i toppen listen.
I den modsatte ende af
skalaen findes Hjørring, Sønderborg, Morsø og Thisted
med indekstal 1.04, så her er
det de nordjyske kommuner
og en enkelt syddansk kommune, som desværre ikke er
populære og i høj grad er en
del af det, som i disse år bliver betegnet som udkantseller vandkantsdanmark.
Endelig er der de danske
øer. Lolland er blevet mindre populær og er rykket fra
83.pladsen til nummer 90.
Men for Østersøens perle
anes en minimal fremgang.
Bornholm lander på 89. plads
og er dermed rykket frem fra
nummer 90 - gamle Ole.
Palm-H.
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Tårnbys borgmester

Vågetjenesten søger frivillige
Der holdes informationsmøde i sundhedscenter Tårnby,
Kamillevej 4, 1. sal, torsdag 8. februar 2018 kl. 17-19
Ældre sagen i Tårnby og Dragør søger frivillige mænd og
kvinder, som vil være med til at våge over døende i deres allersidste tid.
I dagens Danmark er alt for mange mennesker alene i livets
sidste timer.
I Ældre Sagen mener vi, at ingen skal dø alene, med mindre
de selv ønske det.
Derfor søger Ældre Sagens vågetjeneste i Tårnby og Dragør
flere frivillige til vore korps af vågere.
Ingen betingelser angående alder og uddannelse, men modenhed og erfaring vil være en fordel.
Alle frivillige i vågetjenesten bliver tilbudt aktuelle kurser, så
man er ordentlig rustet til opgaven.
Vil du som frivillig være med til at gøre en forskel ved at sidde
hos døende i deres sidste timer, så kom til informationsmødet
eller kontakt os på telefon: 4258 2770 eller på
mail: vaagetjenesten@vaagetjenestentaarnby.dk
og få yderligere information.

En katastrofe bus 350S fjernes
Region Hovedstaden skal spare.
Overvejelserne går på, at en af Tårnbys vigtige buslinjer helt fjernes i
2019
Af Terkel Spangsbo

- Det er en massakre på vores busdrift,
hvis regionen ender med at fjerne
buslinje 350S.
Sådan lyder det fra borgmester Allan S. Andersen, efter at det er kommet frem, at Region Hovedstaden står
over for store millionbesparelser. En
af sparemulighederne handler nemlig
om at afskaffe linje 350S.
- Som jeg forstår det, så handler det
ud over besparelser også om, at man
vil lave ændringer i forbindelse med
helt nye trafikplaner efter at Metrocityringen åbner i 2019, siger borgmesteren.
- Derfor skal nogle regionale buslinjer sløjfes. Og det kan selvfølgelig
være en udmærket ide – altså der hvor
metroen kommer. Men vi får jo ikke
mere metro her på Amager. Det er
hul i hovedet, hvis det skal gå ud over
350S.
Borgmesteren afventer et svar i sagen fra regionsrådsformand Sophie
Hæstorp Andersen, som han i dag har
forsøgt at kontakte. Regionen er efter
hans mening på vildspor.
- Vi kan ikke leve med en afskaffelse
af linjen. I Tårnby har vi i forvejen ikke
en optimal busdrift – og ganske mange bor jo ikke i nærheden af en togstation eller en metrostation, siger Allan
S. Andersen.
- I øvrigt tror jeg, at Dragør Kommune er enige med os i denne sag, tilføjer
Allan S. Andersen.
Heri tror Allan S. Andersen ret. Borg-

4 TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2018

Borgmester Allan S. Andersen, Tårnby
vil ikke vente til 2019 før det afklares
om bus 350S kan bevares.

mester i Dragør Eik Dahl Bidstrup svarer nemlig:
- Vi er i Dragør meget bekymret for
de foreslåede besparelser på 350S.
- Hvis de bliver gennemført, så står
vi uden busdækning i en stor del af
kommunen. Derfor mener vi, at en
fortsættelse af en regional bus er nødvendig for at Dragørs mange borgere
kan komme til og fra resten af hovedstaden.

Regionsmedlem Erik Gregersen (A) er
med i forhandlingerne i Regionsrådet,
hvor busdriften fra 2019 afgøres.

Ramt af sparekrav
Som alle andre offentlige forvaltninger er også Regionerne ramt af sparekrav fra Regeringen.
- Vi skal spare 60 mill. ud af et budget på 544 mill. fortæller regionsrådsmedlem Erik Gregersen.
Regionens budget er på 40 mia.,
men de fleste milliarder går til sygehusene og sundhedsvæsenet og de
penge kan et regionsråd ikke bare
overføre til andre konti.
- Der forhandles tirsdag (hvor Tårnby Bladet har deadline) om flere modeller, men uanset hvordan, man vender eller drejer det, skal der spares på
busdriften.
- Det er foreslået at man skærer i
budgettet til jordoprensning og erhvervsudvikling, typisk på turismeområdet, men det vil ikke fjerne besparelserne helt - i bedste fald halvere
dem.
Busrute 350S er en regional buslinje, som 100 procent finansieres af
regionen.
Netop inden dedaline har borgmester Allan S. Andersen udsendt en
pressemeddelelse, hvor han kræver
handling af sin partifælle regionsformand Sofie Hæstorp Andersen.
Se næste side.

Seneste:

Klar melding fra den ene
socialdemokrat til den anden og en
venstremand
Borgmester Allan S. Andersen kræver nu handling fra regionsrådsformanden Sofie Hæstorp Andersen
(foto herunder)

To borgmestre kræver ...
Borgmester Allan S. Andersen har aftalt med Dragørs borgmester, at de to
nu sammen vil kræve et møde med regionsrådsformanden.
Derfor bliver der nu sendt en officiel mødeinvitation til Sophie
Hæstorp Andersen.
- Vi ved, at der er store spareplaner
på tegnebrættet. Men i vores del af regionen kommer der hverken letbane
eller mere metro – og vores busdrift
er i forvejen ikke optimal, skriver Allan S. Andersen.

Trænger dit barn til et vitamintilskud?

Lige nu kan du spare 20 % på Apovit Multi til børn.
Apovit Multi til børn er en multivitamin tyggetablet med smag.
Fås med jordbær- hindbær- og tuttifruttismag.
Tyggetabletten dækker behovet for vitaminer og mineraler hos
børn 1-10 år. Tyggetabletten Indeholder 12 vitaminer og 7 mineraler.
Apovit Multi vitaminer til børn er sødet med sukker og sødestoffer.

Får du kalk nok?

UniKalk er kostilskud som indeholder calcium (kalk) og D-vitamin. Calcium er nødvendigt for
vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion samt
til normal optagelse af kalk og er nødvendig for opretholdelse af
normal knoglesundhed.
Flere forskellige varianter. Før 127,95 Nu 109,95

I sagen om en mulig nedlæggelse af
buslinje 350 S er borgmester Allan S.
Andersens tålmodighed med regionen
ved at være opbrugt.
Regionsrådsformand
Sophie
Hæstorp Andersen må komme ud af
sit flyverskjul i forhold til bussituationen på Amager, skriver borgmesteren i
en pressemeddelelse.
Så klar er meldingen nu fra Tårnbys
borgmester.
- Jeg ved ikke med sikkerhed, hvad
regionens egentlige strategi er i denne sag. Men jeg ved, at min strategi og
mit mål er, at linje 350 S forbliver den
vigtige livsnerve som den i dag er på
Amager – og især på øens sydlige del.
Det virker som om, at man ad bagvejen forsøger at tørre regional busdrift
af på kommunerne, selv om regionerne i sin tid netop fik midler til denne
opgave.

Dragørs borgmester er helt på linje
med Allan Andersen, når det drejer
sig om busbetjeningen af det sydlige
Amager.
- Derfor skal regionen i gang med at
prioritere korrekt og tænke langsigtet
– det er ikke mit indtryk, at det er det,
som foregår nu. Men det må vi afklare
på mødet.
Borgmesteren er i øvrigt blevet gjort
opmærksom på, at flere nordsjællandske borgmestre også ønsker at komme
i dialog med regionsrådsformanden
om den fremtidige busdrift.
tsp

Dorte Larsen fundet død

Pikasol - flere varianter

Pikasol produkterne indeholder fiskeolie-kapsler med koncentrerede Omega-3 fedtsyrer.
EPA (Eicosapentaensyre) og DHA (Docosahexaensyre) er de vigtigste omega-3 fedtsyrer i fiskeolie.
I kosten findes de stort set kun i fede fisk.
EPA og DHA bidrager til vedligeholdelse af en normal hjerte- og hjernefunktion samt et normalt syn.
Før 149,95 Nu 119,95

Tilbud på Gum Soft-Picks Advanced

Gum Soft-Picks Advanced Small er en buet, fleksibel og blød gummistick
som ikke splintrer, men skånsomt glider mellem tænderne, og dermed fjerner
plak og madrester.
Gummisticken rengør effektivt og masserer tandkødet, hvilket øger
blodcirkulationen og giver et sundere tandkød.
Tandstikkens buede form gør det nemmere at nå svært tilgængelige
områder i munden. Gum Soft-Picks kan anvendes ved implantater og
ortodontiske apparaturer. Der medfølger et praktisk opbevarings-etui i pakken.
Før 42,50 Nu 34,95

Det var en politipatrulje, der fandt
den 45-årige dagplejemor

Onsdag 14. februar
er det Valentinsdag.

Det fejrer vi naturligvis også på apoteket.
Vi har på dagen gode tilbud på forkælelse til din udkårne.
Se aktuelle tilbud i butikken og på Facebook

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek
Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket

Dorte Larsen blev fundet død 15. januar
tæt på sit hjem. Begravelsen fandt sted
mandag 22. januar fra Tårnby kirke

Skottegården 2
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 36 33
E-mail: kastrup@apoteket.dk
www.kastrupapotek.dk

Velkommen på Kastrup Apotek
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Trods en stor folkelig opbakning til
eftersøgningen af Dorte Larsen, der
forsvandt fra sit hjem 29. december,
på hvad der så ud som en smuttur,
var det en regulær politipatrulje,
som midt i januar kunne bringe afgørende nyt om den forsvundne.
Eftersøgningen omfattede både
hundesøgninger og overflyvninger
af Amager med både helikopter og
fly i håb om at finde kvinden.
Københavns Politi oplyste mandag 15. januar om aftenen, at den
forsvundne kvinde Dorte Larsen er
fundet død tæt ved sin bopæl.
Den nu afdøde kvinde gik fra sin
bopæl i Kastrup i hvad politiet kaldte
”nedtrykt tilstand”. Politiet betragter hændelsen som tragisk og finder
intet mistænkeligt i dødsfaldet.
tsp

På Kastrup og Dragør Apotek bakker vi op om den nationale
Store Luse-dag onsdag 31. januar.
Kom ind forbi og få råd og vejledning i, hvordan man kommer lusene til livs.

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 27.2.2018, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2018
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2018 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 20.3., 24.4.,
29.5., 19.6., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. og 11.12.2018.
Der tages forbehold for ændringer.

DIGITAL SELVBETJENING

Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på
www.borger.dk en lang række muligheder for digital selvbetjening 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
institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.

INDKALDELSE AF ANSØGNINGER OM
TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social
service med frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner
blandt andet ved at yde økonomisk tilskud.
Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokalområdet.
Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner som har mulighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika:

o
o

at der er tale om socialt arbejde

at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i
de konkrete aktiviteter

o at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby
Kommunen eller en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i Kommunen eller nærområdet
Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk ikke kan
opnå tilskud, har følgende karakteristika:
o
o
o
o

Offentlige institutioner

o

Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning.

Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv
Virksomheden sker uden frivillig indsats
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Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i bestyrelsen

Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og
regnskab.
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, er det muligt at få råd og
vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye
projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning

er indledningsvis gratis, men længere rådgivningsforløb kan være
honorarbelagt.
Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at der kan
ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige
projekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde
– under forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning til kommunen.
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med ansøgningsfrist 1. april.
Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og
støtteordningen.
Interesserede ansøgere, skal anvende ansøgningsskema, der kan
findes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under
punktet ”Oplev Tårnby” / ”Folkeoplysning og Foreninger” / ”Frivilligt
socialt arbejde” eller ved henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Mariam Aslam, 3247 1802.
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden 1. april 2018.
Sundhedscenter Tårnby informerer

LUSEFRI DAG I TÅRNBY KOMMUNE

Vær med til lusejagt onsdag 31.januar 2018
Hvordan går vi på jagt?
Tjek dine børn for hovedlus 31.1.2018.
Hvis barnet har lus:
• Kæm dit barn hver anden dag i 14 dage
• Familiens øvrige personer skal også tjekkes
Jo flere familier, der bakker op, tjekker for
og fjerner hovedlus denne dag, jo mere
effektiv vil kampagnen blive, og det
bliver muligt at reducere risikoen for
at blive smittet igen.
Husk også …
Tjek for hovedlus med kæmning, hvis:
• En person i din omgangskreds har lus
• Du har anvendt et lusemiddel
Husk også at tjekke for nyklækkede lus indtil 10 døgn efter at et lusemiddel er anvendt, da æg klækker 7-10 døgn efter, de er lagt.
Bliver dit barn gentagne gange smittet med lus, bør du foretage
ugentligt tjek for lus, så du kan opdage lusene i tide.
Sundhedsplejerskerne i Tårnby Kommune
Træffes dagligt kl. 13.00 – 14.00 på tlf. 3247 0070
Daginstitutioner og skoler i Tårnby Kommune bakker op omkring den
fælles lusekampagne.
Hilsen Sundhedsplejen i Tårnby Kommune

RØGFRIT LIV

SundhedsCenter Tårnby hjælper dig med at opnå dit mål omkring et
røgfrit liv.
Konceptet er enkelt
I gruppeforløbet får du værktøjer til, at komme lettere igennem dit
rygestop. Du får hjælp af en uddannet rygestoprådgiver. Forløbet
består at 6 mødegange, hvor I på holdet får råd og vejledning, blandt
andet om korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter hinanden
gennem den første røgfrie periode.
Tilmelding:
Du tilmelder dig ved enten at ringe til Stoplinien 8031 3131 eller til
Rygestopkonsulent Line Fjord Nielsen tlf.: 2119 0871
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.TH.

TÅRNBY KOMMUNE

Pris: Forløbet er gratis
Tid og dato:
Tirsdag 13. marts kl.14 -16
Tirsdag 20. marts kl.14 -16
Mandag 26. marts kl.14 -16
Tirsdag 03. april
kl.14 -16
Tirsdag 10. april
kl.14 -16
Tirsdag 24. april
kl.14 -16

tionen Tårnbyhuse til formålet, og du kan læse mere om initiativet og
tilmelde dig som pilot på www.cyklingudenalder.dk
Det kan også være du kender en, der trænger til en cykeltur - så kan du
skrive til kommunens frivillighedskoordinator på ngu.sc.as@taarnby.dk
eller ringe til tlf. 3076 0525. Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan også
læse om Cykling uden Alder på facebook.com/cyklingudenalder

SUNDHEDSRÅDGIVNING

Hver mandag fra kl. 10.00-11.00
hele året. Du kan vælge at gå 2
km eller 4 km, den korte rute er
i moderat tempo, 4 km-ruten er
rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af
Diabetesforeningen, Tårnby Lokalforening.
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100,
Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare
møde op, med eller uden stave.

TÅRNBY KOMMUNE TILBYDER
PÅRØRENDEGRUPPER...

Foredrag:

Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med at ryge?
Og vil du have opbakning af en professionel vejleder?
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby Kommune
Du kan bl.a.
• Indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning
• Få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop
• Få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4,
1.th.
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0502

... for alle pårørende til borgere med en demens sygdom, uanset om
den demente bor hjemme eller i plejebolig.
Ved demenskoordinator Ninna Poulsen og forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl.
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 at være tæt på et menneske med
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på
følgende dage
(bemærk: som noget nyt starter det om tirsdagen kl.16!)
Februar
• Tirsdag d. 20. februar fra 16.00-17.30
• Torsdag d. 22. februar fra 10.00-11.30
Marts
• Tirsdag d. 20. marts fra 16.00-17.30
• Torsdag d. 22. marts fra 10.00-11.30
April
• Tirsdag d. 17. april fra 16.00-17.30
• Torsdag d. 19. april fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A og vi byder
på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364.

HVORFOR KOMMER VI TIL AT SPISE INSEKTER I
FREMTIDEN?

Fra FN til Dyrenes Beskyttelse anbefaler man, at vi introducerer insekter
som en fast del af vores kost. De er nemlig både sunde og bæredygtige
– og så smager de endda godt.
Kom til en inspirerende aften, hvor Jakob Rukov fra den urbane insektfarm Bugging Denmark fortæller om, hvordan insekter allerede er på
menuen i store dele af verden, hvorfor de er en fremragende løsning på
verdens fødevareproblemer, og hvordan Bugging Denmark laver bæredygtige insekter ved at genbruge byens restprodukter som kaffegrums
og malt fra bryggerier.
Aftenen vil selvfølgelig blive rundet af med smagsprøver.
Ved insektfarmer og ph.d. Jakob Rukov
Foredraget finder sted torsdag 8. februar 2018 kl. 16.30-18.30 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th., Kastrup.
Tilmelding nødvendig på mail foredrag.sc@taarnby.dk (oplys navn og
mailadresse)
Foredrag:

ER DU GRAVID?

Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder Sundhedsplejerskerne
dig og din partner et graviditetsforedrag.
Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Amning
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen
• Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
• Reaktioner fra søskende
• Mødregrupper
• Sundhedsplejerskens tilbud
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget finder sted tirsdag 6.februar 2018 fra kl. 15.00 – 16.30 i
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, Kastrup.
Tilmelding er ikke nødvendig.

TÅRNBY KOMMUNE
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CYKLING UDEN ALDER

Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en forårstur med nogle skønne ældre mennesker, så kan du blive en del af
kommunens cykelpiloter. Tårnby kommune har syv lækre rickshaws
fordelt på kommunens plejehjem, daghjemmet og boligorganisa-

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN

Vi har modtaget

Tak og en nytårshilsen
Tak til de 3222 der valgte at
stemme på mig til Regionsrådsvalget

Af Erik Gregersen

Dette bevirker, at Tårnbykredsen (Dragør og Tårnby
kommuner) stadig er repræsenteret i Regionsrådet. Trods
stor interesse fra næsten alle
partier i vores kommuner , er
jeg den eneste, der blev valgt.
Jeg fortsætter i Erhvervsudvalget, som bla. har Lufthavnen som interesseområde og

herunder omgivende arbejdspladsers udvikling. Den interregionale udvikling mellem
Region H, Skåne og Region
Sjælland skal jeg også fortsat
arbejde med. Også i den politiske følgegruppe vedr. byggerierne på Hvidovre/Amager
hospitaler. Byggeriet af ”Det
nye Børnehospital” på Rigshospitalet skal jeg også følge
politisk.
Min Psykiatri og Handicapudvalgsplads er skiftet ud
med et nyt Trafikudvalg, der

kun skal have den kollektive
trafik som arbejdsområde.
Forurening, miljø og grusgrave er fjernet og lagt i et andet
udvalg.
Jeg forventer, at jeg i dette
udvalg får mulighed for at
forbedre Sydamagers kollektive trafik, herunder den
manglende natbusbetjening
af Vestamager og Søvang. Er
dog glad for at Tårnby Kommune og nok også Dragør, vil
forsøge at løse dette ved at
gøre 36 til natbus. I valgkampen er flere partier kommet
med konstruktive forslag om
førerløse mini-elbusser fra
Dragør til Metrostationerne.

Erik Rostell Gregersen,
Regionsrådsmedlem for
Socialdemokratiet

Lovgivningen er ved at være
på plads på dette område. Og
Region H har et sekretariat,
der arbejder med dette område. Så jeg anbefaler, at de to
nyvalgte kommunalbestyrelser hurtigst muligt sætter sig
sammen og prøver at finde
løsninger til gavn for begge
kommuners borgere.
Problemet med den ensporede Englandsvejs trafikpropper morgen og aften bør
der også findes en løsning på.
Bilos og støj er jo også i Tårnby kommunes interesse, at få
Fortsættes nederst
næste side

TÅRNBY
KOMMUNE
Foredrag:

”KAN SELV - VIL SELV”

- om hvordan du hjælper dit 1½ - 3 års barn på vej!
Her vil vi komme ind på:
• Det 1-3 årige barns udvikling
• Hvilke krav og forventninger der er realistiske at sætte
• At støtte jer i ”at tage førertrøjen på”
• At være forældre
• Nogle typiske eksempler på udfordringer og konflikter (mad og søvn)
• Spørgsmål og udveksling af erfaringer
Foredraget finder sted tirsdag 6.februar 2018 fra kl. 14.00 – 16.00 i
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, Kastrup.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Har du spørgsmål kan du kontakte sundhedsplejen på tlf. 3247 0070

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”

Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården

Fredag 2. februar kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: John Vestergaard kommer forbi og spiller
og synger sine dejlige sange.
Tirsdag 6. februar kl. 13.30 - 15.30

Opstart af Danmarkshistorieholdet

Fredag 9. februar kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: Vi sætter vores CD afspiller i gang med
musik. Så der er mulighed for dans og sang denne dag.
Mandag 12. februar kl. 12.15 - 15.00

Cafeeftermiddag: Fastelavn, fællesspisning og tøndeslagning.
Torsdag 15. februar kl. 13.00

Tur til Folketinget hvor Peter Hummelgaard vil være vores
guide. Kaffe/og kage i Snapstinget. Se husopslag.
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Fredag 16. februar kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: Med H.C. Jepsen. Vi skal se og høre denne
unge mand igen. Han spiller, synger og laver musikalsk quiz
med os.
Fredag 23. februar kl. 13.30 - 15.00

Caféeftermiddag: 3 kamp turnering i huset.
Mandag 26. februar kl. 10.30 - 15.30

Temadag: Vi syr natkjoler på 2. sal

BORDINGHUS

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
(åbent for mad og litteraturhold)
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Er du interesseret i at se hvad der sker i huset, og kunne du tænke
dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag til
åbent hus med hyggeligt samvær. Der er mulighed for køb af kaffe og
kage.
Se også vores hjemmeside www.bordinghus.dk for yderligere information.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er og der er næsten altid
en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene
den.
Beretning og referat fra generalforsamlingen kan ses på www.Bordinghus.dk eller opslag i Bordinghus.
FÆLLES AKTIVITETER:
Januar 2018:
Fredag 26.

Fællesfrokost med egen madpakke.
Februar:
Onsdag 7.

Frokost tur ud af huset. Tilmelding i Bordinghus.
Søndag 11.

Fastelavn, billetter á 30 kr. sælges i Bordinghus.
Fredag 23.

Fællesfrokost med egen madpakke.
Der arbejdes på at få startet et nyt petanquehold til foråret, der kommer
nærmere i næste program til april, der er allerede et par som har meldt
sig, så er du interesseret i at deltage, kan du henvende dig til formanden.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972

TÅRNBY KOMMUNE

Usynligt byggeri i lufthavnen

Sådan kommer den nye gangbro
henover Terminal 3 til at se ud. Den
bliver fem meter bred, 100 meter lang
og vejer 120 ton uden fodgængere.
Dermed kan man gå direkte fra
metroen til sikkerhedskontrollen.
Illustration: CPH

længst væk.
Ankomstområdet med bagagebåndene skal gøres mere effektivt. Det samme

skal security-området.
Og endelig skal Terminal 3 udvides.
Der er allerede nu stor trængsel, for
stort set alle passagerer skal gennem
terminalen og ud til fingrene.
Hele byggeriet finder sted, mens
lufthavnen fungerer, så sikkerhedsforanstaltningerne er store, mens passagererne skal mærke mindst mulig til, at
deres ferie/forretningsrejse begynder
jli
eller slutter på en arbejdsplads.

TÅRNBY
KOMMUNE

PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
Danmarks længste gangbro – indendørs i hvert fald - er under opførelse
midt blandt lufthavnens passagerer
Den almindelige rejsende vil næppe
opdage, at der er en ny finger E på vej i
lufthavnen, før fingeren bliver indviet.
Men der foregår også masser af andre byggerier i lufthavnen, hvilket ved
selvsyn vil kunne konstateres af alle,
der bevæger sig gennem Terminal 3
de nærmeste måneder.
Man skal bare lige huske at kigge
lidt op. Lufthavnen er nemlig i fuld
gang med at varme op til en fornyelse,
der givet vil vække glæde hos mange,
der ofte rejser med fly fra Kastrup og
derfor ved, hvor overfyldt og ufremkommelig Terminal 3 kan være.
Foreløbig kan man kun se nogle påsvejsede beslag på de store søjler, der
bærer det flotte flyformede tag samt
to store stålbjælker.
De er forstadiet til ny kæmpemæssig gangbro, der kommer til at gå i
første sals højde hele vejen hen over
Terminal 3.
Den bliver med sine 100 meter intet
mindre end Danmarks længste indendørs gangbro og kommer til at veje
120 ton, når den står færdig til juni
efter planen, og dermed inden sommerferietrafikken for alvor sætter ind.

Genvej til Sikkerhedskontrol
Gangbroen medfører, at man kan gå
direkte fra Metrostationen og over til
sikkerhedskontrollen uden overhovedet at skulle ned på gulvet i Terminal
3. Det vil blive en lise for alle, der har
tjekket ind hjemmefra eller i en af
automaterne, der kommer til at stå
ved udgangen fra metroen.
Også passagerer, der skal fra metroen til Terminal 2 og tjekke bagage

ind der, kan bruge den nye bro som
genvej, da der kommer to rulletrapper
ned til terminalen i den 1600 kvadratmeter udvidelse af passagerområdet,
man er ved at bygge mellem Terminal
3 og sikkerhedskontrollen.
Lufthavnen forventer, at flere millioner rejsende vil bruge den nye genvej. Det vil frigive en masse plads på
det travle terminalgulv til de ankommende passagerer og til de passagerer, der skal tjekke bagage ind hos
SAS og en række andre flyselskaber i
Terminal 3.

Tre etaper
Den kommende gangbro bliver fem
meter bred og bliver opført i tre etaper. Første etape bliver ved rulletrapperne op til Metrostationen og går i
gang i starten af uge 7.
Den mest spektakulære del af byggeriet, nemlig løftet af de store stålbjælker, der skal bære broen, kommer
til at forgå om natten, hvor der er færrest passagerer og det derfor generer
mindst muligt.
Københavns Lufthavn har valgt
Bladt Industries fra Aalborg som hovedentreprenør på byggeriet. Firmaet
bygger også fundamenter til offshore
vindmøller og er således rutineret
i fremstillingen af store komplekse
stålkonstruktioner.
I
Københavns
Lufthavn bliver det bro-moduler på 6
til 15 meters længde, der skal listes
ind i terminalen og monteres – uden
at arbejdet forstyrrer de rejsende for
meget.

Og noget af det oveni
Ikke nok med det. Lufthavnen vil i
samme periode udvide antallet af
gate fra 78 til 124 ovenikøbet med
rullende fortov til standpladserne

Fortsat fra forrige side
Metro-ringlinie starter op, er der også
regional betaling til denne. Så det er
yderst vigtigt at vore to kommuner er
aktive i forhold til mulige besparelser.
Jeg ser frem til i denne valgperiode,
at fortsætte det gode samarbejde
med alle partier og interesseorganisationer i Tårnby og Dragør kommuner
og samtidig ønske alle et godt nytår.
Erik Rostell Gregersen
Regionsrådsmedlem
Socialdemokrat.

SVEND VAGN PEDERSEN & ARNE WIG
Svend Vagn Pedersen udstiller malerier, bl.a. bymalerier.
Arne Wig udstiller sine små træarbejder i forskellige træsorter
Fernisering lørdag 3. februar 2018
BIERTE HEE: MORPHING: I mine malerier skildrer jeg fænomener og
processer bag tingenes ydre skin, i såvel mikro- som makrokosmos. Jeg
undersøger i abstrakt form både overfladen og detaljen, så udtrykket kan
opleves som fragmenteret af talrige komponenter, eller som monokromt
tone i tone.
BEVARINGSFORENINGEN FOR TÅRNBY KOMMUNE
Eksempler på bindingsværks-bygninger gennem tiderne i Tårnby Kommune.
AMAGER FOTOKLUB
Billeder fotograferet af klubbens medlemmer.
STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY KOMMUNE
FRA EN FAMILIES ALBUM: En fotoudstilling fra et familiealbum.
Det udstillede album viser billeder på tværs af flere generationer, med
mennesker fra diverse gårde og i forskellige aktiviteter. Tårnby Stadsog Lokalarkiv opfordrer som altid til at de besøgende skriver ekstra
oplysninger om fotografierne på udstillingen.
FASTE UDSTILLINGER:
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store og
små flyvemaskiner, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune:
Ombygningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Lillian Hein udstiller sin afdødes far Åge Andersens
samling af håndlavet værktøj i miniformat.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet
Plyssen. Hvis udstillingsgæster genkender personer på billederne
må de meget gerne give Lokalarkivet oplysngerne.
Der ligger sedler i udstillingen, man kan udfylde
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00
Gratis adgang.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.
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reduceret ved at få borgerne over
i busserne. Men at pålægge Tårnby
kommunes skatteydere alene betalingen af et evt. busspor, er vel heller
ikke rimeligt.
Tidligere var vejen en amtsvej. Trafikpropperne på Kystvejen fra Dragør
til Lufthavnen arbejdes der allerede
nu på at få reduceret.
Region Hs budget til den kollektive
trafik er her i 2018 på ca. 520 millioner kroner.
Snart skal der til at betales til Letbanen fra Lyngby til Ishøj og når den nye

I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY
KOMMUNE...
... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere samt
frivillige medarbejdere.

Slut med Lokalavisen
Amager
Fra 1. januar har Amager kun
en ø-dækkende lokalavis,
Amager Bladet
Af Jesper Israelsen

GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening tirsdag 6. februar 2018, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.

Det amagerkanske medielandskab bliver til stadighed
fattigere – i hvert fald når man
taler trykte aviser, da endnu
en lokalavis er blevet opslugt
af medie-mastodonten North
Media, som dels ejer Søndagsavisen, Amager Bladet og
en lang række andre lokalaviser i både Nordsjælland,
København og Skåne. Overtagelsen af Lokalavisen Amager
fandt sted lige før nytår.
Lokalavisen Amager skal integreres i Amager Bladet tirsdag og i weekendudgivelse
Amager Weekend/Søndagsavisen. Sådan er det også gået
med en række andre lokalaviser i Nordsjælland, og efterhånden ser det ud som om
North Media er ved at have
monopol i hele Øresundsregionen.

Ejer også omdelingen
Udover alle de mange lokalaviser er North Media også en
del af FK Distribution (tidligere Forbruger-Kontakt distribution, red.), som omdeler de
fleste reklametryksager samt
de førnævnte lokalaviser heriblandt Tårnby Bladet.
Siden PostNord stoppede

med uddeling af reklametryksager og lokalaviser 1. januar
har FK været eneste distributionsvirksomhed i det storkøbenhavnske område.
Men det stopper ikke her,
for North Media har også købt
sig ind i minetilbud.dk, som er
online-udgaven af de reklamer, vi får hver weekend samt
en række boligportaler, og
således sidder de stort set på
hele Øresundsregionen.
North Media er i sin tid stiftet af Richard Bunck i 1965,
hvor han købte en del af Reklame Distribution i København. Siden er det jo sådan
set gået meget godt med
Søndagsaviserne som hovedprodukt, og selv om han er på
vej mod slutningen af 70’erne
er der ingen tegn på, at han er
ved at slappe af.
Tårnby Bladet har forsøgt
at få fat i Søndagsavisens administrerende chefredaktør
Gorm Wesing Flyvholm for en
kommentar, men ved redaktionens slutning var det endnu
ikke lykkedes at få en kommentar fra ham.
Vi ville blandt andet gerne
have vidst, hvad der er sket
med Lokalavisens medarbejdere og hvordan Amager Bladet vil behandle det megen
kultur- og fritidsstof, som Lokalavisen tog sig af.

Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).
Dagsorden
I følge foreningens vedtægter
På valg til bestyrelsen er:
Bent Larsen, Plenum
Bjørg Ryberg, plenum
Michael Pedersen, indstillet afTårnby Forenings Råd
Jørgen Jørgensen, indstillet af Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning
Desuden vælges 3 suppleanter
		
Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet.dk senest tirsdag 30. januar 2018.
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Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg oplyses i Tårnby Bladet fredag 26. januar samt på www.taarnbybladet.dk
Regnskab udleveres ved generalforsamlingen.
Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk
På bestyrelsens vegne

Per From Pedersen, formand

Vi er klar
www.3fkastrup.dk
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... med assistance fra FDF Korsvejen

Stort kulturhus på vej til Ørestad Syd
Med Naturpark Amager på
den ene side og Asger Jorns
Allé på den anden side, bygger By & Havn et nyt kulturog beboerhus
Byens Hus er arbejdstitlen på
det kommende kultur- og beboerhus, som By & Havn bygger på vegne af grundejere til
ca. 2.800 nye boliger i området. Det bliver ca. 2.500 m2
stort og forventes at åbne i
2021.
- Huset er resultatet af en
unik og innovativ samarbejdsmodel, hvor By & Havn viser
en ny måde at skabe fællesskaber på i nye byområder.
Ved at sammentænke fælles,
lokale beboerfunktioner med
regionale
kulturfaciliteter
skaber vi et nyt samlingssted
i Ørestad Syd, siger Rikke Faaborg Jarmer, udviklingschef i
By & Havn.
Det bliver et vigtigt omdrejningspunkt for bydelen,
hvor borgere i alle aldre kan
mødes, nye fællesskaber kan
opstå, og kultur, natur- og
idrætsaktiviteter kan finde
sted.
Nye boligbyggerier i Ørestad Syd skal ifølge lokalplanen etablere fællesfunktioner for beboerne på 1 pct. af
det samlede boligareal. Med
Byens Hus bliver fællesarea-

lerne for ca. 2.800 boliger
samlet i ét hus. Dermed får
beboerne et meget stort hus,
der har mange flere faciliteter end de enkelte boligbyggerier hver især ville kunne
etablere.

Samarbejdsmodel
Der er også tale om en ny
samarbejdsmodel, da By &
Havn står for størstedelen af
byggeriet, der løber op i ca.
45 mio. kr., mens grundejerne
vil eje huset og stå for driften.
By & Havn overtog forpligtelsen til at etablere fællesfunktioner for de mange boliger,
da grundene blev solgt mod
at grundejerne betalte et
bidrag til disse fællesfunktioner. Københavns Kommune
vil bidrage til administration
og drift, og har i budgettet
for 2018 bevilget 5 mio. kr. til
byggeriet og 2 mio. kr. i fremadrettet årlig drift.

Brugere medbestemmende
Det er endnu ikke besluttet,
hvilke funktioner huset skal
indeholde. Der er eksempelvis mulighed for foreningslokaler, multisale til koncerter
og gymnastik, café, omklædningsrum og cykelværksteder.
Man kan også oprette en satellit til Ørestad Bibliotek, og
pladsen foran huset kan bru-

Illustrationer: TRANSFORM

ges til koncerter og markeder.
Multisale og aktivitetsrum
kan rumme mange forskellige
sportsgrene, og 3. halvleg kan
afvikles i caféen.
I foråret vil By & Havn og
Københavns Kommune holde
flere workshops, hvor man
sammen med grundejerne
og foreninger finder frem til,
hvad huset skal indeholde.
Du har også mulighed for at
komme med dine forslag til
det kommende kulturhus på
et borgermøde tirsdag 30. januar kl. 17-19.30 på Ørestad
Bibliotek.
- Vi vil gerne sikre, at huset
bliver til glæde for så mange
beboere og foreninger som
muligt, og derfor inviterer vi

Veli incekara 14 års erfaring

•

Gin Andersen 30 års erfaring

Med og uden tidsbestilling
Åbningstider:
Tirs – tors: 9:30 – 17:30
Fredag:
9:30 – 18:00
Lørdag:
9:30 – 15:00
Mandag samt søn- og helligdage lukket

Ørestad Syd vokser til det
tredobbelte
Ørestad Syd er i rivende udvikling og vil i de kommende
år vokse til mere end det
tredobbelte med mange nye
boliger og indbyggere. I 2026
vil der bo 13.000 indbyggere. Dermed stiger behovet
for både skoler, institutioner
og gode fritidsfaciliteter for
både børn og voksne. Der er
allerede bygget skøjtehal, Royal Arena, og to nye skoler er
på vej. Med aktiviteter, events

og en strøm af mennesker
store dele af døgnet, bliver
Byens Hus en vigtig del af
Ørestad Syds puls og rytme.
Beboere fra hele Amager Vest
vil også kunne bruge huset.
spanger

FAKTA:
• Byens Hus bliver på ca.
2.500 m2
• I 2018 er der ca. 2.000
boliger i Ørestad Syd
• I kommende 10 år bliver
der bygget 4.500 nye boliger
i Ørestad Syd
• I 2026 vil 13.000
borgere bo i Ørestad Syd

Illustrationer: TRANSFORM
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Februar tilbud 25 %
på alle behandlinger og produkter

Medbring denne annonce for at gøre brug af tilbud

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27
Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

til borgermøde, hvor man kan
komme med forslag og idéer
til huset. De input vil vi tage
med i det videre arbejde, siger Rikke Faaborg Jarmer.

Kom med dine forslag til huset
Der bliver mulighed for både indendørs- og udendørsaktiviteter,
da huset vil ligge lige på kanten af

Naturpark Amager og aktivitetspladserne på Asger Jorns Allé, hvor der
bliver plads til både leg, boldspil og
street-aktiviteter på den 500 meter
lange hovedgade. Naturpark Amager
får også nye hovedindgange til det
3.500 ha store naturområde, og én
af dem vil ligge lige foran Byens Hus.
INFO:
Kom til borgermøde. Kom med dine
forslag til det kommende kultur- og
beboerhus i Ørestad Syd.

Program:
1) Præsentation af Byens Hus ved By
& Havn, Københavns Kommune og
rådgivere
2) Pause med sandwich
3) Dialog i grupper
4) Opsamling og afrunding
Tid: tirsdag d. 30. januar kl. 17-19:30
Sted: Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 Københavns S
Tilmelding: Send en e-mail til Marianne Lindtoft Petersen, mlp@byoghavn.dk senest 26. januar

Oprustning for millioner
Nordea-fonden giver fem millioner
kroner til udendørsaktiviteter på
Kongelundsfortet
Et nyt projekt, kaldet ”Kongelundsfortet - i bevægelse” skal over de kommende tre år udvikle Kongelundsfortet på Amager til et centrum for idræt,
motion og fællesskaber i naturen. Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn
står bag projektet, som er støttet af
Nordea-fonden med 5,2 mio. kr.
Det tidligere militærfort er placeret
på sydspidsen af Amager og er omgivet af hav, strand, skov og fuglereservat. Dette muliggør et væld af aktiviteter, som orienteringsløb, mountainbike, havkajak og vandaktiviteter.
Samtidig indbyder selve fortet til
rappelling fra radartårnet, stand-uppaddling i voldgraven og parkour og
crossfit i fæstningsanlæggets terræn.
Projektet skal først og fremmest
skabe en masse aktiviteter, der forener naturoplevelser, idræt og friluftsliv - alt sammen med udgangspunkt i
fortets placering og historie.

For mange mennesker
Når projektet er i gang, vil der være
formidlingsaktiviteter for skoleklasser i dagtimerne, idræts- og bevægelsesaktiviteter for selvorganiserede
og foreninger eftermiddag og aften,
samt familieaktiviteter i weekender
og store events som Kongelundsfortet
i Bevægelse-dagen og Naturens Dag.
Der skal skabes aktiviteter for mere

end 10.000 deltagere, der omfatter børn, unge og familier fra Dragør,
Tårnby og København samt resten af
Hovedstadsområdet. Udover de mange aktivitetsmuligheder som Kongelundsfortet i sig selv rummer, vil det
også fungere som en aktiv indgang til
Naturpark Amager.

Aktiviteter, aktiviteter, aktiviteter…
- Det aktive udeliv har allerede gode
betingelser i Dragør - og det bliver
løftet yderligere! Jeg ser store muligheder for, at Kongelundsfortet bliver
et kraftcenter både for Dragør og de
omkringliggende kommuner, udtaler
Dragørs borgmester Eik Bidstrup
- DGI vil sammen med Dragør kommune og lokale idrætsforeninger
skabe et kraftcenter for outdoor aktiviteter. Målet er at skabe idræt, motion, leg og læring for skoleklasser,
børnefamilier og naturoplevelser for
borgerne i Dragør, Tårnby og København, udtaler Mogens Kirkeby, politisk
ansvarlig for DGI Outdoor.
Henrik Lehmann Andersen, direktør
i Nordea-fonden tror, at Kongelundsfortet bliver ’konge’ som et naturens
lærings- og aktivitetscenter for børn
og unge.
- Initiativet er desuden også en
vigtig brik i udviklingen af Naturpark
Amager, slutter Henrik Lehmann Andersen.

LIGE NU!

50%
på alle glas
*

Placeringen af
Kongelundsfortet omgivet
af vand, strand
og skov giver
mulighed for
et væld af
aktiviteter,
blandt andet
også mountainbike.

PROFIL OPTIK
Med de mange aktivitetsindsatser
fokuserer projektet på at bygge bro
mellem skoletid, fritid og familietid.

PROFIL OPTIK KASTRUP · SKOTTEGÅRDEN 6 · 2770 KASTRUP
TLF: 32 50 51 72
WWW.PROFILOPTIK.DK
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Gælder ved køb af komplet brille 15/01 - 10/02 2018.
Kan ikke kombineres med Lifestyle Abonnement,
andre tilbud og organiserede rabatter.

Nok skal der skis,
men også gås
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DANMARKS
efter sigende
længste boligblok ligger på
Margretheholm
neden for Amager bakke - og
her ses kun det
halve. Området
rundt om bakken ejes af By
& Havn, som
endnu ikke har
bestemt sig for,
hvad området
skal blive til.
Flere idéer
bl.a. med en
kunstig flod til
river-rafting er
kuldsejlet pga.
økonomi.

AMAGER BAKKE ER uløseligt forbundet med skiløb og der bliver da også
hele fire løjper, lift og begynderbakke
samt en større forretning med salg og
udlejning af ski- og vinterudstyr, men
der er sandelig også tænkt på (hedder
det kondister?) og andre som blot vil
bevæge sig gennem et udfordrende
område for at nå omkring 90 meter op
over havets overflade.
Undervejs (der er tænkt på hvileområder) og på toppen venter en
udsigt af de sjældne, når man tænker
på andre muligheder på Amager.
Endnu domineres området omkring
Amager Bakke og ARC af det omfattende byggeri og nedrivningen af
den gamle forbrændingsanstalt, men
Øresund og Sverige ligger mod øst og
København med havn, kirker og slotte
ses mod nord.
PS: Udvendig etableres en klatrevæg, så der er enekstra vej op!

Patrik Gustavsson er direktør
i Fonden Amager Bakke og
har mange i arbejde, men
ingen ansatte. Når bakken er
i drift er alle funktioner også
udliciteret til eksperter, siger
Patrik Gusstavsson.

INGEN SPÆRRENDE VINDUER i restauranten på toppen af Amager
Bakke. Bortset fra selv butikken, hvor mad og drikke købes bliver området åbent. Blæser det, så blæser det, står morgen- og formiddagssol
varmende ind bliver her lunt. Det ligger stadig i konceptet, at det skal
være gratis at gå eller tage elevatoren til toppen, men skiløberne skal
betale for lift og pister.

LIDT STORHEDSVANVID har
man vel lov at have, når man
kaster sig ud i sådant et vildt
projekt som Amager Bakke.
Etagerne i byggeriet kaldes
ved bjergtop navne.
Således kalder man besøgscentret på 10. for Mount
Everest. 9. har to navne
Denali og det mere beskedne
Ejer bavnehøj, mens receptionen hedder Himmelbjerget.

Tekst: Terkel Spangsbo.
FOTO: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub.

GRATIS KAFFE,
FASTELAVNSBOLLER,
SLIKPOSER, JUICE
OG FRUGT*

*gælder så længe lager haves.

BØRNENE VIL
BLIVE INDDELT
I TRE STØRRELSER
- DER ER FLOTTE
PRÆMIER.

FASTELAVN I

FOR DE VOKSNE:
Der trækkes lod om et
gavekort. Henvendelse i
Bodegaen.

Vestamager Centret

LØRDAG 10. FEBRUAR KL. 11-14
Vestamager Centret, Skelgårdskirken og
BankNordik inviterer til fastelavnsfest.
Vi mødes udklædte kl. 11 i Skelgårdskirken til
lidt hygge og varm kakao, og går herefter i
samlet ﬂok til centret hvor vi slår katten af tønden.

Ugandavej 111 • 2770 Kastrup
vestamagercentret.dk

MARKEDSDAG
FOR PRIVATE

15465_VAC_A3 plakat_fastelavn.indd 1

09/01/2018 14.46
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Igen i år vil der være markedsdage
1. lørdag i måneden kl. 10-15, i perioden
april til september.
Book en bod på telefon 3253 8485
eller send en mail via vestamagercentret.dk
Det er ganske GRATIS og man medbringer
selv borde, stole og hvad man ellers
måtte have behov for.
Efter aﬂæsning af bil og trailer bedes
man parkere sin bil i fjerneste
ende af P-pladsen.

Et historisk møntalbum
fra Amagerland
Ikke kun alderen på mønter og medaljer gør dem historiske – de bærer
også på fortællinger fra fortiden
Af Kim Jacobsen, ANF, Amagerlands
Numismatiske Forening

Mønter er jo altid forbundet med historien, og jeg sidder netop med et
lille møntsamler-album, der giver et
indblik i både lokalhistorie og den nationale historie.
De første sider indeholder medlemstegn og sølvskjolde fra blandt

andet Amagerland Skytteforening
og er dateret mellem 1887 og 1936,
og sølvskjoldene er givet for højeste
points ved skydekonkurrencer.
I en tid hvor mulighederne for fritidsfordriv var meget begrænsede, var
skytteforeninger en af få muligheder.
Efter engelsk forbillede blev de første oprettet 1861, og hurtigt udbredt
over hele landet, og de var de første
idrætsforeninger. Som udtryk for den
nationale forsvarsvilje spillede skytteforeningerne i perioder også en po-

Forbrugervalgte repræsentanter i

TÅRNBYFORSYNING
Der skal vælges 2 forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen
i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING
Spildevand A/S. Valget afholdes som elektronisk valg og ved brug af
NemID fra mandag den 5. februar kl. 12.00 til torsdag den 15. februar
kl. 24.00.

Hvem er opstillet?

Der er 11 kandidater opstillet til bestyrelsen i de to selskaber. Du
kan læse mere på TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside under
forbrugervalg, hvor kandidaterne præsenterer sig selv.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dennis Wollesen Clausen - Fortgård Alle 8, 2770 Kastrup
Susanne Hermansen - Vestavej 10, 2770 Kastrup
Jes Holm – Almegård Alle 49 st. th., 2770 Kastrup
Per Jacobsen – Ambra Alle 7, 2770 Kastrup
Jørgen Jørgensen – Randkløve Alle 67, 2770 Kastrup
Anders Kjær - Bøgevang 12, 2770 Kastrup
Jens Erik Meier – Natalvej 46, 2770 Kastrup
Georg Metzon – Brenderupvej 21, 2770 Kastrup
Brian Møllebjerg – Weendam Alle 8, 2770 Kastrup
Hans Ole Tolstrup – Mortel Alle 23, 2971 Dragør
Kurt Wriedt – Kongelundsvej 335, 2770 Kastrup

Hvordan afgiver jeg min stemme?

Du kan stemme, hvis du som forbruger eller virksomhed er tilsluttet
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S eller TÅRNBYFORSYNING
Spildevand A/S. Både ejere, lejere og alle myndige forbrugere i en bolig
kan stemme.

litisk rolle, der nu er forsvundet, mens
foreningerne selv lever videre. Således er Amagerlands skytteforening
stadig aktiv i dag.
En deltagermedalje fra krigen
1848-1850 har fundet vej til albummet, også her et patriotisk udtryk.

xxxx
De sidste sider i albummet indeholder danske småmønter med årstal fra
1627 til 1876, og er fundet under arbejde på de lokale bøndergårde. Her
optræder et lille udsnit af de mønter,
man i hverdagen fik i hånden, enkelte
½ og 1 skillinge, men hovedsagelig 2
skillinge, som har været de mest almindelige.
Ud af seks styk 2 skillinge er tre
norske udstedt efter samme møntforordning som de danske og derfor som
de danske med påskriften ”skilling
I Tårnby Bladet september 2017
bragte vi en artikel om en møntsamling, som redaktionen fik forelagt af netop et medlem af numismatisk forening. Han medbragte
forklaring på nogle af mønterne,
medaljerne og sølvplaketterne,
men samlingen stillede også en
del spørgsmål.
Blandt andet stillede vi spørgsmål om at give en 12½ øre til et
kobberbryllup. Og vi spurgte om
læserne vidste hvor et soldaterskjold med en roset stammer fra.
Nogle af vore spørgsmål har vi nu
fået svar på af Kim Jacobsen fra
Amager Numismatiske forening.

Foto fra artikel i Tårnby Bladet
september 2017

danske”.
Til Slesvig-Holsten var møntordningen en anden, i ældre tid bar mønterne her betegnelsen ”skilling Lybsk”.
Af forekomsten af 2 skillinge fremgår det, at mønterne cirkulerede på
lige fod i begge lande, selv ude på
Amager! Endelig optræder nogle såkaldte ”lovetokens”, her nogle 10 øre
fra Christian 9. og Frederik 8., mønter
hvor den ene side er slebet ned, og
påført en graveret inskription. Disse
var langt billigere at fremstille end
en købt medalje og fungerede som en
slags troskabspant. Der kunne eksempelvis være indgraveret den udkårnes
navn. Denne skik kom fra USA i slutningen af 1800 tallet, og blev hurtigt
udbredt til hele landet, altså også
Amager.
Der har været en deltager i treårskrigen. Der har været liv i de lokale skytteforeninger. Forelskede bønderkarle
har udvekslet tegn med kæresten
efter amerikansk skik, og den daglige
skilling man betalte med kunne være
en skilling fra Norge.
Så historiens vingesus er i høj grad
nærværende i dette lille album!

INFO:
Albummet sælges som lot 1640
på Amagerlands Numismatiske
Forenings møntbørs lørdag 10.
februar på Skottegårds-skolen (red.)
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Adgang med NemID

Valget gennemføres via TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside, hvor
man under – Valgportalen - skal foretage login ved hjælp af NemID.
Virksomheder og forbrugere uden NemID, der ønsker at stemme,
kan få tilsendt et kodebrev, eller afgive stemme ved fysisk fremmøde
på Gemmas Alle 39 indenfor normal åbningstid og ved fremvisning af
legitimation.
Læs mere om valget på – www.taarnbyforsyning.dk

Valgperiode

5. februar til 15. februar 2018

Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup - tlf. 3246 2030

Vi har modtaget:

WAAUUWWW siger jeg bare...

- Jeg dansede hjemad, da jeg i søndags havde været til koncert i Kastrup Kirke og
hørt de fantastiske unge mennesker spille og synge, så publikum følte sig i den
syvende himmel, skriver E. C. Andersen, Kastruplundgade.
- Kirken var stoppet til bristepunktet - og når den dygtige dirigent Carsten Larsen
fra Tårnby Musikskole huskede at tale i mikrofonen, kunne vi på de bageste rækker
også få glæde af de små historier, der fulgte hvert nummer.
Stor tak til alle ”ungerne”, HOT Harmoniorkester, til dirigenten og til kirken - og
ikke mindst til alle de forældre, der støtter op om deres børn, så talenterne frit
kan udfolde sig.
Og så nævner E.C. Andersen solist i Ave Maria, Benedikte Berg Wøhlk, solister i
Trumpets Wild Christian Uhrenfeldt, Matthias Bond og Tobias Oscar Povlsen samt
Rasmus Bredo Jensen på marimba i On the Track og på saxofon i Harlem Nocturne
Gustav Egholm Flinck.
.... og så var der jo også hele det resterende orkester! som spillede fantastisk blandt andet melodier fra filmen Titanic og potpourri over James Bond melodier.

Helt ny musical på Tårnby Gymnasium
Straks i begyndelsen af
februar er der urpremiere
på forestillingen #TG – En
Ama´r musical
Elever og lærere på Tårnby
Gymnasium & HF sætter hvert
andet år en musical op, og i
år har de valgt at gå helt nye
veje.
- Vi ville prøve noget nyt i
år, så vi har valgt at skrive historien selv, fortæller instruktør og dramalærer Frederik
Nabe-Nielsen.
Musicalen tager udgangspunkt i livet som gymnasie-

elev på Tårnby Gymnasium,
hvor vi følger fire elever, fra
de starter i 1.g, til de (forhåbentlig) bliver studenter efter 3.g. Det er en historie om
at være ung og forvirret og
skulle tackle problemer med
skole, forældre, venner, veninder og ikke mindst kærester.
Forestillingen er blevet til
efter hårdt arbejde af engagerede elever og forskellige
relevante faglærere, der i månedsvis har mødtes uden for
skoletiden for at arbejde på
stykket.
- Det er et kæmpe projekt,

Som noget nyt har gymnasiet valgt at skrive deres nye musical selv... og det gør jo ikke
arbejdet med at sætte den op mindre, så holdet har travlt, men er sikre på. at de er klar til
premieren.

hvor vi skal have mange forskellige elementer til at spille
sammen. Vi har skuespillere,
musikere, dansere samt en
mediegruppe, der har lavet
forskellige medieproduktioner, som indgår i forestillingen. Det kan virke lidt uoverDer prøves for tiden
på højtryk påTårnby
Gymnasium for at få den
nye musical klar.

Generalforsamling i Foreningen
Norden Tårnby/Dragør lokalafdeling
RETTELSE:
Ved en beklagelig fejl har Foreningen
Norden skrevet en forkert dato i
den udsendte indkaldelse til årets
generalforsamling.
Den korrekte dato er mandag 5. marts
2018. Kl. 19.00 i Bordinghus, Klitrose alle
30. 2770 Kastrup.
Der vil blive serveret et let traktement
plus drikkevarer til mødet.
Dagorden ifølge lovene.
Det kan allerede nu fortælles at
formanden vil berette, at foreningen
gennemfører tur to til Gotland i august
2018 og at der i skrivende stund kun er 6
pladser tilbage.
Dejligt at der er så stor interesse for at
opleve eller gense Norden.

Foreningen Nordens medlemmer
skulle have fået tilsendt program for
Gotlandsturen, men vi sender gerne
DETALJERET PROGRAM til andre
interesserede.
Foreningen Norden fylder 90 år i 2019
og det vil vi gerne markere i Tårnby,
hvor vi traditionelt har haft et aktivt og
stærkt engagement blandt andet med
arrangementet, der blev kaldt Nordiske
Dage.

Er vi flere aktive, har vi idéer nok til at
stå for flere arrangementer.
Siden flagskibet Nordiske
Dage grundstødte
har lokalafdelingen
koncentreret sig om
”Nordiske oplevelser” og
har stået for to rejser
til Færøerne, to ture til Vestisland, en
tranetur til Hornborgasjöen nord for
venskabskommunen Alingsås og et besøg
hos Foreningen Norden i Litaun.
I 2017 havde vi over 40 deltagere på
Gotland og denne tur gentages som sagt
i august i år.
Det er også en tradition, at vi i
forbindelse med rejserne arrangerer
hjemlige foredragsaftener med emner,
som er relevante for de udvalgte
rejsemål.

KONTAKT/MAIL/RING TIL TERKEL
SPANGSBO, formand for Foreningen
Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør.
terkel.spangsbo@mail.dk
eller ring 32 51 08 73 eller 40 38 04 50.

lørdag 3. februar kl. 16.
Billetter koster 40 kr og kan
bestilles på email: an@tgy.
dk

#TG – En Ama´r musical:
Torsdag 1. og fredag 2.
februar kl. 19.30 samt

Varigt vægttab
Fra vægtkonsulent til Senserådgiver!
Kom til Åbent Hus onsdag 31. januar, 2018, kl. 18.30. VUC,
Sneserevej 10, lokale 20, Kastrup
med vægtkonsulent/ senserådgiver
Susi Ploug Søgaard og hør om
Danmarks nye livsstil ”Sense”.
Naturligvis gratis adgang.

I løbet af 1½ time vil Susi føre
dig gennem, hvordan du selv kan
”Sense” din mad og få en sundere
profil og øget livskvalitet.
Al mad kan ”Senses”, intet er forbudt.
Følg blot Vægtguiden (Senserådgiver) og brug din fornuft.
Efter oplægget har du mulighed for at købe bøger samt
tilmelde dig et hold, hvor du får en startpakke på
4 måneder til 3 måneders pris.

• susiploug@gmail.com •
• www.vaegtguiden.com •
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Han vil også løfte sløret for nye rejsemål
i 2019.

Er der personer, som vil give en hånd
med til at udvikle lokale festligheder i
2019, byder vi dem velkomne.

skueligt indimellem, men
vi skal nok få det hele til at
spille til premieren, slutter
Frederik Nabe-Nielsen.

Lang titel - stor indsats
Tårnby kommune har en Frivillighedskoordinator - en vejviser ind i kommunen og ud af
kommunen

Medarbejderen med den lange titel, Frivillighedskoordinatoren, kan hjælpe foreninger, organisationer, institutioner og frivillige borgere
i Tårnby til at knytte stærkere bånd mellem
hinanden – altså gøre det nemt at være frivillig og at samarbejde med frivillige.
Du kan kontakte frivillighedskoordinatoren
for at høre hvor - eller hvordan - du kan engagere dig i frivilligt arbejde og skabe glæde i
andre menneskers liv.
Det kan enten være hvis du allerede har
en ide eller et interesseområde, eller hvis du
mangler inspiration til at komme i gang eller
til at opstarte nye initiativer.
Du kan også kontakte frivillighedskoordinatoren, hvis du ønsker at samarbejde med frivillige, men ikke ved hvordan du kan komme i
kontakt med dem.
Du kan kontakte frivillighedskoordinator
Naomi Gurfinkiel på ngu.sc.as@taarnby.dk
eller på tlf.: 3076 0525
For nylig er der kommet en ny pind på
kommunens hjemmeside
www.taarnby.dk/oplev-taarnby/frivillighed

Frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel
er en enmands- (m/k) hær formidler i
Sundheds- og kulturlivet i Tårnby.

IT-tilbud fra Ældre Sagen
Fra februar tilbydes medlemmer af Ældre Sagen at
få sin egen personlige ITinstruktør
Mange kender den kursus-situation, hvor lige præcis det,
vi selv ønsker at lære, drukner
i de andre kursisters ønsker
og instruktørens mere eller
mindre bundne opgave.
Nu bliver der mulighed
for, at dine ønsker og behov

bliver det eneste, som bliver
gennemgået af din egen personlige instruktør i løbet af to
timer... og det er gratis, men
kræver dog medlemskab af
Ældre Sagen!
Foruden denne mulighed
vil der også med start i februar blive holdt nogle tematimer i Postkassen hver tirsdag mellem klokken 14-15.
Emnerne vil være: Mobile Pay,
e-boks, Rejsekort og Borger.

dk. I de efterfølgende måneder vil andre temaer blive
gennemgået.
Tirsdags-emner vil løbende
blive omtalt på opslag i Postkassen og på Ældre Sagens
hjemmeside.
Henvendelse skal ske til
Ældre Sagens kontor på tlf.
2170 0516.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

HVAD LAVER Chr.III I TÅRNBY
KIRKE? I Tårnby Kirke er der to
ens egetræs-stolestader fra
1580. De skiller sig ud fra de
øvrige og bærer et udskåret
portræt af en konge, iført hermelinskåbe, krone, rigsæble
og scepter. Herunder rigsvåbnet med tre løver. Men hvem
er kongen, og hvorfor er han
nu her i kirken?
Hvis motivet synes nogen
bekendt, er det ikke så underligt, for det er en væsentlig
del af Københavns Universitets logo. På dette kan man
også læse den latinske indskrift, der fortæller, at universitetet blev grundlagt i 1479
under Chr.I og efter reformationen genindviet i 1537, hvor
Chr.III var konge.

Det var oprindelig en stormandskirke, der formodentlig
tilhørte Absalon eller i hvert
fald Hvideslægten. Sidenhen
overdrog Absalon kirken til
Roskilde bispestol. Fra 1529
og helt frem til 1934 ejedes
den af Universitetet.
Det var således universitetet, der bestemte, hvem der
skulle være præster, og disse
præstekald brugte man ofte
som retrætepost for universitetets teologer!
Dér har vi så forklaringen
på Chr.IIIs tilstedeværelse på
stolestaderne.
Tekst og Tegning:
Ninna Feldvoss

Tårnby Bladet i de højere luftlag
siger. Det skyldes vist mest, at
hans (altså Christian 4-tals)
ben skygger for modlyset, så
man kan se lyset over det maleri af Jesus Kristus, der hænger over for ham.
Men det bliver meget sjovere og endnu mere interessant, når man kommer op i
højden. Det er nemlig ikke
alle, der får lov til at kravle
op på loftet i kirken, og vi mener bogstaveligt kravle, for
vi måtte klatre os op ad den
smalleste, stejleste og mest
klaustrofobiske vindeltrappe,
som man næsten kan tænke
sig for at komme derop.
Vi starter i bunden af det
ene af kirkens to enorme kirkespir, der nu om stunder bruges som en slags lokal brandstation, for brandfolkene må
faktisk ikke gå længere end
hertil, hvis der er ildløs. Det
er ganske enkelt for farligt.
Kirken har igennem tiderne
været hærget af forskellige ildebrande, og derfor er der nu
installeret et kæmpemæssigt
sprinkleranlæg på loftet over
kirken, ligesom de enkelte
rum på loftet er adskilt af solide brandvægge.

Dronning Margrethe I ligger begravet midt i det smukke
kirkerum – lige under det spir, som er opkaldt efter hende.

Tårnby Bladets medarbejdere kom op over de store
hvælvinger i Roskilde Domkirke og så hvad kirken kan
fremvise af flot håndværk
og eminent tømrerarbejde
Tekst og foto:
Jesper Israelsen

Om de har rotter på loftet
i Roskilde Domkirke skal vi
lade være usagt. Vi så i hvert
fald ikke nogen, da Tårnby
Bladets medarbejdere var på
den årlige udflugt til Roskilde
Domkirke og endnu mere interessant på rundvisning på
loftet, som normalt er utilgængeligt for publikum.
Vi startede ellers på ganske
normal vis med en rundvisning i den mere almindelige
del af kirken, hvor langt de
fleste af kongerigets konger
og dronninger ligger begravet. Der er også blevet gjort

plads til den nuværende monark, hvor man kan se en lille
model af, hvordan gravmælet
kommer til at se ud til sin tid.
For til forskel fra sin far Frederik IX, som ligger i et særligt
gravmæle lige uden for kirken, har Dronning Magrethe
II. valgt at blive stedt til hvile
her sammen med alle sine
forfædre og sin berømte første navnesøster.

Første formand var guide
Vi bliver vist rundt af Lars
Bang Petersen. Han er sjovt
nok også den allerførste formand for Tårnby Bladforening,
da avisen startede tilbage i
90’erne. Han er tidligere sko-

TÅRNBY BLADETS MEDARBEJDERE er årligt på en faglig studietur som indeholder såvel avis-faglige besøg som et alment kulturelt indslag. Således har man besøgt Vordingborg
Slotsruin (den med Gåsetårnet), Barsebäck Kernekraftanlæg
og Roskilde Domkirke bag kulisserne.
Det særlige besøg i Roskilde Domkirke kom i stand med
assistance af Tårnby Bladforenings første formand Lars Bang
Petersen, der nu er administrator for domkirken.
Hvis ikke andet kan, så er det muligt at vores sociale/faglige udflugter kan lokke flere til at blive medarbejdere på
Tårnby Bladet - bare kontakt kontor og redaktion.
leinspektør, men i dag er han
administrationsleder i Roskilde Domkirke og en meget
spændende og fortællelysten
rundviser.
Han viser for eksempel nogle interessante ”glughuller” i
hvælvingernes tag, som jo her
kan ses ovenfra. De er faktisk
ikke til for nysgerrige blikke,
som man skulle tro, men for at
man har noget at hæfte et stillads i ovenfra. Dermed slipper
man for at bygge det op helt
nede fra kirkegulvet. Smart,
men ikke noget for folk med
højdeskræk.
Efter en fantastisk udsigt

ud over Roskilde fjord og omegn og klatring over diverse
spær og bjælker, ender vi i
bunden af det andet kirkespir,
hvor der står et ganske kompliceret urværk fra 1741. Det
er fra før den tid, hvor der var
noget, der hed arbejdsmiljø,
så det gælder om at passe på.
For når uret slår slag, så roterer et par kæmpestore balancevinger, og dem skal man bestemt ikke komme i vejen for.
Det er ikke kun de kirkelige ritualer og de kongeliges
gravmæler, der tæller. De øvre
regioner er mindst lige så interessante.

holder taget oppe på den imponerende domkirke, og man
kan tydeligt høre, hvordan
vinden buldrer i kobberpladerne. Isolering er et ukendt
fænomen her til vejrs.
Efter kirkens sidste brand
i 1968 skulle tagkonstruktionen genopbygges, og den
blev forestået af en vaskeægte naver, og på billederne
her på siden kan man se, hvor
flot håndværk der er tale om.

Tagkonstruktionen blev
renoveret i 2012. Det er
derfor, alt træværket ser så
nyt ud.

Det guddommelige lys
mellem benene
Der er masser at se på, hvis
man er til den slags, og hvis
man kigger mellem benene på
en statue af Christian IV i det
sidekapel, der huser maleriet
af det berømte søslag, hvor
Danmarks vist nok største og
mest ødsle byggematador i
sin tid mistede sit ene øje,
så kan man se lyset fra Guds
Himmerige, er der nogen, der

Det er let at se, hvorfor der er
brug for et velvoksent sprinkleranlæg, når man kommer
ind på selve loftet over kirken. De smukkeste og mest
gedigne
trækonstruktioner
Alene modellen af
den avancerede
tagkonstruktion er
imponerende.

Det berømte Margrethespir,
der befinder sig lige over
hendes sarkofag understøttes
godt nok af en noget bastant
betonkonstruktion, men det
skyldes, at man for alt i verden ville undgå, at en sådan
brand skulle gentage sig.
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Helt unik tagkonstruktion

De gør det igen igen...
Skelgårdsskolen er atter i front for
Danmarksindsamlingen
Skelgårdsskolens elevråd går igen i
spidsen for den gode sags tjeneste denne gang for at hjælpe børn uden
hjem. Og måske slår skolen sidste års
rekord indsamling på 52.450 kroner?
I 2017 var Skelgårdsskolen én af de
skoler i hele Danmark, der fik samlet
flest penge ind til børn, der lever i fattigdom.
For millioner af verdens børn har
ikke noget hjem. Nogle fordi de aldrig
har haft et, andre fordi de er på flugt
fra krig, fattigdom, sult og sygdom. De
børn kæmper dagligt for at overleve,
og mange af dem er alt for tidligt tvunget til at blive voksne.
Et helt andet sted på kloden, i Tårnby, har Skelgårdsskolens elevråd også
påtaget sig en ’voksenrolle’ – dog helt
frivilligt – og tog for længe siden arbejdstøjet på, for at bakke op om disse
børn: Møder er holdt, sidste års erfaringer er diskuteret og de øvrige elever følger nu trop og planlægger, hvad
de vil med klassens bod.

Hver klasse sin bod
Børnene tilbyder et hav af lækkerier
for de mange indbudte forældre og
bedsteforældre, og sælger alt fra slik
og frugt, gamle tegneserier, bøger, til
hjemmelavede kort, julepynt og meget mere. Er man til underholdning, så
kan eleverne slå deres lærer omkuld

ved at kaste tennisbolde efter deres
fotos på de opstillede dåser. Også
’spøgelseshuset’ trækker mange kunder til sig, og eleverne venter tålmodigt i en nærmest kilometerlang kø.
For eleverne tager det tid og kræfter
at planlægge en så stor begivenhed
for skolens over 800 børn og mange af
deres pårørende, men det er det hele
værd.
- Det må være virkelig svært, ikke
at have noget hjem. Vi andre tager
det som en selvfølge, at vi bare kan
tage hjem, når vi har lyst. Men de her
børn har ikke noget trygt sted at tage
hen, og ved måske ikke engang, hvor
de skal sove. Derfor tror jeg, at det er
vigtigt at hjælpe dem, siger Jonas Idor
Boklund fra elevrådet.
Det er femte gang, Skelgårdsskolen
støtter Danmarks indsamlingen, som
bakkes op af skolens 125 lærere, ledelsen og skolebestyrelsen.
- Vi er meget glade for at kunne bidrage med så store beløb til Danmarksindsamlingen. Og der er rigtig meget
læring i det for eleverne, der både får
indsigt i andre folks levevilkår, medfølelse og handlemuligheder og også
bliver klogere på innovation, planlægning og salg, siger skoleleder Anette
Bekker Kjærgård.
spanger
INFO:
Skelgårdsskolens
onsdag 31. januar fra klokken 9 til
11.

Skelgårdsskolen var i 2017 en af de skoler, der samlede flest penge ind under
Danmarksindsamlingen - nemlig 52.450 kroner. Og den rekord prøver de
at slå i år, når de onsdag 31. januar slår dørene op for forældre og andre
interesserede. Arkivfoto fra arrangementet i 2017.

11-dages tur til Gotland august 2018

Så godt som udsolgt

Foreningen Norden / Lokalafdeling Tårnby-Dragør og Ældre Sagens 11-dages
tur til Gotland har kun få pladser tilbage - hvilket jo er glædeligt.
Turen begynder på Tårnby skole søndag 5. august 2018 kl. 8 og varer til 14.
august. Vi runder Kalmar på vej til Oskarshamn og bruger mandagen til en
smuk tur i skærgården udenfor Västervik, lidt nord for Oskarshamn.
Tirsdag 7. august sejler vi til Gotland og bor fire dage i Romakloster
midt på Gotland, hvofra vi dagligt kører ture på den spændende ø.
Lørdag 11. august flytter vi til Hotel Gute centralt i Visby, hvor vi bor
i tre dage, mens Middelalder-ugen udspiller sig om ørerne på os.
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TURENS PRIS er 9.500 kroner (tillæg for enkeltværelse, som der ikke er
mange af + 3.000 kroner). Såvel medlemmer af Ældre Sagen og Foreningen
Norden som ikke-medlemmer kan deltage. Prisen omfatter alle overnatninger,
morgenmad alle dage og frokost på alle turdage (syv), dertil flere middage.
Lokale guider og alle entréer er inkluderet.
Turguider og rejseledere er Terkel Spangsbo og Birgitte Barkholt fra
Foreningen Norden i Tårnby. Teknisk rejsearrangør er Egon’s Turist.
Få tilsendt DETALJERET PROGRAM. MAIL/RING TIL TERKEL SPANGSBO, formand
for Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.spangsbo@
mail.dk eller ring 3251 0873 eller 4038 0450.

Foreningen Norden
Tårnby-Dragør Lokalafdeling

Foto: Kurt Petersen

FRUEN PÅ GLATIS
eller vinterbadning.
Kurt Pedersen fra
Amager Fotoklub
måtte ty til familien
for at hente
Månedens (vinter)
foto. Isens bæreevne
var ikke større end
vandet i båden sivede
ind fra kanterne.
Han har dog betroet
redaktionen, at
han har brugt en
hurtig lukkertid, så
fruens vandgang
begrænsede sig til en
våd jakkeryg.

M
¯NTB¯RS
PÅ AMAʼR
L¿rdagÊ10.Êfebruar
Kl.Ê10.00Ê-Ê16.00

trree
GGrraattiissÊÊeennt

AlleÊerÊvelkomneÊÐÊogÊharÊduÊenÊmindreÊellerÊst¿rreÊm¿ntsamling,Ê
sŒÊtagÊdenÊmedÊÐÊviÊgiverÊdigÊenÊgratisÊogÊuvildigÊvurdering.
ForÊmedlemmerÊerÊderÊanvisningssalg,ÊseÊlistenÊmedÊbillederÊpŒÊwww.anf-mont.dk

DELTAGENDEÊM¯NTHANDLERE:

NumismatikÊFarinaÊáÊBygballeÊCoinsÊáÊNumisphilÊáÊJBJÊCoins
ÊRoskildeÊM¿nthandelÊáÊHafniaÊCoinsÊáÊLundsÊMynthandelÊ

SkottegŒrdsskolenÊ
Saltv¾rksvejÊ63ÊáÊ2770ÊKastrup
IndgangÊfraÊNordmarksvejÊÐÊgodeÊp-forhold
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andsÊ
Amagerl atiske
Numism
Forening

Eksklusiv tur i

lufthavnen

SALON GENTLEMEN
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Der er tilmelding nu til en rundtur i
lufthavnen - medlemskab dog påkrævet
Mænds Mødesteder og Herreklubben
Åndehullet skal sammen på besøg og
rundvisning i lufthavnen
Det er først til mølle for medlemmer af de to foreninger, hvis man vil
med på en tur rundt på terrænet og
besøge den gamle lufthavnsterminal,
museet, sne-beredskabet, på den ene
af brandstationerne, og andre spændende steder.
Den lange tur klares kun i bus, da
de heldige også får lov at runde Københavns lufthavns første terminal,
der blev opført i 1939. Terminalen var
i brug indtil 1960, og anvendes i dag
udelukkende af den kongelige familie,
og af store berømtheder.
Turen koster 160,- kroner, men så
kommer deltagerne også tæt på funktioner i lufthavnen, som kun sjældent
er tilgængelige. Der er de sædvanlige
sikkerhedprocedurer for adgang til

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

Gæster på omvisningen med
Mænds Mødested og Herreklubben
Åndehullet skal næppe forvente,
at se snerydningen i gang på
landingsbanerne, når de kommer
på besøg på sneryddernes værksted.
Arkivfoto CPH.

lufthavnen, men det får de heldige (og
tilmeldte) at vide, når de melder sig til
som beskrevet herunder.

INFO:
Fredag 23. februar fra kl. 12-14.
Mødested: Terminal 2 skranke 156
Pris: 160 kroner. Vent med at betale
til din deltagelse er bekræftet.
Tilmeldingsfrist mandag 12.
februar kl. 23 til Johnny Fredelund
– hjfredelund@yahoo.dk. Ved
tilmelding skal oplyses: Fulde navn
og CPR-nr.
Oplysninger hos Johnny 2191 5036.

Plyssen genåbnet med fint besøg
150,130,130,100,200,180,160,-

Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag
10.00 - 18.00
Lørdag
09.00 - 15.00

Kulturudvalgsformand Henrik Zimino var blandt gæsterne, da Udstillingscenter Plyssen genåbnede
efter julepausen
Af Lis Schnevoigt

Nogle af de 85 gæster på Plyssen glippede lidt med øjnene af forbavselse,
da den afgåede borgmester Henrik Zimino fornøjet dukkede op til Plyssens
genåbning efter julepausen.
- Den første post, jeg fik, da jeg blev
valgt ind i Kommunalbestyrelsen, var
formand for Kultur og Fritid, forklarede den nybagte formand for Kultur
og Fritid, Henrik Zimino inden han kiggede rundt og hilste på.
Poul Broholm, ”kustode” og udstiller af lufthavns- og brandudstyr i mange år, præsenterede ham for den knap
så vellykkede linoleumspålægning,
kommunen havde fået lavet i lokale
3, hvor Bevaringsforeningen i samarbejde med Amager Fotoklub viser
udstillingen ”Bindingsværk i Tårnby
Kommune”. Håbet er, at Henrik Zimino
nok sørger for at få linoleumsproblemet ordnet.
Mellem gæsterne var en tidligere formand for Kultur og Fritid, Vibeke Rasmussen, bibliotekschef Jens Lauridsen,
lokalarkivar Lone Palm Larsen og pensioneret daglig leder af Kultur og Fritid,
Svend Olsen samt, naturligvis, Heinrich
Ehrenreich med sin kone Ruth.

Amager Fotoklubs egne medlemmer
var på plads for at se hinandens foto.
De har lovet at forny udstillingen
løbende. Foto: Kurt Pedersen.

Spillemændene fra Bordinghus satte vældig kulør på foretagendet i flere
timer. De gamle schlagere erindrede
mange tilhørere om deres ungdoms
triumfer på dansegulvet.
Se mere om den nyeste udstilling
på Plyssen på siderne 23-26 i dette
Tårnby Bladet.

Noget at opleve i februar og endnu længere - for eksempel...

Foto, maleri og historie på
Plyssen i februar

Nye oplevelser på Plyssen
I februar udstiller Svend Vagn Pedersen
malerier. Arne Wig udstiller små
træarbejder i forskellige træsorter og der
er fernisering lørdag 3. februar.
I sine malerier skildrer Bierte Hee fænomener og processer bag tingenes ydre
skin, i såvel mikro som makrokosmos.
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune udstiller foto af eksempler på
bindingsværk-bygninger gennem tiderne
i Tårnby Kommune.
Billeder fotograferet af Amager Fotoklubs
medlemmer fylder en hal sal og fornys i
løbet af perioden.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune viser en fotoudstilling fra et familiealbum. Det udstillede album viser

billeder på tværs af flere generationer,
med mennesker fra diverse gårde og i
forskellige aktiviteter.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv opfordrer som altid til de besøgende, som
kan genkende detaljer som personer på
billederne på udstillingen, til at skrive
oplysningerne om fotografierne ned på
fremlagte sedler
Herudover har Plyssen også en række
permanente udstillinger.
Udstillingscenter Plyssen
Amager Strandvej 350, 1. 2770 Kastrup
Åben lørdag og søndag kl. 13 - 16.
Gratis adgang.
Se mer på www.plyssen.dk

Fastelavn på Naturcenter Amager
I år er det 5. gang vi afholder fastelavn på naturcenteret og det
kan efterhånden godt kaldes for en tradition med en vis succes
Det er dog ingen tid ift. den flere hundrede år gamle Amagertradition, hvor man
afholder tøndeslagning til hest.
For at vi kan have alle med, gør vi det på cykel – den trofaste jernhest. Vi har
lavet en cykelbane med forskellige forhindringer undervejs. Når man er kommet
gennem banen kan man køre mod tønden, med en kølle i den ene hånd og give
den et ordentligt dask! Man må også godt køre hen til tønden og slå til den med
begge hænder, hvis det er lidt svært at styre både cykel og kølle. Hvis du ikke
kan have din cykel med herud, kan du låne en på naturcenteret.
Naturcenter Amager. Fastelavns søndag 11. februar. Klokken 11.

En lille grå finke fra Kina
En af de mindste af vore finker ses for tiden ude ved
naturcentret på Vestamager. Det er gråsiskenen som er
på besøg, hvor den i småflokke opsøger birkerakler eller
elletræernes kogler, hvori de frø sidder, som fuglene lever af
af Eddie Fritze, frivillig ved Tårnby Naturskole
En anden hyppig gæst, især efterår og vinter er også grønsisken, som lever af de
samme frø. Men lad os kigge lidt nærmere på gråsiskenen denne gang. Den er
ret sky, men ved stille og rolig adfærd kan man dog godt komme ind på livet af
fuglene. Hannen har højrød pande, samt lidt rødlig farve på brystet, men virker
ellers nærmest brungrå-grålig. Hunnen mangler den røde farve på brystet.
Ud over ravn, stenpikker, snespurv og lapværling er gråsiskenen én af de landfugle som forekommer nordligst, blandt andet i det sydlige Grønland. Gråsiskenen
er raceopdelt, og racen cabaret yngler i de Vestjyske klitplantager, hvor den slog
sig ned som ynglefugl for første gang i begyndelsen af 1950’erne. Den er således
en forholdsvis ny ynglefugl her i landet. Nominatformen flammea kan i visse år
optræde i store flokke, og det er sikkert den, som for tiden kan ses ude på Vestamager.
Gråsiskenen har et ejendommeligt træk. Man kender jo udmærket f.eks. landsvalernes træk til Sydafrika, da de ligesom mursejlere og mange andre insektædende fugle er tvunget til at flyve derhen, hvor der er føde til dem. Men med
gråsiskenen ser det helt anderledes ud! Den 24. december blev en gråsisken, som
var ringmærket i Kina, genfanget ved Skagen Fuglestation! Der var tidligere, bl.a.
i Norge, Sverige og i Holland samt ved Sankt Petersborg i Vestrusland genfanget
gråsiskener med ringe fra Kina, og en gråsisken som var mærket i Finland er genfanget i Kina. Fuglene er især mærket i den nordøstlige Heilungkiang provins, og
nu begynder der at vise sig et mere præcist mønster over deres lange træk. Men
spørgsmålet er, hvorfor de små fugle absolut flyver hele den lange vej, da der vel
skulle være føde nok til dem i de store russiske skove undervejs?
Det er indtil videre et mysterium, og måske kan fremtidige mærkninger give et
fingerpeg?

Hverdage 9-15. Weekender 10-16

Blå Base v/Tårnby Naturskole

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

Gråsisken, en aktuel fugl, der kan opleves ved Naturcenter Amager, hvor der er en
flok på over 100 fugle disse dage. Foto: Rene Fokdahl.
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Naturcenter Amager - Åbningstider

Noget at opleve i februar og meget længere

Februar for børn på biblioteket

Væk er en poetisk, kærlig og humoristisk

teaterforestilling for de 3-5 årige om ting og tanker,
der bliver væk. Og om den store lykke det er, når det
glemte dukker op. Ved Randers Egnsteater.

Lørdag 3. februar kl. 11.00 på Vestamager Bibliotek
(varighed 35 min.). Billetpris 20 kr.

Kom til festlig fastelavn - for de 3-7 årige.

Vi får to make-up artister på
besøg til at lave ansigtsmaling
på børnene. Når de er blevet
malet, slår vi katten af tønden
og kårer derefter årets
kattekonge og kattedronning.
Vel mødt til en festlig dag - og
kom gerne udklædt.
Søndag 11. februar kl. 10-12
på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

• Perleplader: Er du Star Wars fan? Så skal du komme og lave seje perleplader med alle dine yndlingsfigurer fra Star Wars universet.
Mandag 5. februar kl. 15.30-17.30 på Tårnby Hovedbibliotek.

Tårnby Hovedbibliotek:

I vinterferien er biblioteket et godt sted at
være – der er spændende aktiviteter alle
ugens hverdage:

Vestamager Bibliotek:

• Lav din egen animationsfilm med ”stop motion”
teknikken – fra 6 år
Mandag 12. februar kl. 13.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.
• Oplev virtual reality med HTC Vive – fra 7 år.
Tirsdag den 13. februar kl. 10.00 og kl. 11.00 samt fredag 16. februar kl. 13.00 og kl. 14.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.
• Akvarelworkshop – fra 8 år: Eksperimentér med
farver og teknikker. Vores akvareller udstilles på biblioteket efter workshoppen.
Onsdag 14. februar kl. 10.00 på Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.
• Spred lys i den mørke tid med LED-dioder – fra
8 år: Design dit eget bogmærke eller et kort med lys i.
Torsdag 15. februar kl. 13:00 og kl. 14:30 på Tårnby
Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Feriefilm – fra 7 år: Kom og se spændende film.
Filmene er med
dansk tale.

Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket
byder på nye, spændende workshops:

Fri adgang uden billetter.

• Lanterner i vintermørket fra 8 år: Vi dekorerer
syltetøjsglas som kan lyse op i den mørke vintertid.
Torsdag 1. februar 15.30 – 17.30 på Tårnby Hovedbibliotek.

• Tirsdag den 13. februar kl. 14:00: Chihiro og heksene
(japansk film fra 2001).
• Onsdag den 14. februar kl. 14:00: Kidnapning (dansk
film fra 2017).
• Mandag den 12. februar kl. 14:00: Kidnapning (dansk
film fra 2017).
• Torsdag den 15. februar kl. 14:00: Chihiro og heksene (japansk film fra 2001).
Se mere om aktiviteterne på www.taarnbybib.dk eller
hent et program på biblioteket.

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

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

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

Villa til Ragna og Franka
Den kommende udstilling på
Kastrupgårdsamlingen udfordrer forholdet
imellem kunst og kunsthåndværk i en lang
række værker.
I Kastrupgårdsamlingens nye særudstilling møder de to
kunstnere Ragna Braase og Franka Rasmussens værker
fra 1950’erne til 80’erne helt nye værker af 12 andre
kunstnere. Udstillingen er de nye yngre kunstneres
re-aktualisering af de to ældre pioneres eksperimenter
med tekstiler i kunsten.
I udstillingen er håndværkstraditioner som strik,
vævning og særlige stofligheder centrale i skabelsen
af meget moderne værker som indtager hele rum på
kunstmuseet. Værker fra afdøde og nulevende kunstnere som Thomas Bang, Poul Gernes, Hannah Heilman,
Marianne Jørgensen, Mette Winckelmann og mange
flere sættes i spil i installationer, hvor værkerne skaber
nye sammenhænge. Det handler om stoflighed, farvespil og en interesse for, hvordan kunsthåndværket kan
finde plads i et rent kunstnerisk udtryk.

Udstillingen er kurateret af kunstnerne Charlotte
Thrane og Torgny Wilcke, som også deltager med værker. På udstillingen medvirker Thomas Bang, Hannah
Heilmann, Ellen Hyllemose, Karen Havskov Jensen,
Marianne Jørgensen, Johanne Skovbo Lasgaard, Steffen
Levring, Pernille With Madsen, Ninna Bohn Pedersen,
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Ragna og Franka: Kunstneriske pionerer
Franka Rasmussen (1907-1994) og Ragna Braase
(1929-2015) undersøgte imellem 1950 og 1980’erne
mulighederne i utraditionelle skulpturmaterialer. Med
udgangspunkt i kunsthåndværkstraditioner arbejdede
de med at udfordre kunsten ved at skabe skulpturer og
installationer ved hjælp af vævning, strik, fundne materialer og lignende. De to kvinder var mere optagede
af processerne end at promovere sig og opnåede aldrig
et bredt gennembrud i deres levetid. Som kvindelige
kunstnere stod de ofte i skyggen af mændene. Denne
udstilling hiver de to kunstneres værker frem i lyset og
giver nye blikke på deres virke ved hjælp af helt nye
værker fra nutidige kunstnere.

Foto: Torben E. Meyer

Charlotte Thrane, Torgny Wilcke, Mette Winkelmann
samt Poul Gernes. Udstillingen er blevet til i samarbejde
med Esbjerg Kunstmuseum og er tidligere vist samme
sted.
Kastrupgårdsamlingen 8. februar til 27. maj 2018.
Fernisering 7. februar kl. 19.00. Alle er velkomne.

Noget at gå til i februar og marts

Musik, film og medier på biblioteket
Vinterjazz

Sasha Masakowski & Møllehøj/Andersson
Oplev lækker, moderne vokaljazz
når stjerneskuddet Sasha Masakowski fra New Orleans møder
bassisten Richard Andersson og
guitaristen Per Møllehøj.
Sangerinden Sasha Masakowski
er et hastigt voksende navn på
den amerikanske jazzscene. Med
rødder i sin hjembys musikalske tradition(er) bevæger
hun sig både i den traditionelle New Orleans jazz, henover verdensmusik til electropop og rock.
35-årige Richard Andersson har indspillet og optrådt
med store danske og internationale navne, blandt andre Kasper Tranberg, Jesper Zeuthen og Peter Bruun
(DK) samt George Garzone, Jerry Bergonzi og RaKalam Bob Moses (US).
Tirsdag 6. februar kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek, Billetpris 30 kr.

Vores stolte fastelavnstraditioner

Amager har i gennem mange
generationer haft en helt
særlig måde at fejre fastelavn
på, som adskiller sig markant
fra de fleste andre steder i
landet. Vi er stolte af vores
traditionsrige fastelavn, og de
historier der kan fortælles om
fastelavnsbegivenheder på
øen er utallige.
Vi holder et kort oplæg om
dagens tema krydret med
fotos eller en lille film fra
lokalarkivets samling, men ofte bringer historierne os
vidt omkring til andre emner.
Vi har også mulighed for at vise dine medbragte billeder og andet på storskærm, hvis du vil illustrere din
historie.
Erindringscafé, Onsdag 7. februar kl. 14 – 16, Hovedbiblioteket, gratis billetter

En gåtur og en go’ historie

Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med andre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Turen er knap 2 km lang. Gå med og få lidt motion til
både hjerte og hjerne! Fri adgang.
Onsdag 7. februar kl. 14. Mødested: Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Det du favner

ved Jacob Wendt Jensen
Hollywood har i over 100 år været centrum for den amerikanske
filmindustri, og ligeså længe har
byen tiltrukket håbefulde talenter fra hele verden. Også en lang
række danskere har gjort karriere i den legendariske filmby.
Journalist og forfatter Jacob Wendt Jensen har sammen med Christian Monggaard skrevet et stort illustreret værk, Drømmen om Hollywood: danske filmfolk
gennem tiderne (2017), der for første gang kaster lys
over 126 danske skæbner i den amerikanske filmindustri.
Torsdag 22. februar kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Strikke stand-up ved

Koushi

Hvor er det sygt
fedt du strikker,
mand. Kan en
mand strikke?
Med masser af humor og selvironi føres publikum ind i
fortællingen om en
forholdsvis ung fyrs
tilværelse, hvor
strikken kom snigende som en stille
skygge og ændrede
bogstaveligt talt
alt. Hør hvordan Koushi sprang ud i den farlige uldne
verden med pind 9 i hånden og imponerede dommerne
med en nepalesisk brudehat for herefter hurtigt blev
kendt som “ham med butterflyen”.
Efter foredraget arrangerer Koushi en lille strikkedyst, hvor publikum får stillet en ukendt opgave. Alle
kan deltage. Husk at tage dit eget garn og pinde med.
Har du ekstra garnrester, må du meget gerne tage dem
med, så vi får et lille udvalg af garn.
Lørdag 24. februar kl. 14-16.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Grin, gråd og gaffatape –

818 km på Caminoen med Lene Theill
Hør Lene Theill fortælle om sin vandretur fra Sydfrankrig til Santiago
de Campostella. Det er en fortælling om herberger og vabler, stive
stænger og borrelia-knæ. Det er
spænding, alvor og sjov fortalt med
et glimt i øjet.
Vi følger Lene Theill i sne, regn,
mudder og ubarmhjertig sol. Op og
ned ad bjerge, ad grusveje og på
toppede brosten. Hun går og går.
Undervejs møder hun mennesker fra hele verden, og
hun deler både egne og andres livshistorier med os ledsaget af humor, holdninger og moden indsigt.
Mandag 26. februar kl. 19, Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr.

Den medieskabte virkelighed

ved Jeppe Søe
Som en af de eneste tager journalist og kommunikationsrådgiver Jeppe Søe bladet fra munden og siger
bramfrit sine holdninger om den
overfladiske verden, som fjernsynet er blevet.
Jeppe Søe hudfletter både
indhold og form, kommenterer
alt. Meningsmålinger har taget
magten fra politikere og befolkning. Magthaverne vil vide, hvad

vi tænker - uden at møde os. Selvom Gallup kun giver
pejlemærker, så bruger vi menings-målingernes tal som
sandhed, og lovgiver efter det.
Jeppe fortæller om den hjernevask, som magten
bruger overfor folket, og giver bud på, hvorfor vi så let
lader os forføre.
Samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby
Hovedbiblioteker.
Tirsdag 27. februar kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 75 kr. Billetter via AOF Amager.

Syng dig glad

– sangeftermiddag på Hovedbiblioteket med Marianne
Kragh ved klaveret
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide
at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket.
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger
lyset og glæden frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er
årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den
danske sangskat.
Næste sangeftermiddag er mandag 29. januar kl. 1617.30. Derefter mandag 26. februar. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Depeche Mode - elektronisk musik for masserne

Musikforedrag ved Michael William Friis
Depeche Mode er et af de helt
store navne fra 1980’erne, som
stik mod alle odds har holdt sig
på toppen lige siden. Det danmarksaktuelle verdensband laver
elektronisk musik med både sjæl
og masseappel.
Depeche Mode startede som fire
fyre fra Londonforstaden Basildon,
der havde skiftet bas, guitar og trommer ud med synthesizere og trommemaskiner, men stadig havde rockens råhed og nerve. Derfra voksede Depeche Mode til
et verdenskendt band med en lang række skarpt skårede hitsingler med stor emotionel slagkraft.
Torsdag 1. marts kl. 19 på Tårnby Bibliotek. Billetpris
30 kr.

SundhedsCenter Tårnby:
Kommer der insekter på
menuen i fremtiden?
Foredrag v/ Insektfarmer og ph.d. Jakob
Rukov
En inspirerende aften, hvor Jakob Rukov fra den
urbane insektfarm Bugging Denmark fortæller om,
hvordan insekter allerede er på menuen og hvorfor
de er en fremragende løsning på verdens fødevareproblemer.
Aftenen vil selvfølgelig blive rundet af med lækre
smagsprøver.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247
0079
Torsdag 8. februar kl. 16.30-18.30. SundhedsCenter Tårnby
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Mød skuespilleren Birgitte Raaberg
Birgitte Raaberg fik sit gennembrud i 1984 som Susan Himmelblå
i filmen Midt om natten, og som
netop har udgivet bogen Det du
favner.
Birgitte Raaberg har medvirket i
mere end 50 teaterforestillinger
og utallige film og TV produktioner.
Sideløbende med en aktiv
skuespillerkarriere har Birgitte
studeret indiansk livsfilosofi - en
træningsbaseret uddannelse som blandt andet førte
hende til New Mexicos højørken. Rammen i hendes bog
er netop derfor et ophold, hvor hun sidder alene i ørkenen og ser tilbage og frem på et spændende, kreativt,
begivenhedsrigt og aktivt liv som kunstner og spirituelt
søgende.
Torsdag 8. februar kl. 19 på Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr.

Drømmen om Hollywood

Noget at deltage i i februar

Fastelavn på

indendørs

Bagedystdeltager Anton
kommer til Kulturzonen
I vinterferien kan du
deltage i Den Store
Bagedag på Kulturzonen, hvor seks team
kæmper mod hinanden.
Vi kan nu afsløre, at
det er Anton Dahl
Grue fra Den Store
Bagedyst 2017 på
DR, som kommer og
bedømmer jeres bagværk.
Og I skal bage en af

Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub

Fastelavn er skæg og ballade, sang og musik
Kom til en sjov og hyggelig fastelavnsfest for hele
familien på Kulturzonen. Kom gerne udklædt - der er
præmie til den mest kreative udklædning.
Vi slår katten af tønden indenfor i varmen, bliver
malet i ansigtet, leger, hygger og spiser fastelavnsboller.

Program
Kl. 11-13: Ansigtsmaling
Kl. 11.30: Fastelavnsrytmik: Vi synger om alle de

Vinterferie på Kulturzonen
Tag venner og familie med på
Kulturzonen til masser af aktiviteter i
vinterferien
Mandag-onsdag i uge 7 kl. 11-18

sjove udklædninger, og om katten i tønden
Kl. 13.00: Tøndeslagning og kåring af årets kattekonger, kattedronninger samt mest kreative udklædning.
Der er tre tønder fyldt med slik og guf. I ugen op til
kan du være med til at male tønderne.

Antons egne opskrifter.
Tilmeld dit team på info@kulturzonen.net - først
til mølle - og prisen er kr. 60 kr. pr. team på maks.
4 deltagere.
Den Store Bagedag er en del af vinterferieaktiviteterne på Kulturzonen i uge 7.
Tirsdag 13. februar kl. 12-16

Tilmelding på www.kulturzonen.net/billetter. Pris. 30
kr. pr. deltager (inkl. hjemmelavet fastelavnsbolle,
saftevand og kaffe).
Kulturzonen lørdag 3. februar kl. 11-15

Junior Bandaften på Kulturzonen.

Kom og hør de nyeste skud på stammen fra Kulturzonens
rytmiske bandmiljø. Måske kommer den næste Justin
Bieber fra Tårnby. Forfriskninger i Caféen og et fedt
scene-set-up med lys, røg og junior DJ.
Kulturzonen, torsdag 8. februar kl. 18.30-20.30 - gratis

Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub

Den Store Maledag - mandag kl. 12-16
Vi åbner dørene til en
farverig dag, hvor du har
mulighed for at slippe
dine kreative evner løs
sammen med billedkunstner Rikke Bakman
fra Kastrupgårdsamlingens Billedskole. For alle. Pris 40 kr.

”JEG HEDDER EMIL,
OG JEG HAR ET
ALKOHOLPROBLEM”

Den Store Bagedag - tirsdag kl. 12-16
Seks teams bager hver
deres lækre kage. En
kendt bagedommer udpeger vinderen.
Min. 12 år. Pris 60 kr. pr.
team.
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Den Store Bolsjedag - onsdag kl. 12-16
Det er nemt og sjovt
at lave bolsjer, og du
bestemmer selv smag,
farve og form. Forkæl
din søde tand.
Min. 10 år. Pris 20 kr.
Tilmeld dig på www.kulturzonen.net/billetter.

Mandag til onsdag FIFA 2018-turnering
med præmie til vinderen.
Benyt Kulturzonens brætspil, computere, airhockey,
PS4, bordtennis, billard, det kreative hjørne og
meget mere.
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

Det
er også et problem for børnene, hvis de
Det er også et problem for børnene, hvis de voksne drikker for meget
voksne
drikker
meget
122.000 børn
vokser opfor
i familier
med en mor eller far, der drikker for meget.

Det er en utryg verden for et barn at navigere i, og det er en hverdag fyldt med

122.000
vokser
op iHeldigvis
familier
mor
eller
skam, tårer,børn
vrede og
brudte løfter.
har med
hjælpenen
aldrig
været
bedre og
mere
tilgængelig
endfor
nu. meget.
far,
der
drikker
Det er en utryg verden for et barn at navigere i, og
det er en hverdag fyldt med skam, tårer, vrede og
brudte løfter. Heldigvis har hjælpen aldrig været
bedre og mere tilgængelig end nu.

Alle har ret til gratis hjælp

Alle har ret til gratis hjælp
Gennem kommunen er der mange former for hjælp at hente til drikkende og
Gennem kommunen er der mange former for hjælp til
pårørende, og jo før man erkender problemet, jo bedre. Et misbrug er noget,
drikkende
og en
pårørende,
jo før
erkender
proder
udvikler sig over
årrække, og detog
gælder
om atman
få hjælp,
inden det får
konsekvenser
forbedre.
familie og Et
job. misbrug
Hjælpen finder
på hope.dkder
og hos
kommunen.
blemet, jo
erdunoget,
udvikler

sig over en årrække, og det gælder om at få hjælp,
inden det får konsekvenser for familie og job. Hjælpen finder du på hope.dk og hos kommunen.

TÅRNBY LOKALAFDELING
FEBRUAR • 2018
FORTÆLLE - EFTERMIDDAG OM
GOTLAND, FASTLANDSSVERIGE, KALMAR
- UNIONEN OG DANSKER - TIDEN I VISBY

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16

RUNDVISNING I COPENHAGEN AIRPORT
I SAMARBEJDE MED MÆNDS
MØDESTEDER OG HERREKLUBBEN
ÅNDEHULLET

Vi skal rundt på terrænet og besøge den gamle
lufthavnsterminal, museet, brandstationen mm.
fredag den 23. februar klokken 12, mødested:
Terminal 2 ved skranke156.
Få en oplevelse ud over det sædvanlige når
vi får adgang til at se Københavns lufthavns
første terminal, der blev opført i 1939.
Terminalen var i brug indtil 1960, og anvendes
i dag udelukkende af den kongelige familie,
og af store berømtheder. Efter indcheckning
kører vi på bustur i lufthavnen, bl.a. med et
besøg hos sne-beredskabet, på den ene af
brandstationerne, og andre spændende steder.
Vi slutter rundturen ca. kl. 14.00
Vi er endvidere blevet bedt om at du er OBS på:
CPH:Sikkerhedsbestemmelser.
CPH:Ordensbestemmelser
Disse kan læses på opslaget på kontoret eller
på hjemmesiden. Kan også rekriveres hos
arrangørene.
Tilmeldingsfrist er mandag den 12. februar
Pris: 160 kr.
PERSONLIG IT-INSTRUKTØR
Har du IT-udfordringer, du ønsker hjælp til –
og som vi ikke har et kursus til … eller vil du
blot have dit eget personlige kursus, kan vi
tilbyde individuel instruktion efter dine ønsker.
Instruktionen er på 2 timer med en af vores
instruktører.Tidspunkt aftales med kontoret og
instruktør.

Bowling, Englandsvej

Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11

Bridge
Mandag den 8. januar fik en snes tilhørere
en livlig og fantasirig oplevelse, da Terkel
Spangsbo underholdt med oplevelser fra
Forening Nordens tur til Gotland. Et fantastisk
sted der nok er et besøg værd (se omtalen
andetsted i bladet, eller som ophæng på
kontoret).
Ledsaget af billeder fra turen oplevede vi
Gotland på kryds og tværs, med dens mange
historiske bygninger og farverige befolkning.
Efter gennemgangen af denne appetitvækker
til den kommende tur, fornægtede
foredragsholderens fortid som skuespiller sig
ikke, da vi fik en flot "Storm P." monolog og en
sprudlende Western 4- forestilling. En hyggelig
og fornøjelig eftermiddag.
ÅRSMØDET 2018
Vi indbyder herved alle vore
medlemmer til årsmødet i
lokalforeningen. Vi håber at
kunne få en rigtig god debat om
Ældre Sagen Tårnbys fremtidige
engagement i kommunen.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet
skal være formanden Anne-Grethe Kragerup i
hænde senest 14 dage før årsmødet.
Postkassen, Amager Landevej 71
lørdag 10. marts 2018 kl.14
Husk medlemskort.
Vel mødt. Bestyrelsen
OPLEVELSESFERIE LESBOS
Torsdag den 6. -13. september 2018 eller
Torsdag den 13.-20. september 2018

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16.

IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.

iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12

Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

Personlig IT-instruktion

2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.

IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Som en del af IT-caféen, vil der fra og med
februar blive givet information og eventuel
instruktion fra kl. 14-15 om tirsdagen i:
06-02: Mobile Pay
13-02: E-boks
20-02: Rejsekort
27-02: Borger Service
Sted: Postkassen, Amager Landevej 71
Se program for de næste måneder på vores
hjemmeside eller på opslag i Postkassen
Deltagelse er gratis. Bare mød op.
CYKLING

Dette er en ferieuge, hvor det sociale er vægtet
højt, men hvor du også har tid alene, hvis du
ønsker det. Se turen i detaljer på kontoret. eller
på: www.sietam.dk
Tilmelding på ÆldreSagens kontor eller direkte
til Kirsten på kirsten@sietam.dk
Max og min. deltagerantal er 15 personer.
Du skal være selvhjulpen og kunne gå uhindret.

Cykelholdet starter igen mandag den 26. marts
2018 kl. 11 i postkassen. Husk mad og drikke.
Vi cykler indtil den dato, hvis vejret tillader det.

VÅGETJENESTEN
Ældre Sagen i Tårnby og Dragør søger frivillige
mænd og kvinder, som vil være med til at våge
over døende i deres allersidste tid. Der holdes
informationsmøde i SundhedsCenter Tårnby,
Kamillevej 4, 1sal, Torsdag 8 februar 2018 kl 17-19.
I dagens Danmark er alt for mange mennesker
alene i livets sidste timer. Ingen bør dø alene,
med mindre de selv ønsker det.

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

LO K A L A F D E L I N G E N
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267
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Besøgstjenesten
Kontakt til bisidder
Vågetjenesten

På Herrens mark

Den 30. august 2017 sendte Danske Kirkers
Råd, der repræsenterer kristne kirker og
organisationer i Danmark, et åbent brev
til DR’s ledelse. Rådet udtrykte bekymring
for den tiltagende udvanding af stof om
tro og kristendom gennem de senere år.
Eksempelvis er timetallet for trosstof på
radiokanalen P1 dalet fra 320 timer i 2010
til 262 timer i 2015, ligesom man ikke
længere kan følge søndagshøjmessen på
hovedkanalen. Kristendommens aftagende
betydning i mediebilledet afspejles i
landets aviser. Hvad angår religionsstoffet
om de tre monoteistiske religioner i de
otte landsdækkende aviser, udgør islam 42
%, medens kristendom og jødedom udgør
henholdsvis 27 % og 18 %. Ifølge aviserne
er islam snart dobbelt så interessant som
kristendom! Med rette spørger nogle:
Er seriøs dækning af kristendom ved at
forsvinde fra mediebilledet? Vil kirkerne
ende som museer?
Derfor blev mange, inklusive jeg selv,
glædeligt overrasket, da DR i september
måned sidste år lancerede dramaserien
’Herrens Veje’, der er et familiedrama
om det moderne menneskes tro og tvivl.
Godt med fokus på tro. Godt at det
sker i DR’s dramaserie, der efterhånden
har samme betydning for den nationale
sammenhængskraft som fodboldholdet. Den
foregående serie, ’Borgen’, der ligesom
’Herrens Veje’ er skrevet af Adam Price,
samlede en million foran skærmen søndag
efter søndag.

Aktiviteter - Februar
Musik-andagt – En tid til eftertanke

- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og læsninger
reflekterer vi over skriftens ord ud fra et
moderne og personligt perspektiv. En rolig stund
i kirken med tid til eftertanke. Efter andagten
nyder vi fællesskabet over en kop kaffe m.m.
Tirsdag 6. februar kl. 10.00

Omdrejningspunktet i ’Herrens Veje’ er
familien Krogh, der har været præsteslægt i
250 år. Den består af provst Johannes, hans
hustru Elisabeth og deres to sønner August
og Christian. Spørgsmålet er, om troen og
traditionen kan overleve i mødet med den
moderne verden og dens udfordringer.
Jeg har fulgt den første sæson. Til seriens
fordel skal siges følgende. For det første er
det modigt at sætte fokus på eksistentielle
spørgsmål om tro og religion. For det
andet skildrer serien på glimrende måde,
at præster er konfronteret med samme
udfordringer, som alle andre, både på det
personlige og faglige plan. Hvad angår det
sidste, kæmper Johannes på forbilledlig
vis for, at biskoppen ikke reducerer
folkekirken til at være en virksomhed
på markedsøkonomiens vilkår. Endelig er
serien mesterligt produceret med uophørlig
dramatik.
Med dette sagt, lader serien dog meget
tilbage at ønske. ’Herrens Veje’ skildrer
ikke troen, men troens forfald. Det er
repræsenteret af hovedpersonerne.
Johannes er alkoholiker, utro og besat af
et dæmonisk temperament, der tydeligvis
udspringer af hans nedarvede forskruede
religiøse inderlighed. Hustruen kvitterer
med at lade sig forføre af en lesbisk, der
har et religiøst forhold til moder jord.
August, der ligesom faderen er præst,
mister potensen efter en troskrise,
kommer på lykkepiller og hjemsøges af
hallucinationer. Storebror Christian møder
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Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag

4.
11.
11.
18.
22.
22.
25.

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

10.00
10.00
14.00
10.00
11.00
13.00
10.00

Søndag

4.

kl. 10.00

3. s. i fasten Johs. 8,42-51

Sognepræst Martin Herbst

v/Tine Kragh, kunsthistoriker
Vi vil i dette foredrag opleve en masse
interessante billeder af forskellige
Kristustyper gennem tiden, fra de tidlige
fresco malerier i Rom i katakomberne med
Kristus afbilledet som den unge hyrde, til
de byzantinske mosaikbilleder af Kristus,
den barokke Caravaggios næsten erotiske
Kristus, for at ende med de mere moderne
Kristusafbildninger af blandt andet Robert
Jakobsen og Maja Lisa Engelhardt, som

Seksagesima Mark. 4,26-32
Fastelavn Luk. 18,31-43
Fastelavnsgudstjeneste for børn
1. s. i fasten Luk. 22,24-32
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus
Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé
2. s. i fasten Mark. 9,14-29

Marts				

’Herrens Veje’ minder om en billigudgave
af ’The Godfather’. Johannes er en
moderne Don Corleone, der kæmper
for at bevare familie og tradition, men
forgæves. For ligesom det var tilfældet med
Corleonefamilien, er Kroghfamiliens hjerte
angrebet af råddenskab og falskhed. På det
punkt har ’Herrens Veje’ faktisk en pointe,
der er værd at tage til efterretning. Døden
kommer ikke udefra. Den kommer indefra.
Velsignet er den, der opdager det i tide og
handler derefter. Her på falderebet skal det
dog tilføjes, at ’Herrens Veje’ fortsætter
med anden sæson til efteråret. Vi får altså
chancen igen. Tør man håbe på en positiv
opstandelse?

Kristusbilledet gennem tiden

Gudstjenester
Februar				

en buddhistmunk i Nepal, der lærer ham, at
man aldrig må blive vred. Så er han frelst.
Det bemærkelsesværdige er, at seriens
normale og attraktive mennesker er ateister,
muslimer, buddhister eller naturdyrkere.
I livets sværeste situationer kommer
visdommen fra alt andet end Kristus og
kristendom.

vælger at afbilde Kristus uden ansigt. Det
bliver et varieret foredrag med et væld af
skønne billeder gennem tiden.
Korsvejstræf, onsdag 7. februar kl. 14.00
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Aaboe/Madsen
Martin Herbst
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Julie Aaboe

Julie Aaboe

Det Gamle Testamentes Apokryfe
Bøger

De Apokryfe Bøger er en samling jødiske
skrifter fra århundrederne omkring Jesu
fødsel. Oprindeligt var skrifterne skrevet
på hebraisk og nød udbredt anerkendelse
blandt jøderne. Men denne skriftsamling blev
aldrig en del af den hebraiske bibel. I denne
studiegruppe ser vi nærmere på denne

Tilføjelser til Esters Bog
Klassisk Højskole ved Martin Herbst, torsdag
8. februar kl. 19.30

Ulvetime:
Skal din familie være med?

”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil
vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 20.
kl. 12. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster
ikke noget at deltage, men du er velkommen
til at give et bidrag!
Torsdag 22. februar kl. 16.30

Aktiviteter - Marts
spændende samling af skrifter, hvis betydning
for kirke og kristendom har været enorm.
Alle kan være med uanset forkundskaber. Alle
er velkomne uanset forkundskaber.
Denne gang gennemgås Judiths Bog og

Fastelavn er mit navn

Er du klar med udklædningen, så holder vi
fastelavnsfest i Korsvejskirken for børn og
deres voksne. Vi begynder med gudstjeneste,
og bagefter slår vi katten af tønden på

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
kirkepladsen og kårer årets kattekonger. Vi
spiser fastelavnsboller og beundrer hinandens
udklædninger. Der er præmier til dem med
de mest fantasifulde udklædninger. Værter er
sognepræst Julie Aaboe og børnemedarbejder
Lone Madsen. Vi samler ved arrangementet
ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Hvor mange fastelavnsboller skal vi købe?
Det koster ikke noget at deltage, men for
at være sikre på, at der er fastelavnsboller
til alle, beder vi om en tilmelding senest
tirsdag 6. februar. Skriv eller ring til
børnemedarbejderen på lone@korsvejkirken.
dk eller 6116 5509.

5. - 10. november 2018

Kontakt

Denne gang gennemgås Visdommens Bog.
Klassisk Højskole ved Martin Herbst, torsdag
1. marts kl. 19.30

Musik-andagt – En tid til eftertanke
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 6. marts kl. 10.00

Den kristne soldats dilemma

- ved Sven Straarup, præst, oberstløjtnant

Søndag 11. februar kl. 14.00 - 16.00

Firenze – Oplevelses- og dannelsesrejse

Tag med til Firenze og oplev den europæiske
kunsthistories højdepunkter. Ifølge Unesco

Det Gamle Testamentes Apokryfe
Bøger

befinder 60 procent af verdens betydeligste
kunstværker sig i Italien; heraf halvdelen
i Firenze. Vi besøger en masse af dem i
kirker og på museer, bl.a. Domkirken og
Dåbskapellet, Santa Maria Novella og Santa
Croce, San Lorenzo og San Marco, Uffizi’erne.
Leonardo, Michelangelo og Dante er på
programmet.
Se den mere udførlige beskrivelse af
rejsen andetsteds i bladet og på www.
korsvejskirken.dk. For yderligere information
kontakt sognepræst Martin Herbst.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.

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

Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.

Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

Kordegn:
Torben Hamann Hansen. Tlf. 3251 7424/
fax:3252 7124
tohh@km.dk Kontortid på kirkekontoret:
Mandag-fredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl.
15-18.

Danmark har de seneste årtier deltaget i
krigshandlinger, først på Balkan og senere
i Mellemøsten og Afghanistan. Det har
betydet, at danske soldater har været i
kamp, er blevet dræbt og selv har måttet
dræbe. Med afsæt i det femte bud vil
Sven Straarup tale om det dilemma, man
uvægerligt står i som soldat - og specifikt,
hvordan man kan forlige det at være kristen
med det at gå i krig. Sven Straarup er ansat
i Kristent Fællesskab i Rødovre, hvor han
arbejder med ledelse, pastoralt arbejde og
undervisning. Samtidig er han oberstløjtnant
af reserven.
Korsvejstræf, onsdag 7. marts kl. 14.00

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Du lever allerede evigt
Det evige liv tager ikke sin
begyndelse den dag vi dør. Det
lever allerede i os.
”Hvis hvedekornet ikke falder i
jorden og dør, bliver det kun det
ene korn; men hvis det dør, bærer
det mange fold.”
At troen er et mysterium har
jeg altid tænkt. Vi mennesker
prøver på alle mulige måder at
nærme os det guddommelige,
det hellige, det uforklarlige.
Men vi kommer aldrig bag
om det. Heldigvis. For det
betyder at det, som bliver ved
at være dragende - det vi længes
efter - dét bliver vi ved med
at længes mod og søge. Ikke
som noget, der slet ikke kan
nås eller erkendes eller erfares.
Tværtimod, som noget, vi ikke
bliver færdig med at erfare og vil
opfyldes af.
Tro er i den forstand en stadig
bevægelse – en tillid til Gud, og
et behov og en længsel efter at
være Gud nærmere.
Sagt på en anden måde: Vi er
kaldet til at være Gud nær – det
er det, som længslen i os vil
fortælle os.
At troen er et mysterium støder
forstanden og ånden hurtigt på.
Et af de stærke billeder i bibelen
er det med hvedekornet, der
skal lægges i jorden blot for at
bryde op igennem jorden igen,
og sætte ny blomst, nyt korn,
give nyt liv.
Det er et stærkt billede, som

bruges gang på gang i bibelen.
Det at noget må dø eller ofres,
for at noget nyt kan få liv.
Stærkest bruges billedet om
Jesus selv. Han er som det korn,
der må dø for at give liv til
mange.
Det er et billede vi kender.
De fleste af os har prøvet at
plante noget i haven eller en
altankasse, og set det spire og
vokse op. Som barn lagde jeg
forventningsfuld kernerne fra et
æblehus ned i jorden, og tænkte
at der inden den kommende
sommer måtte komme et godt
æbletræ ud af det. Det var i
grunden ret magisk – at den lille
brune glatte æblekerne kunne
blive til et stort træ, med hvide
blomster og saftige æbler på dets
tunge grene.
Det samme tænker man med
hvedekornet, som Jesus taler
om. Det kan da ikke være meget
værd! Skulle det kunne blive
til korn, som så blev brugt til
at bage det brød, der vil kunne
mætte os? Men det er sådan det
er.
Frøene må dø, må ned i jorden,
for at de kan sætte nyt liv og
bryde op igennem den sorte
jord på ny.
Det er straks sværere for at
forstå, at vi en dag selv skal
lægges i jorden, når døden har
taget sit, og det livløse legeme
skal blive til jord. Den jord vi
selv er kommet af.
Det er en abstrakt tanke,

Gudstjenester
Januar
Lør 27.
Søn 28.

Dåbsgudstjeneste		
Højmesse Septuagesima

11.30
10.00

M. Hansen
M. Hansen

Søn
Ons
Søn
Lør
Søn
Tors
Lør
Søn

4.
7.
11.
17.
18.
22.
24.
25.

Højmesse Seksagesima		
Eftermiddagsgudstjeneste
Fastelavn		
Dåbsgudstjeneste		
Højmesse 1. søndag i fasten
Aftengudstjeneste		
Dåbsgudstjeneste		
Højmesse 2. søndag i fasten

10.00
13.45
10.00
11.30
10.00
19.30
11.30
10.00

Risum
M. Hansen
Nielsen
M. Hansen
M. Hansen
Nielsen
Nielsen
Nielsen

Søn 4.
Ons 7.
Lør 10.

Højmesse 3. søndag i fasten
Eftermiddagsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste		

10.00
13.45
11.30

Risum
M. Hansen
Nielsen
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Februar

Marts

samtidig med at det er det mest
naturlige. Naturligvis skal vi
dø, naturligvis vil vores børn og
børnebørn leve videre efter os,
det er livets cyklus. Alt i vores
verden går fra liv til død. Hele
vores erfaring tilsiger os, at det
må være sådan. Blomsterne
vokser, blomstrer og visner.
Kornet spirer, gror og skæres af.
Dyr og mennesker vokser op,
lever, bliver gamle, hvis de da
når dertil, og dør så.
Men for alvor at sande at
det samme skal vi, den tanke
udholder vi sjældent mere end i
flygtige øjeblikke.
Strofen i salmen Dejlig er jorden
rammer det så fint med ordene:
slægt skal følge slægters gang.
En dag er vi her ikke længere.
Nye fodskridt skal betræde
jorden og vores efterkommere
vil leve her, mens vi selv vil være
borte. Jeg holder meget af den
linje – slægt skal følge slægters
gang – fordi den fastholder
mig på, at der er en lang række
forfædre, som er gået før mig,
at jeg er del af den række, og
at livet fortsætter efter at jeg
forlader denne jord.
Og det er godt, for døden er
svær at forholde sig til. Vores
egen død er den grænse, vi ikke
kan tænke; fordi vi ikke kan
tænke den verden, i hvilken vi
ikke selv er en del.
Endnu sværere er det at
forestille sig en virkelighed, som
vi skal være en del af for evigt.
For evigheden er en svimlende
tanke, som forstanden ikke kan
gribe. Vi må have det i små
dryp. Som hemmeligheder, der
åbenbares – et mysterium vi
nærmer os langsomt.
Nu handler den kristne tro jo
ikke blot om det hinsides – det
ved vi i virkeligheden meget lidt
om. Troen skal slå rødder i vores
liv nu og her, i dag, i det liv,
som vi er sat her for at leve. Og
derfor er tanken om det evige
liv ikke noget, der først gør
sig gældende den dag vi tager
herfra.
Det evige liv fornemmer vi,
når noget vokser op uden
forventning, pludseligt. Vi er

endnu i vinterens koldeste og
mest grå dage her i februar.
Det ser jo ikke ligefrem ud
som om det bliver forår på et
tidspunkt. Jeg sidder og kigger
ud i præstegårdshaven, og den
er ligeså trøstesløs som afkørslen
fra motorvejen. At der om få
måneder vil gro små hvide
vintergækker på græsplænen
er utroligt. At træerne vil være
fyldt med hyldeblomster i
sensommeren er ufatteligt. At
min kollegas børn skal hoppe på
trampolinen i deres bare fødder
er svært at forestille sig. Men
det kommer til at ske. Foråret
vil komme igen. Solen vil bryde
igennem. Lyset vil varme din
pande, når du cykler gennem
Amager Fælled. Livet bryder
gennem det kolde mørke.
Hvad har det så med Jesus og
Gud at gøre? Ligger det ikke i
livet selv, at planterne vokser op
på ny, at vi en dag skal komme
til at smile igen, selvom vi er
ramt af sorg? Det tænker vi,
fordi det ligger indlejret i livet
selv – at skabelsen sker hele
tiden, hvert sekund. Jeg vil så
sige, at det gør den, fordi Gud
er den, der giver livet.
Det evige liv var allerede, Jesus
var allerede dét liv. Jesus bragte
ikke billedet om hvedekornet
først og så blev det virkeligt.
Livet var før Jesus gik på jorden,
han var hos os fra skabelsens
morgen. Men Jesus blev billedet
på den opstandelse, der sker
hver gang foråret bryder frem af
den kolde vinterjord. Samtidig
ér han opstandelsen.
Jesus er den, der rækker os nyt
liv den dag, vi ikke skal leve
flere dage her på jord. Jesus er
den, der rækker os det evige liv
i dag. I brødet, i vinen, i Ordet,
i kærligheden. Jesus peger hen
på det liv, som Gud har givet
os – det lever i os som et lille
hvedekorn.
Verdenshistorien begyndte ikke
i går, den slutter ikke i dag. Der
var liv før dig, der kommer liv
efter dig. Og du er skænket det
evige liv.
Sogne- og sygehuspræst
Desirée Risum

FEBRUAR 2018
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab,
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så
er det måske noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden,
eller om søndagen efter en Højmesse. Der
er altid kaffe eller andet til sammenkomsten
bagefter. Nogle gange er der også et
programpunkt som f.eks. sang eller lign.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.

Dåbsgudstjenesten lørdag 24. februar kl. 11.30
vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle er
velkomne til at deltage, også selv om de ikke
skal til dåb.
ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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For konfirmander
Søndag 11. marts er der Konfirmand Aktion.
Det er et landsdækkende projekt, hvor
konfirmander samler ind til unge i andre
lande, der er dårligere stillede end de selv.
Indsamlingen består af café og loppemarked.
Så har du ting, du ikke selv bruger mere,
er du meget velkommen til at donere det
til loppemarkedet. Tingene kan afleveres
i Mødestedet, Englandsvej 330 i dettes
I februar mødes netværksgruppen:
åbningstid, tirsdage mellem 13 og 16. Eller
Torsdag 22. februar til aftengudstjeneste med
vintertema kl. 19.30. Eftergudstjenesten er der man kan henvende sig til Ida Nielsen i ugerne
7-10 på 3250 4186.
kaffe i konfirmandstuerne.
Kom også gerne forbi på selve dagen, 11.
Søndag 25. februar til gudstjeneste kl.
marts. Måske finder du noget, du ikke vidste,
10.00. Efter gudstjenesten er der kaffe og
du manglede, og du kan helt sikkert nyde en
Erindringscafe i konfirmandstuerne. Vi er nu
nået til 50érne, og er meget interesserede i at se fantastisk kage eller to.
deltagernes egne minder fra den tid.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Kredsleder:
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 15. februar kl. 10.30 Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
ved Karsten M. Hansen.
happ1606@gmail.com
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
www.fdfkorsvejen.dk
fredag 23.februar kl. 10.50 ved Ida Nielsen
i Aktivitetens lokaler. Inden gudstjenesten
Erindringscafé
synger vi sammen med Aktiviteten.
Erindringscaféen er nået til 50érne, og ligger
du inde med ting, tøj eller billeder fra den tid,
FOR BØRN
vil vi meget gerne se det. Det er 25. februar
Babysang…
efter gudstjenesten. Hvor vi selvfølgelig også
… er slut for i år. Nye hold starter til marts.
drikker kaffe sammen.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og
Kirkebil
gamle børnesange- og salmer. Babysang foregår Kirkegængere, der har svært ved at komme til
i Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
at deltage i Babysang.
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk
således blive afhentet på deres bopæl og
eller 3251 4186
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
eller arrangementet. Hvis man har behov
Børnegudstjenester
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
Fastelavnsfest
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12
Søndag 11. februar kl. 10.00 er der
sidste hverdag, før man skal bruge den.
familiegudstjeneste i Tårnby Kirke kl. 10.00.
Ønskr man for eksempel at benytte
Efter gudstjenesten er der boller og kakao i
kirkebilen en søndag, skal man bestille den
konfirmandstuerne, hvor vi også slår katten
senest fredag kl. 12.
af tønden. Der er selvfølgelig præmier til
kattekonger og –dronninger, samt til de mest
fantasifuldt udklædte.

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen

Katten af tønden, udklædte børn og
masser af skæg og ballade
Kom i Kastrup kirke til fastelavnsgudstjeneste søndag 11. februar kl. 10.
Det kan være svært at gætte, hvem vi er, når vi sidder der på kirkebænkene inde bag udklædning og maske.
Men Gud behøver slet ikke at gætte på hvem vi er, han kan nemlig altid kende os. Efterfølgende slår vi katten
af tønden og holder fastelavnsfest sammen, med bollespisning, konkurrencer og præmier for de kreative
udklædninger. Vi glæder os til at feste med jer, så kom meget gerne udklædt!

Franciskanernes
Californien
Vi går I fodsporene på dem, der kristnede landet og navngav de byer, der
opstod. Dette sammen med Palle Thordal
Tors. 15. februar kl. 14 i Kastrup kirkecenter Gl. Skovvej 1

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Dialog-andagt
Ved dialog-andagterne sænker vi dørtrinnet ind til kirken. Det gør vi ved at invitere moderne problemstillinger
og temaer indenfor. Vi belyser disse igennem musik (både ny og gammel) og tekster (fra Bibelen, filosofiens
og skønlitteraturens verden).
Hver aften har sit helt eget
tema.
Vi byder på rødvin, brød, ost
og oliven i kirkerummet. Det
kirkerum, hvor vi igennem
andagten skaber dialog
mellem nutid og fortid, dialog
mellem kristne tekster og
moderne kultur, og sidst, men
ikke mindst dialog mellem alle
deltagerne.
Disse dialog-andagter er der
en hel række af i løbet af 2018.
Første gang
torsdag 8. februar kl. 19

Korsolister og obo
I Kastrup Kirkes kor har vi to gode mandlige sangere Benjamin Ekelöf og Lars Köhler som begge er elever af
sanglæreren Birgit Engelbrekt Visti.
Hun har spurgt, om de måtte lave en koncert i Kastrup Kirke sammen med en tredje sanger Svend Ulstrup.
Den finder sted søndag 4. februar kl. 16.
Det bliver et til årstiden passende vinterligt program med bl.a. arier af Händel og uddrag af Schuberts
Winterreise.
Desuden medvirker Cristoph Neuerburg på obo og Niels Henrik Jessen på klaver.

Januar

Søn. 28. januar kl.
10 Susanne Worm
Steensgaard - og kirkens
øvrige præster

Februar

Tors. 1. kl. 17-20 Noas Ark:
Lysfest
Fre. 2. kl. 10
Babysalmesang start Tilmelding til Elizabeth
Laursen eml@km.dk
Søn. 4. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Søn. 4. kl. 16 Korsolister
og obo
Tors. 8. kl. 19 Dialogandagt ved Allan Ivan
Kristensen
Søn. 11. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard:
Fastelavnsgudstjeneste
Tors. 15. kl. 14
Franciskanernes
Californien
Søn. 18. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Ons. 21. kl. 18 Torsdagsaften-klub: Hvem var
Sarah?
Tors. 22. kl. 17
Menighedsrådsmøde
Søn. 25. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen

Noahs Ark

Torsdag 1. februar kl. 17 – 19
i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Hver tirsdag kl. 11 til
13.30 (fra 9/1) Kastrup
Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag
kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk
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Børneklubben stævner igen ud, denne
gang mod lyset, der er ved at komme
tilbage. Det fejrer vi ved at holde
kyndelmisse, der netop betyder fejring
af lyset.
Vi skal holdelysfest med alt, hvad der
hører til. Vel mødt ombord på arken.
Vi spiser som sædvanligt sammen kl.
18.30, og det koster 10,- for børn og
20,- for voksne.

Ons. 28. kl. 19. Hvad var
verden UDEN lys – Hvad
er verden med lys –
Konfirmanderne holder en
gudstjeneste om lysets
magt.

FIRENCE - OPLEVELSES- OG DANNELSESREJSE
3. - 10- NOVEMBER 2016 • REJSELEDERE: SOGNEPRÆST MARTIN HERBST OG LEKTOR IVAN Z. SØRENSEN
Ifølge Unesco befinder 60 % af verdens betydeligste
kunstværker sig i Italien; heraf halvdelen i Firenze. Vi
besøger en masse af dem i kirker og på museer, bl.a.
Domkirken og Dåbskapellet, Santa Maria Novella og
Santa Croce, San Lorenzo og San Marco, Uffizi’erne.
Leonardo, Michelangelo og Dante er på programmet.

Det får du:

Flyrejse t/r fra Kastrup til Firenze
Velkomstarrangement
Indlogering på trestjernet hotel i centrum af
Firenze
5 x morgenmad på hotel
5 x aftensmad på restaurant
Guidede ture hver formiddag og eftermiddag (afrejsedag
undtaget)
Entré til museer og seværdigheder på guidede ture
Besøg i etruskerbyen Fiesole
Foredrag om Renæssancen og Firenzes historie (Ivan
Z. Sørensen) og om Dantes Guddommelige Komedie
(Martin Herbst)
Hensyntagen til deltagere med særlige behov. Mulighed
for at nyde byen på egen hånd

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
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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

Pris:

7.800 kr. pr. person (dobbeltværelse)
Tillæg for enkeltværelse 1.100 kr.
Deadline for tilmelding: 25. marts

Indbetaling:

Husk at anføre fulde navn.
Depositum 1.500 kr.: 25. marts
Restbeløb 6.300 kr.: 1. juni
Beløbene indbetales til
Rejseleder Martin Herbst, Lån & Spar,
Reg. nr. 0400 Kontonr. 4018452567
(NB: først til mølle)

Spørgsmål og information:
Martin Herbst
mthe@km.dk
5141 5445 / 3250 6124
Se også www.martinherbst.dk
Ivan Z. Sørensen
ivan@zlebacic.com
2643 5358
Se også www.zlebacic.com

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

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Henrik Zimino: mit liv som borgmester. 1. februar.
Fastelavn m. boller til kaffen. Fastelavnsris udloddes på biletten 8. februar.
Vinterferie 15. februar
Erik Lindgren: ”Et glas humørpiller”. 22. februar.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Foredrag eller hyggeligt samvær onsdag 31. januar
Banko fredag 2. februar
Generalforsamling onsdag 7. februar kl. 12
Banko fredag 9. februar
Vinterferie: lukket onsdag 14. februar
Banko fredag 16. februar
Spisning kr. 100 onsdag 21. februar kl. 12
Banko fredag 23. februar
Kronborg spiller -vi synger onsdag 28. februar

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6.

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset.
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Hobby værksted - dukker med ansigter i Fimo ler.
Lørdag 3. og 17. feb.kl. 9.30-14.30
Shiatzu massage Man. 5. feb. kl. 9-14
Frokost Løgsuppe m. brød 20 kr. Ons. 7. kl. 12.30
Fastelavnsfest Billetter kr. 60. Lør. 10. kl. 14-16.30
Lukket i vinterferien 11. – 16. feb.
Hyggelig middag. Billet 50 kr. Tirs. 20. kl. 18-20.
Frokost Sild og spegepølse. 20 kr.. Ons. 21. kl. 12.30

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde med spisning. Mandag 19. februar kl. 1821. OBS tidspunkt. Alle Interesserede er velkomne

Diabetes foreningen

Stavgang. Hver mandag kl.10.00 fra Løjtegårdsvej

100, åbent for alle. Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. Ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare
mød op, med eller uden stave.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare mød op, med eller
uden stave.
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen.
Info: Jane Piasecki 4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Generalforsamling starter med foredrag. 20. februar kl. 19, Wiedergården.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63,
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Mindfulness for pårørende til psykisk sårbare v/
Jon Clausen. 20. februar kl. 19-21.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Hjælpemidler v/Lone Gædt, Teknologisk institut.
Torsdag 15. februar kl. 14.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250
9061
Cafemøde 30. januar
Banko 6. februar
Lokalgruppens årsmøde,spisning 20.febr kl.13.
Cafemøde 27. februar

Hjernesagen Tårnby Dragør

Cafémøder mandag i lige uger kl. 14-16, Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding to dage før
til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller til formanden,
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Vi går 3. søndag i hver
måned. Mødested ved Vandtårnet, Englandsvej kl.
11. 4 kilometer ialt. Gå i dit eget tempo - der er altid
nogle at følges med. Info: Asbjørn Rasmussen, 2279
5818 eller Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785
Bankospil, 29.jan.
Krokonen på Saltholm. 12.febr. Gæster 50,Musik og sang v/ Alfred. Syng, dans eller lyt til
musikken, 26. febr. Gæster 50,00 kr.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Kongelunden- 200 år
Men det er jo absolut ingen alder –
for en skov. Tårnby Naturskole fejrer
skovens fødselsdag og sætter i den
anledning hver måned fokus på et af
skovens træer.
I januar er det asketræet, der spiller en vigtig rolle i den nordiske
mytologi
Af Jakob Nielsen,
Tårnby Naturskole

Kongelunden er en af de få skove i
Danmark, der har fået sit navn officielt, derfor ved vi også præcis hvor
gammel skoven er og hvem der har
plantet den. Så i dette efterår kan vi
fejre Kongelundens 200 års dag.
Tårnby Naturskole vil gerne være
med til at fejre Kongelunden og vil
derfor gennem 2018 sætte fokus på
nogle af de forskellige træer, der er i
Kongelunden.
Selvom vi ikke er afhængige af træer på samme måde, som for 200 år siden, har skoven og træerne stadigvæk
stor betydning for vores liv. Hver måned sætter vi fokus på et nyt træ, de
sjove historier, hvordan vi kan kende
det og hvad vi bruger det til.
På Tårnby Naturskoles facebookside, vil I også kunne finde forslag til
aktiviteter, der er tilknyttet de enkelte
træer.

Kongelundens historie
Før i tiden har store dele af Amager ligesom resten af Danmark været dækket af skov.
Men op gennem historien er skoven blevet fældet til brænde, gavntræ
til møbler, redskaber m.m. og for at
skaffe landbrugsjord. Særligt svenskekrigene 1657-60 var hård mod
skovene på Amager og derfor var der
stor mangel på træ på Amager i starten af 1800tallet.
I 1818 fik præsidenten for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Jonas Collin overtalt bønderne i
Store Magleby til at anlægge skov på
deres græsningsarealer. Og arbejdet
startede i efteråret 1818 blandt andet
med en støtte på 16.000 rigsdaler fra
Kong Frederik 6.
Midt i Kongelunden kan man stadig
se den sten, der blev rejst til ære for
Collin.

Vinkelrette stier og fasaneri
Skovrejsningen blev nøje planlagt,
hvilket stadig kan ses på skovens klare
afgrænsning og de vinkelrette stier.
Oprindeligt blev Kongelunden rejst
som en egeskov eksempelvis på grund
af den høje vandstand. Egetræerne er
stadig dominerede i Kongelunden,
men gennem tiden har flere træsorter
også fået plads, ligesom mange andre
planter og dyr har slået sig ned. Kon-

Asketræet er vores højeste skovtræ, det kan tåle at vokse våde steder. I
Kongelunden finder man den hist og pist.

gelunden er dog stadig relativ artsfattig.
Trods sine kun 200 år på bagen har
Kongelunden været Europas første
vilde fasaneri til glæde for kongen og
efter at skoven blev åbnet for offentligheden i 1921 blev Kongelunden et
yndet udflugtsmål med kro, dansehal
og kærlighedssti. I dag er Kongelunden fortsat et dejligt udflugtsmål,
særligt ser vi børnefamilier, hundeejere og ryttere bruge skoven.

I januar sætter vi fokus på asketræet

Asketræer kendes på denne årstid
på sine askesorte knopper.
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Ask kendes på sine askesorte knopper om vinteren, grå glat bark og blade, der er sat sammen af mange små
blade. Dem kalder man småblade. Der
er mellem 9 og 13 småblade i et helt
blad. I Kongelunden finder man ask
hist og pist.
Asketræet er vores højeste skovtræ,
det kan tåle at vokse våde steder og
det har det fineste lyse ved, som er
stærkt og smidigt til gulve og møbler.
Og så er asken en del af den nordiske mytologi, hvor asken Yggdrasil
står midt i verden. Dens grene bærer
himlen, og dens rødder går til gudernes, jætternes og de dødes land.
Asken Yggdrasil er verdens akse.

Hvis træet ikke har det godt, kan verden ikke bestå - det troede de gamle
nordboere på.
Fyr er februars træ. I Kongelunden
er det Skovfyr, som er plantet. Skovfyr
er et nåletræ, som kan blive op til 30
m højt. Skovfyrs blade er 4-6 centimeter lange nåle. De er blågrønne og sidder to og to sammen - ikke enkeltvis
som hos gran.
Fyrretræ er det mest brugte træ i
Danmark. Det bliver brugt til alt muligt eksempelvis gulve, trapper, møbler, bygningstømmer og papir.
Navnet fyr handler om ild. Måske er
det på grund af fyrretræets harpiks,
som let kan brænde.
Friske fyrreskud indeholder store
mængder C-vitamin. En kop te lavet
på friske fyrreskud indeholder lige så
meget C-vitamin som hele seks glas
appelsinjuice.

Et indblik i skolernes valgfag
Beretning fra valgfaget Gastronomi under Åben skole
af: Kenn Yamaue,
Ungdomspædagog.

Tårnby Ungdomsskole faciliterer valgfag for folkeskolernes 7., 8. og 9. klasser. Valgfagene ligger som blokdage,
hvilket giver elever mulighed
for ekstra fordybelse inden
for det enkelte fag.

I naturen
På 9. årgang i valgfaget gastronomi har holdet 3 forskellige lærere med hver deres
særlige kompetencer inden
for gastronomiens verden.
På de tre første valgfagsdage havde eleverne et forløb
omhandlende mad i naturen.
Her var der særlig fokus på
de råvarer, naturen kan give
os, bæredygtighed, etik, og et
indblik i og forståelse for råvarers tilblivelse.
Som ramme for undervisningen var Fælleden og Naturskolen et fantastisk sted,
hvor det var muligt at samle

urter og bær og tilberede mad
på bål.
Også Blå Base ved Kastrup
Havn satte rammen for en
fantastisk dag, hvor der blev
fanget rejer og krabber, og
hvor der blev lavet skaldyrssuppe. Dette gav også anledning til en god snak om vandmiljø, Øresunds betydning og
funktion.

På besøg i asien
De seneste tre gange har
holdet haft asiatisk mad som
tema. Her var der særligt fokus på smagssanser, indtryk
og kultur. Først var eleverne i
det kinesiske køkken, hvor der
blev arbejdet med ris, nudler
og grøntsager. Dernæst var
vi i Vietnam-området, hvor
der blev arbejdet med forskellige typer af forårsruller,
og der blev eksperimenteret
med rå og stegte versioner.
Den tredie gang var det sushi,
der var på menuen. Opgaven
var at konstruere sushi ud fra,
hvad man kan købe i vores
dagligdagsbutikker. Der blev

bl.a. eksperimenteret med
jordbær som det sur-søde
element, hvilket var en overraskende succes.
De sidste gange eleverne
skal have gastronomi skal
de have et mere traditionelt
madlavningskursus, hvor de
skal arbejde med elementer
og viden fra de to foregående
forløb.
Åben skole har til hensigt
at lære fra “virkeligheden”.
Det kunne eksempelvis være
at bruge fagfolk i undervisningen, flytte undervisningen

Dagen på Blå Base, hvor der blev strøget rejer og fanget
krabber gav også anledning til en god snak om vandmiljø,
Øresunds betydning og funktion.

ud i virkeligheden eller som i
dette tilfælde, have undervisning af personer med særlig
interesse/hobby inden for
området.
Det er en klar motivator for
de unge, at de møder undervisere, som er dedikerede og
autentiske i deres formidling.
Vi oplever eleverne meget
nysgerrige, og her giver blok-

dagene mulighed for et mindre formel læringsmiljø, hvor
snakken i undervisningen ikke
blot omhandler emner i faget
rene form, men ofte også har
karakter af samfundsfag, historie m.v. På denne måde understøtter på mange måde de
øvrige fag, som eleverne har i
skolen.

Der blev stegt og braset til den store guldmedalje, da
eleverne i det kinesiske køkken arbejdede med ris, nudler og
grøntsager. Og resultatat blev i allerhøjeste grad delikat,
som billederne til højre beviser.

Danmarks sommerfugle

36 TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2018

Er du også interesseret i de
danske sommerfugle?
Sommerfuglene er nogle af
de smukkeste insekter, vi har.

De kan opleves i naturen fra
omkring april og helt hen i
november, hvis vinteren ikke
kommer for tidligt.

Der er fundet over 2.500
forskellige sommerfuglearter
i Danmark siden 1870, men
kun 76 af arterne er registreret som fastboende.
De fleste danskere kender
dagsommerfuglene,
mens
natsommerfuglene sjældent
bemærkes, selvom mange af
dem er lige så imponerende i
mønstre og farver, men lever
en skjult tilværelse om natten.

Langt færre arter

Grøn køllesværmer
og græsrandøje.
Køllesværmeren er en
natsommerfugl, derer
dagsaktiv.

Siden 1950 har vi mistet 12
fastboende sommerfuglearter, og hovedparten af de andre er truet i vekslende grad,
ofte fordi deres levesteder
indskrænkes og forringes.

LÆR DE DANSKE ARTER AT KENDE. Udsnit af en
oversigtsplakat med danske natsommerfugle. På www.
naturplakat.dk kan du finde en oversigtsplakat af både
danske dag- og natsommerfugle. Oversigtsplakaterne er
unikke, da de er de første og eneste i Danmark.

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

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.649,-

Pris uden rejsekoden 2.949,-

Pristillæg i perioden 29.3.-14.11.: 250,-

Luksus i Tysklands salte kurby
6 dage på 4-stjernet hotel i Bad Salzuflen, Tyskland
Maritim Hotel Bad Salzuflen HHHH
Glæd jer til en lækker ferie blot 600 meter fra det store kurbad
i den traditionsrige kurby Bad Salzuflen. I befinder jer blot 4
timer syd for den danske grænse og på højde med Harzen – klar
til at udforske Midttysklands ferieverden. På det 4-stjernede
Maritim Hotel Salzuflen begynder forkælelsen allerede fra morgenstunden, hvor I sætter jer til bords og nyder den helt store
champagnebrunch. Under hele jeres ophold har I fri adgang
til hotellets indendørs swimmingpool, og i wellnessafdelingen
kan I tilkøbe afslappende behandlinger og adgang til sauna-

Ankomst
Fredag og lørdag 5.1.-25.5.2018.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,-

Pris uden rejsekoden 1.199,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters årstidens middag på Restaurant Empire
• 1 x kaffespecialitet og kage
• 1 flaske rødvin pr. værelse
ved ankomst
• Kaffe og te ad libitum
i lobbyen
• Fri Wi-Fi

•
•
•

Turistskat EUR 3,20 pr. person over 15 år pr. døgn.

Mellem fjord og hav i Sydslesvig
4 dage på 3-stjernet hotel
ved Kappeln, Nordtyskland
Hotel-Restaurant Nordlicht
Nogle gange skal man ikke køre særligt
langt for at komme langt væk fra hverdagen: Det yndige landskab omkring
fjorden Slien ved Schleswig-Holsteins
Østersøkyst er fyldt med danske navne
og vikingehistorier, og kun 60 km syd for
grænsen kører man ind i den lille havneby Kappeln, der med 650 år på bagen
charmerer de fleste med sin maleriske
gamle bykerne og havnefronten med
hvide sejl og silderøgerier.
Ankomst
Valgfri 2.1.-29.3.2018.

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

Bestil nu på

•
•

5 overnatninger
5 x champagnebrunch
4 x 3-retters middag/buffet
Fri adgang til hotellets
swimmingpool
Lån af badekåbe
Danseaften m. levende musik
på lørdage (1.5.-15.10.)
Værelse med balkon
20 % greenfeerabat hos Golfund Landclub Bad Salzuflen
Check out kl. 12.00

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,Pris uden rejsekode 1.349,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
inkl. en lille aperitif (snaps)
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Ekstra opredning fra 15 år: Pris 849,2 overnatninger 799,4 overnatninger 1.549,-

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

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

Teknisk arrangør:
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Best Western Hotel Herman Bang
HHH
Tilbring en weekend i hyggelige Frederikshavn på et historisk – men i dag
ganske moderne – hotel med en helt særlig atmosfære og fine faciliteter, blandt
andet den amerikanske Restaurant Empire. I er naboer til byens førende spa, Den
Syvende Himmel, og bor på en sidegade
til byens gågade, som strækker sig hele
vejen fra den smukke kirke til butikkerne
i den gamle købstads anden ende.

1.549,-

en eller fitnessfaciliteterne. I bor lige ved indgangen til Bad
Salzuflens kurpark, der med sine 120 hektar hører til Tysklands
største og byder på et væld af aktiviteter lige fra minigolf og
koncertpavillon til slentreture i den smukkeste rosenhave. Bad
Salzuflen er kendt for sin saltholdige undergrund, som tilbage
i 1100-tallet sikrede byen dens velstand. Siden har man tryllet
det hvide guld om til helsebringende, saltholdigt vand – kaldet
sole – som både drikkes og indåndes som damp.
Ankomst: Valgfri 14.2.-26.11.2018.

Weekend i Nordjylland
3 dage på 3-stjernet hotel
i Frederikshavn

3 overnatninger fra

•
•
•
•

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK:
MANDAG-FREDAG
8-20
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET 9-16
VESTAMAGER BIBLIOTEK:
MANDAG TIL FREDAG
LØRDAG
SØNDAG LUKKET

9-19
9-16

JURIDISK FØRSTEHJÆLP

Nu kan du få anonym og gratis juridisk rådgivning hos
den nyetablerede advokatvagt på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10.
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du
kan få gode råd om din problemstilling og en hurtig juridisk
vurdering af din situation på stedet. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om din sag.
Du kan møde advokatvagten den første torsdag i hver måned, undtagen helligdage mellem kl. 17-18.00. Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og
få et nummer i køen.

ER DU JOBSØGENDE?
- FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET

Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante
jobs i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk.
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil

Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Tilmelding er ikke nødvendig.

DIGITAL LÆRING FORÅRET 2018:

Det nye katalog over forårets kurser kan hentes på bibliotekerne.
Du kan også se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk
Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du kan færdes sikkert på nettet, hvordan du kan give din ægtefælle eller pårørende læseadgang
til din e-Boks eller hvordan du søger lokalhistorisk materiale frem fra
arkiv.dk, så er bibliotekets kurser noget for dig.
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside taarnbybib.dk/tilmeld, ved at ringe til os på tlf. 3246 0520 eller ved personlig
henvendelse.
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig
på taarnbybib.dk/abonnement.
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ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker

Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling:
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med

Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via
www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges
ved indgangen.

Syng dig glad - sangeftermiddag

Mandag 29. januar / Mandag 26. februar / kl. 16 / Tårnby
Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sammen med andre?
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger med korleder og
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. Alle er velkomne uanset
alder og forudsætninger.

Nørklecafé

Onsdag 31. januar / Onsdag 14. februar / Onsdag 14. marts / kl. 16-18
/ Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Nørklecafeen er for alle, der holder af at strikke, hækle, hakke, brodere og alle andre former for håndarbejde. Tag dit håndarbejde med
og mød andre nørklere til et par timers kreativ hygge. Vi mødes hver
anden onsdag eftermiddag kl. 16 - 18 (ulige uger).

Kreativt Krydsfelt: Lanterner i vintermørket - for
børn fra 8 år

Torsdag 1. februar kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
På workshoppen dekorerer vi syltetøjsglas som kan lyse op i den
mørke vintertid.
Kom og vær med - du får selvfølgelig din lanterne med hjem.

Rockcafé: ”Mama we’re all crazy now!”

Torsdag 1. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Hvad var det, der var så fascinerende ved glamrocken? Og hvem var
bedst? Sweet eller Slade? Jævnlig gæst i rockcaféen og musikkender,
Steen Benedict, fortæller om et af de mest stjernebestrøede kapitler i
rocken dengang i begyndelsen af 1970’erne. Bagefter er der quiz med
præmier ved Erik Vang Olsen.

Væk - Teater for børn 3-5 år

Lørdag 3. februar kl. 11 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 20 kr.
Det er en lille katastrofe, når tingene forsvinder. En ældre dame kan
ikke altid finde sine ting. Indimellem glemmer hun endda, hvilken dag
det er. En humoristisk forestilling om ting og tanker, der bliver væk.
Varighed: 35 min. Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne skal
have billet.

Kreativt Krydsfelt: Star Wars Perlepladeri

Mandag 5. februar kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Er du Star Wars fan? Så skal du komme og lave seje perleplader med
alle dine yndlingsfigurer fra universet. Vi sørger for perler, plader og
varme på strygejernet. Kom og vær med. Det bliver sejt!

Filmperler:

Mandag 5. februar kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 8. februar kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Fransk/tysk film fra 2016.
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Hent programmet på biblioteket.
Fortsættes næste side

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige spalte

Fortsat fra forrige side

Krea Lab

Tirsdag 6. februar / Tirsdag 20. februar / kl. 16.30-19.30
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Mangler du et kreativt fællesskab? Krea Lab er et åbent værksted for
dig der gerne vil udfolde dig kreativt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marianne Pedersen på mbp.hb.bk@taarnby.dk

Vinterjazz:
Sasha Masakowski & Møllehøj/Andersson

Tirsdag 6. februar kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Sangerinden Sasha Masakowski fra New Orleans er et hastigt voksende navn på den amerikanske jazzscene. Med rødder i hendes hjembys
musikalske tradition(er) bevæger Sasha Masakowski sig både i den
traditionelle New Orleans jazz, henover verdensmusik til electropop og
rock.

Akvarelcafé

Onsdag 7. februar / Onsdag 21. februar
kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med andre.
Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medbring selv papir, farve og pensler, så sørger vi for kaffe.

Erindringscafé: Vores stolte fastelavnstraditioner
Onsdag 7. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Har du lyst til at fortælle dine fastelavnsminder, eller udbrede din viden
om de enkelte traditioner? Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med
egne anekdoter, men har du bare lyst til at lytte med, og få bragt dine
egne minder til live igen, er du også velkommen.

En gåtur og en god historie

Onsdag 7. februar kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang. Rikke Klæsøe møder jer kl.
14.00 ved rundkørslen på Englandsvej.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura
Michelsen læser en historie højt.

Det du favner
- mød skuespilleren Birgitte Raaberg

Torsdag 8. februar kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 30 kr.
Mød skuespiller Birgitte Raaberg, der fik sit gennembrud i 1984 som
Susan Himmelblå i filmen Midt om natten og netop har udgivet bogen
Det du favner. Birgitte har studeret indiansk livsfilosofi - en træningsbaseret uddannelse som blandt andet førte hende til New Mexico’s højørken. Rammen i hendes bog er netop derfor et ophold, hvor hun sidder alene i ørkenen og ser tilbage og frem på et spændende, kreativt,
begivenhedsrigt og aktivt liv som kunstner og spirituelt søgende.

Blip Båt fredag

Fastelavn for de 3-7 årige

Søndag 11. februar kl. 10-12 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Kom og få en skøn og sjov oplevelse med dit barn. Vi har to make-up
artister på besøg til at lave ansigtsmaling på børnene. Når de er blevet
Fortsættes næste spalte

Kreativt Krydsfelt: Lav din egen animationsfilm - for
børn fra 6 år

Mandag 12. februar kl. 13-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm med ”stop motion” teknikken. Tag billeder af en figur og flyt den lidt mellem hvert billede. Når billederne vises hurtigt efter hinanden, ser din figur levende ud – og du har
lavet en animationsfilm.

Oplev virtual reality

Tirsdag 13. februar kl. 10-11 / kl. 11-12 / Tårnby Hovedbibliotek
Fredag 16. februar kl. 13-14 / 14-15 / Tårnby Hovedbibliotek.
Nu får du muligheden for at opleve en af de seneste års mest omtalte
teknologier. Hop ind i en altomsluttende digital verden med HTC Vive. Udforsk havets hemmeligheder eller tag på en rejse ud i solsystemet.

Feriefilm – for børn fra 7 år

Mandag 12. februar / Torsdag 15. februar / kl. 14 / Vestamager Bibliotek
Tirsdag 13. februar / Onsdag 14. februar / kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek
Kom ind i varmen og se sjove og spændende film i skolernes vinterferie.
Filmene er med dansk tale. Fri adgang. Hent filmprogrammet på biblioteket.

Litteraturcafé

Tirsdag 13. februar kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Bibliotekarerne
fortæller om sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - romaner,
krimier og fagbøger. Vi afholder Litteraturcafé hver måned, undtagen i
sommerperioden.

Kreativt Krydsfelt: Akvarelworkshop - for børn fra 8 år
Onsdag 14. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Har du lyst til at mikse farver og afprøve akvarelteknikker? Biblioteket
stiller materialerne til rådighed, men du må gerne medbringe et motiv, du
kunne tænke dig at male.

Kreativt Krydsfelt: Spred lys i den mørke tid med
LED-dioder

Torsdag 15. februar kl. 13-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi holder workshop med led-dioder, som monteres på pap. Workshoppen
er for børn fra 8 år og voksne.

TårnbyDox - Before the flood

Onsdag 21. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Skuespilleren Leonardo DiCaprio har aldrig holdt sig tilbage i forhold til
at diskutere globale problemer offentligt. I denne dokumentar sætter han
fokus på jordens klimaforandringer.
Fisher Stevens (USA, 2016) - varighed 96 min.
Bliv medlem af TårnbyDox – hent folder på biblioteket eller i Kulturhuset
Kastrup Bio.

Drømmen om Hollywood v. Jacob Wendt Jensen

Torsdag 22. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Hollywood har i over 100 år været centrum for den amerikanske filmindustri. Også en lang række danskere har gjort karriere i den legendariske
filmby.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE
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Fredag 9. februar kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Udvalgte fredage kl. 16-18 finder vi nogle af bibliotekets robotter og andre gadgets frem til fri leg.
Udvalget varierer fra gang til gang. Både børn og voksne er velkomne.

malet, slår vi katten af tønden og kårer derefter årets kattekonge og kattedronning. Kom gerne udklædt.
Kun børnene skal have billetter.

En ældre herre til nøddekup

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side
Journalist og forfatter Jacob Wendt Jensen har skrevet bogen Drømmen om Hollywood (2017), der for første gang kaster lys over 126 danske skæbner i den amerikanske filmindustri, fra stumfilmens svundne
dage til i dag. Foredraget krydres med en stribe filmklip.

Kreativt Krydsfelt: Leg med LittleBits

Fredag 23. februar kl. 15.30-17.30/ Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
LittleBits er en slags elektroniske byggeklodser. Ved at sætte de enkelte klodser sammen kan du få ting til at blinke, bevæge sig eller sige
lyde.

Blip Båt lørdag

Lørdag 24. februar kl. 11-14 / Vestamager bibliotek / Fri adgang
Kom og prøv blandt andet Bee-Bots, LittleBits, Dash & Dot. Udvalget
varierer fra gang til gang. Både børn og voksne er velkomne.

Strikke stand-up v. Koushi

Lørdag 24. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Hvor er det sygt fedt du strikker, mand. Kan en mand strikke? Ved han
hvad 3drsm betyder? Kan han forklare en garvet strikkedame om strikkefastheder?
Efter foredraget arrangerer Koushi en lille strikkedyst, hvor publikum
får stillet en ukendt opgave. Alle kan deltage. Husk at tage dit eget
garn og pinde med. Har du ekstra garnrester, må du meget gerne tage
dem med, så vi får et lille udvalg af garn.

Grin, gråd og gaffatape
- 818 km på Caminoen v. Lene Theill

Mandag 26. februar kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 30 kr.
Hør Lene Theill fortælle om sin vandretur fra Sydfrankrig til Santiago
de Campostella. Det er en fortælling om herberger og vabler, stive
stænger og borrelia-knæ. Lene Theill deler det hele med os, ærligt og
usentimentalt.

Denne anmelder har længe passeret
grænsen for at kunne vurdere film
til børn

Anmeldelse af
Terkel Spangsbo

Egernet Vilfred, musen Makker og resten af deres venner er tilbage i deres
elskede park, hvor byens borgmester
planlægger at bygge en forlystelsespark uden den livsnødvendige vegetation, som er livsgrundlaget for smådyrene.
Dyrene går til kamp for deres eksistensgrundlag, men Vilfred skal først
mobilisere sine egne, der siden første
nøddekrig har slået sig ned i et nøddelager og derfor ikke har noget at
kæmpe for. Men lageret ødelægges
ved et uheld og de dovne dyr må nødtvunget finde tilbage til sine rødder
(nødder) og arbejde for føden.
Så langt holder moralen. De små
mod de store og de små vinder. Det
er ikke det de vinder, det er måden de
vinder på, som får fortællekæden til at
hoppe af hos anmelderen.
Jeg skal da love for, at animationsfilmen behersker livagtige molestrerings-metoder. Dynamit, væltede
huse, gravkøer, der optræder som
tiger-tanks – det er i min optik ikke
morsomt.
En borgmester ser jo heller ikke ud
som en kapitalist i en Brecht-forestilling, han/hun kan lige så godt være
en smart mafioso og hans datter står
heller ikke over for et koncentreret
julemærkehjems-ophold gange to. En
irriterende forkælet (af forældrene)
møgtøs kan have de smukkeste slangekrøller og alligevel være en møgtøs.
Vel er der øjeblikke, hvor selv en

Nuttede er Vilfred og hans
venner i animationsfilmen Den
Store Nøddekrig 2, men deres
”overtalelsesevner” for at få lov til at
beholde Byparken som levested ville
ikke kunne klare en test af Genevekonventionens krigslove.

mavesur anmelder må overgive sig,
men det er ikke voldsscenerne, men
små romantiske og fredelige øjeblikke, som får latteren til at klukke. Slet
ikke som i den seneste animerede film
anmelderen med begejstring blev lokket ind til - filmen ”Inderst Inde”. Da
græd den gamle mand, som i H.C.
Andersens eventyr og ”Den Uartige
Dreng”.
Læg hertil, at jeg heller ikke brød
mig om Tom og Jerry – så tag ikke min
mening for noget særligt. Tag bare de
7 til 10årige med i biffen. De kan tåle
det, de kender universet.
Ingen stjerner eller boksehandsker
– indrømmet jeg burde slet ikke have
skrevet dette her.

Den medieskabte virkelighed v. Jeppe Søe

Tirsdag 27. februar kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 75 kr. via
AOF
Som en af de eneste tager journalist og kommunikationsrådgiver
Jeppe Søe bladet fra munden og siger bramfrit sine holdninger om den
overfladiske verden, som fjernsynet er blevet.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager
og Tårnby Kommunebiblioteker.
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NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET

”Glemmer Du” i januar/februar 2018 har titlen:
GARTNER I KASTRUP – Oluf Kristensen og hans slægt
Oluf Kristensen har skrevet sin livshistorie. Anledningen til hans omfattende beretning skyldtes, at han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog
af 1ste grad. Han har i det hele taget
efterladt sig en del andre skriftlige
vidnesbyrd, som især har handlet om
gartneridrift.
Læs mere om Oluf Kristensens slægt
og hvordan deres gartnerier blev
skabt.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne så længe oplag haves, eller
hentes i en printvenlig version på
taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et
abonnement på ’Glemmer Du’ som
nyhedsbrev, så du får bladet sendt
elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE

Vi er klar
www.3fkastrup.dk

Alle løbere i mål til klokken 13

mødtes flere løbere endnu
tidligere under uret inde på
Københavns Hovedbanegård
for at løbe otte kilometer til
startstedet.
En af de løbe-tørstige var
Christine Sylvest Noer, der tog
de ekstra kilometer for første
gang. Hun var stolt af sin præFra løbet:
Deltagere i alt 190 personer
81 løb en hel maraton
94 løb en halv maraton
15 løb en kvart maraton
Sammenlagt løb de 5.500
kilometer.

Undervejs på ruten, da en af
grupperne fik de store havmøller
på bagbordside - og så hvor lifligt
møllerne nød vinden.

190 løbere stillede frisk op
til maratonløb nytårsaftensdag, som en festlig afslutning på året
Ikke alle 190 løbere i det 17.
socialmaraton gennemførte
den klassiske maraton-distance på godt 42 kilometer.
Man kan løbe henholdsvis en
hel, en halv og som noget nyt
en kvart maraton.

Ruten er på 21,1 kilometer
med start og slut ved Kastrup
Svømmehal. De der vælger en
hel maraton, tager bare hele
ruten to gange. Andenturen
den modsatte vej for oplevelsens skyld.
Depoterne undervejs byder på hjemmebagte overraskelser fra frivillige, varme
drikke og lidt sødt til ganen.
Den otte-årige Dominic Man-

Hvad er socialmaraton?
Det er et event og charityløb, hvor der
samles penge ind via deltager-gebyrer og
sponsorpenge til Rigshospitalets Børne-,
Unge-Program.
Minimum 200 kroner af et deltagergebyr
går direkte til formålet. Resultat blev i
første omgang 55.000 kroner til projektet,
efter yderligere optælling kom beløbet op

Orientering om
digital bookning

Tårnby Kommune indfører fra 1. februar 2018
nyt digitalt bookingsystem til booking af
faciliteter og vedligeholdelse af foreningsoplysninger m.v. Derfor
vil Kultur og Fritid gerne
indbyde til et orienteringsmøde om det nye
system. Orienteringsmøde om det nye boo-

station, da hun kom i mål efter
at have løbet de godt 50 kilometer inklusiv pauser i tiden
5 timer 41 minutter og 52 sekunder.
Kastrup Rotary klub er ar-

på cirka 5.000 kroner mere, penge som
skal være med til at gøre en forskel for de
indlagte børn, deres søskende og børn til
indlagte voksne.
Løbet gennemføres uanset vind og vejr.
Flere kommer derfor udklædte.
Alle kommer i mål tæt på klokken 13, og
der løbes i grupper efter løbeevne med
forskudt starttid.

kingsystem: Onsdag 31.
januar 2018 kl. 19 - 21
i mødelokalerne på Hovedbiblioteket Kamillevej 10. Evt. spørgsmål
kan rettes til Kultur og
Fritid på tlf. 3246 0597
og 3246 0598 (tilmelding til arrangementet
kan også foretages her).
Tilmelding Skriv en mail
til Lars Holm Jensen lhj.
uk@taarnby.dk
eller
Tom Lisborg tli.uk@taarnby.dk Vi ser frem til
at vise foreningslivet
det nye digitale bookingsystem og håber på
et stort fremmøde.

IT hjælp fra
Ældre Sagen!

hart Greve deltog for første
gang og gennemførte ovenikøbet en imponerende halvmaraton. Sune Hundebøl fik
overrakt et Klub100-maraton
diplom for sin deltagelse og
topscoreren Mindaugas Garmus fra den hurtigste gruppe
løb sit maraton nummer 375.
For nogen af deltagerne er
maraton-distancen ikke nok
i sig selv og traditionen tro

rangør af socialmaratonløbene og sørger for at overskuddet fra løbet går til Rigshospitalets Børne-, Unge-Program
Da alle var i mål, fik de en
medalje om halsen og deltog
i lodtrækningen om sponsorpræmier.
Allan S. Andersen kom 11
timer før sin tiltrædelse som
borgmester i Tårnby og holdt
lykønsknings- og nytårstale,
mens der blev nydt bobler og
kransekage.
Palm-H

Møntbørs

Amagerlands Numismatiske Forening inviterer
til offentlig Møntbørs
på Ama’r. Mindst seks
forskellige mønthandlere deltager på Skottegårdsskolen lørdag 10.
februar kl. 10-16.

Socialdemokraterne
Kastrup afd.
afholder

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

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Første spil i 2018 onsdag 3. januar
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

TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2018 41

Meget apropos ovenstående tilbydes medlemmer af Ældre Sagen at
få sin egen personlige
IT-instruktør.
De fleste kender en
kursus-situation - hvor
lige præcis det vi selv
ønsker at lære, drukner
i de andre kursisters
ønsker og instruktørens
mere
eller mindre
bundne opgave.
Nu bliver

der mulighed for, at kun
dine ønsker og behov
bliver det eneste som
bliver gennemgået af
din egen personlige
instruktør i løbet af to
timer - og det er gratis!
Foruden denne mulighed, vil der også med
start i februar blive afviklet nogle tema-timer
i Postkassen hver tirsdag fra kl. 14-15. Emnerne vil være: Mobile
Pay, e-boks, Rejsekort
og Borger.dk.
I de efterfølgende
måneder vil andre temaer blive gennemgået.
Se hvilke på opslag i
Postkassen eller på Ældre Sagens hjemmeside.
Henvendelse skal ske
til Ældre Sagens kontor
på tlf. 21 70 05 16.

Allan S. Andersen bare timer før sin tiltrædelse som
borgmester.

Publikum elsker pirater
Det var vrøvl og pjank fra
ende til anden, men kors
hvor var det elegant og
morsomt leveret, da Teater
Figaros gæstede Amagerteatret med musikforestillingen Gilbert og Sullivans
uforglemmelige operette,
Piraterne fra Penzance

Anmeldelse af
Terkel Spangsbo

Det er en kendt sag i teaterverdenen, at noget af det
sværeste at spille er komedier. Vel er det ikke finkultur og
regnes ikke på Parnasset, men
en velspillet og afbalanceret
gang Svend, Knud og Valdemar giver som i dette tilfælde
topkarakterer for den tekniske værdi.
Handlingen er ikke noget at
skrive hjem om, man skal bare
vide, at den unge lærlingepirat Frederik har bundet sig til
at være hos piraterne til sin
21 års fødselsdag, men just
som han øjner sin frihed fra
disse latterlige (på den gode
måde) pirater, dages det, at
da han er født 29. februar,
er han på det han troede var
hans befrielsesdag kun mellem fem og seks år. Glem at
skuddagen er 24. februar og
at den springes over, når der
er noget med 1000’er.
Publikum skal altså acceptere, at denne kyssefærdige

unge mand har adskillige år
foran sig som forbryder på
havet.
Den handling rækker til to
underholdende timer, hvor
holdet bestående af sopranen
Lisbeth Kjærulff, barytonen
Hans Dueholm og den nytilkomne skuespiller, sanger og
entertainer Rasmus Krogsgaard og samt Teater Figaros
faste husorkester OneBigMan
Symphony Orchestra i skikkelse af pianist med meget mere
Allan Dahl Hansen boltrer sig
i at lægge endnu en svær teaterdisciplin oven i komedien at spille teater i teateret.
Den kunst mestrer de også.
De ping-ponger med indbyrdes fagjalousi, mellem de
operauddannede Hans Dueholm og Lisbeth Kjærulff og
så revyskuespilleren Rasmus
Krogsgaard.
Hans Dueholm påtager sig
figuren som den gamle Jeronimus, der ikke ser nogen
værdi i revy, indtil han selv
dumper i - og indrømmer det.
Listbeth Kjærulff er troværdig og giver med sin smægtende sangstemme netop farcen, det pjankede en kvalitet,
som når klovnen i cirkus viser
sig at spille seriøst på saxofon.
Og revyskuespilleren matcher fint med sine sanglige
kvaliteter de to ”rigtige” san-

gere, konservatorie-uddannede som de jo er og især Hans
Dueholm ikke glemmer at
gøre opmærksom på.

Teaterværksted med fantasi
Truppens teaterværksted må
også være besat med kreative
håndværkere, så to skuespillere pludselig er to levende
trepersoners hære.
Undertegnede har ikke tal
på det antal personer, de tre
spiller udover, at de altså også
spiller sig selv, men et kostume-galleri, hvor syningerne

Klub skøjter i succes…

Hos Figaros spilles alle rollerne af barytonen Hans
Dueholm (tv.) sopranen Lisbeth Kjærulff, og den nytilkomne
skuespiller, sanger og entertainer Rasmus Krogsgaard.

må udgøres af velcro-bånd, er
teatertrylleri af klasse.
At man så går hjem og synes, at Kastrup Bio var fyldt
med sang og stor orkestermusik, må tilskrives den medspillende pianist Rasmus Krogsgaard, som på samme tid er
usynlig og nærværende.
Den Ny Opera og Figaros
har allerede ladet sig engagere til Amagerteatret næste
sæson netop med omtalte

Skøjter er ingen hindring
for en rigtig Luciabrud og
hendes terner.
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Ingen tvivl om at klubben
lægger stor vægt på de mange kommende talenter. Og
der er plads til mange flere.
Derfor har TSK taget et nyt
initiativ i 2018 ved at oprette
et helt nyt konkurrencehold.
Pigerne kommer fra skøjteskolen, fra mini og fra U3
(øvet) holdene.

Før jul holdt Tårnby Skøjte
Klub sin traditionsrige juleafslutning med over 100
søde skøjte-nisser i et spektakulært show med musik af
Michael Bublé
Naturligvis var den gamle
skøjtehal fyldt med et publikum i julestemning.
Ved samme arrangement
fejrede man også både den
nykårede danske mester Natalee Rasmussen (10 år) og
Ellen G. Danielsens (15 år)
udtagelse til de Nordisk Mesterskaber i Finland i begyndelsen af februar.

Men resten af klubben
havde absolut også fortjent
opmærksomhed. F.eks. havde
Tårnby Skøjte Klub ved årets
sidste FunSkate konkurrence
sendt 26 begyndere og øvede
løbere til Danmarks koldeste
hal – Gladsaxe. Hele 12 gik
videre til finalen, 7 fik medaljer og det blev til en samlet 3.
plads i klubkonkurrencen.

Skøjteløbere fra Tårnby Skøjte
Klubs Fun Skate konkurrence.

forestiling Svend, Knud og
Valdemar med tilføjelsen
”synger på sidste vers”.
PS: Hele Amagerteatrets
sæsonrepertoire 2018-19
offentliggøres ved teaterforeningens sidste forestilling
”Inden jeg fylder 67” 19., 20.
og 21. februar kl. 19.30

De kommende konkurrenceløbere (Anna, Carla, Emma,
Isabel, Nadia, Melina, Mira,
Stine, Zoe) glæder sig til at
starte på det nyoprettet hold.
Klubben håber, nogle af dem
når at blive klar til klubbens
egen konkurrence, Flyver Cup,
som afvikles midt i februar,
ligesom alle glæder sig til at
følge de nye konkurrenceløbere i fremtiden.

Først kom kranen, så bakkede container-firmaet hele vejen ned af Husbyvej og så var der rejsegilde med centimeters
nøjagtighed. Og endelig kan den dyre gave komme under tag. Privatfoto.

Så kom de skrå brædder komme under tag
Foreninger og kulturinstitutioner i Tårnby kan nu låne
fleksibelt scenesystem på
Fælleskontoret

Af Michael Pedersen
Tårnby Forenings Råd

Heldigvis er de 50 kvadratmeter scenepodie som Foreningernes Fælleskontor har
fået af DR ikke nået at blive
skrå, men det var i sidste øjeblik, de kom indendørs.
Midt på sommeren 2017 fik
Foreningernes Fælleskontor
tilbudt at overtage scene-elementer fra Danmarks Radio.
Det var for mandskabskrævende at anvende podierne,
som hver er cirka to kvadratmeter, men da mandskab er
det, foreningerne har, er det
et supertilbud, som næppe ville have kostet under
100.000 kroner fra ny.

Skal man anvende hele scenen består den af omkring 20
scenegulve og 20 understel i
tre forskellige højder, så man
kan kombinere i det (næsten)
uendelige. Elementerne er af
træ, men meget solidt og egentligt anvendt indendørs. Udover
foreningerne har også kommunens kulturinstitutioner ytret
interesse.

Hvor skulle podiet bo
Det største problem har været
at finde et sted, hvor elementerne kunne opbevares. Samtidig skulle det være nemt at
udvælge sig netop de elementer, man skulle bruge, så blot at
stable dem op i en bunke med
en presenning, duede ikke. Og
da den trods alt fylder meget
også i nedslået (?) tilstand,
søgte Fælleskontoret kommunens Initiativpulje, som netop

er tænkt anvendt til fælles
formål.
Fælleskontoret fik kommunale penge til indkøb af en 40
fods container, men opstilling
af sådan en kasse kræver en
kommunal byggesag. Arealet,
hvor den skulle stå, havde man
endda, uden at den ville genere
naboer. I årevis har Fælleskontoret opbevaret udlånstelte
og andet grej i to containere
– usynlige for offentligheden,
tilgroede som de er med slyngplanter.
Der skulle gå en rum tid, før
containeren kunne komme på
plads og imens frygtede man,
at frost og tø samt fugtigt
vejr ville ødelægge den flotte
gave, men endelig i midten af
januar blev den flot placeret af
fagfolk.

De solide og fleksible scenepodier kan lånes af foreninger
og kulturinstitutioner hos Foreningernes Fælleskontor mod
at man selv henter og returnerer. Der vil snarest ligge foto af
podierne på Fælleskontorets hjemmeside. www.taarnbynet.dk
Kunne du tænke dig at
se Amager og Sjælland
fra søsiden i en robåd og
samtidig få motion og
deltage i socialt samvær,
så er Øresunds Ældreroere,
måske noget for dig. Foto:
Mogens Voigts.

Stå til søs med ældreroning
Stå til søs, lad ikke de andre
stå - og der er frisk luft og
kammerater at få
Øresunds Ældreroere er en
selvstændig klub hjemmehørende i Roklubben Øresunds
lokaler på Kastrup gamle
havn. Øresunds Ældreroere
har et tæt samarbejde med
Roklubben Øresund og vi råder over deres mange robåde
hver onsdag fra kl. 9.00 i sommerhalvåret.
Øresunds Ældreroere optager nye medlemmer over

Helt til Saltholm
Roturene i sommerhalvåret
kan gå til Dragør, Saltholm og
andre kendte steder omkring
Amager med roture på 10,
12 eller 14 kilometer pr. tur.
Der arrangeres også roture i

Københavns Havn med mulighed for at ro i Københavns
mange kanaler.
Roturene foregår i robåde
med henholdsvis 3 eller 5
roere benævnt 2’er med styrmand eller 4’er med styrmand
og turene foregår i et tempo,
hvor alle kan være med. Man
roer hver gang med forskellige medlemmer, og denne
blanding er med til at styrke
det sociale kendskab for alle
medlemmer.

Det sociale ikke glemt
Netop det sociale element

er også stærkt i klubben, og
efter roturene om sommeren
og motionen om vinteren mødes medlemmerne til kaffe
og kage, ligesom der gennem året arrangeres fællesspisninger, fester af forskellig
art, foredrag, vinsmagning og
idrætsmærke-prøver,
redningsøvelse og alle klubbens
medlemmer byder ind med
det de magter, såsom bådvedligeholdelse,
bygningsvedligeholdelse, festudvalg.
Nye medlemmer bliver
blandt andet budt velkomne
af klubbens professionelle

INFO:
Optagelsen i klubben
finder sted fra start maj
og man betaler et mindre
introduktionsgebyr ved
indmeldelsen.
Årskontingent er pt. på kr.
800,Tilmelding via www.
oresunds-aldreroere.dk
eller Rochefen, Jørn Elsgaard
21 3 0224.
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Af Mogens Voigts

60 år og der er i øjeblikket
plads til flere medlemmer,
både øvede som uøvede roere, der vil have nogle gode
oplevelser på Øresund i sommerhalvåret og i klubhusets
ergometer romaskiner og andre motions-redskaber i vinterhalvåret.

instruktører, der i første omgang vil sørge for, at man
bliver dus med det at ro i en
båd på havet, ligesom de vil
vurdere, hvornår de mener
det er forsvarligt at lade nye
medlemmer ro sammen med
de erfarne roere.
Nye medlemmer skal endvidere kunne dokumentere,
at de kan svømme minimum
300 meter.

ALL THE MONEY IN THE
WORLD

Filmoversigt

HODJA FRA PJORT

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.

DAN MAR KS-

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

THE SHAPE OF WATER

COCO

Kastrupvej 270

© UIP

FIFTY SHADE – FRI

29 – 31/1:

kl. 17.30

DOBBELT SPIL
26 – 31/1:

kl. 17.00

DOWNSIZING
26 – 28/1:

kl. 17.30
kl. 12.45
kl. 12.30

Hvedebrødsdagene er et liv i
luksus uden sammenligning, men
ferien ender brat, da en trussel fra
fortiden begynder at hjemsøge det
nyforelskede par.

t. o. 11
t. o. 15
fr. u. 7

fr. u. 7

kl. 13.15 + 14.45
kl. 13.15
fr. u. 7

JEG ER WILLIAM
27 – 28/1:
3 – 4/2:

kl. 15.30
kl. 15.30

fr. u. 7

Danmarkspremiere:

DARKEST HOUR
25 – 31/1:
1 – 6/2:

kl. 19.30
kl. 17.00

t. o. 11

MAZE RUNNER: DØDSKUREN
kl. 20.15
kl. 20.00

t. o. 15

kl. 18.00
kl. 17.30

PRE MIE RE

Molly Bloom får et sommerjob,
der baner vejen for en dynamisk
karriere, der kræver samme disciplin
og drive som at være topatlet. Hun
skal være værtinde for verdens mest
eksklusive undergrunds-pokerspil
med puljer på millioner og få
udvalgte spillere.

CINDERELLA

I pausen serveres et glas cava

Danmarkspremiere:

1 – 5/2:
6/2:
10 – 14/2:

8 – 9/2:
10 – 14/2:
15 – 18/2:

ALL THE MONEY IN THE WORLD
kl. 19.30
kl. 20.00
kl. 18.00

t. o. 15

COCO, dansk tale – 2D
Forpremiere:
3 – 4/2:
kl. 14.30
Danmarkspremiere:
8 – 9/2:
kl. 17.00
10 – 18/2:
kl. 12.30 + 15.00
FIFTY SHADES – FRI

HODJA FRA PJORT
8 – 9/2:
10 – 18/2:

kl. 17.30
kl. 13.45 + 15.45
kl. 12.00

12 STRONG

kl. 20.00
kl. 20.30
kl. 17.30

Danmarkspremiere:

BLACK PANTHER, 2D
15 – 21/2:
22 – 23/2:
fr. u. 7

Forpremiere med bobler
- festlig påklædning er velkommen
7/2:
kl. 17.00 + 20.00
Danmarkspremiere:
8 – 9/2:
kl. 19.30
10 – 14/2:
kl. 17.30 + 20.00
15 – 18/2:
kl. 18.00 + 20.30
19 – 21/2:
kl. 17.45
22 – 23/2:
kl. 17.00

10 – 18/2:
fr. u. 7

Ballet på lærredet:

Danmarkspremiere:

VITELLO

EN FRYGTELIG KVINDE
1 – 2/2:
3 – 6/2:

kl. 19.00

DAN MAR KS-

Danmarkspremiere:

Danmarkspremiere:

25 – 28/1:
29/1 – 5/2:

© Scanbox

Anastasia Steele er blevet gift med
sin mystiske mangemillionærkæreste, Christian Grey.

FERDINAND, dansk tale – 2D
27 – 28/1:
3 – 4/2:

7/3:

PRE MIE RE

DET STORE NØDDEKUP 2, dansk tale
27 – 28/1:
3 – 4/2:

PYJAMAS BIO

DAN MAR KS-

Mens Hitlers tanks og kanoner truer
med fuldstændig at tilintetgøre
den britiske hær, kæmper Winston
Churchill med sine politiske
modstandere, der vil presse ham til
at acceptere det uundgåelige – en
forhandlingsfred med Tyskland.

THREE BILLBOARDS

KL. 10.30
DARKEST HOUR
EN FRYGTELIG KVINDE
DEN SKJULTE TRÅD

MOLLY’S GAME

FOR PRE MIE RE

© UIP

I denne situation bliver Winston
Churchill tilbudt at tage roret som
britisk premierminister. Kongen er
ikke begejstret for ham, hans egne
partifæller er ikke begejstrede for
ham, men han påtager sig ansvaret.

30/1:
6/2:
27/2:

Under koldkrigstidens USA omkring
1962 arbejder den ensomme Elisa
i et statsstyre og tophemmeligt
højsikkerhedslaboratorium, hvor
hun er isoleret fra omverdenen. Da
hun og kollegaen, Zelda, opdager
et hemmeligt eksperiment ændres
Elisas liv for evigt.

Den 12-årige Miguel opdager på den
traditionelle helligdag, De Dødes Dag
et mysterie, der er flere generationer
gammelt, og det fører til en meget
anderledes familiesammenkomst.

Maj 1940 har tyske tropper
indespærret de britiske styrker
ved Dunkirk, og næsten knust den
franske modstand.
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FOR PRE MIE RE

KL. 11.00
DOWNSIZING
EN FRYGTELIG KVINDE
FIFTY SHADES - FRI

TIRSDAGSBIO

© Nordisk Film

PRE MIE RE

30/1:
6/2:
27/2:

PRE MIE RE

© Disney

DAN MAR KS-

BABY BIO

DAN MAR KS-

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

DARKEST HOUR

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

Da Hodja får tilbudt et
flyvende tæppe mod at hente
tæppehandlerens barnebarn, er han
fløjet sin vej uden faderens tilladelse
og med skarp kurs mod den store
by. Snart møder han pigen Smaragd,
som viser ham, hvordan man klarer
sig i en stor by.

Den 16-årige John Paul Getty III
bliver kidnappet. Hans desperate mor
Gail prøver at overtale den stenrige
bedstefar til at betale løsesummen,
men han nægter. I et sidste forsøg
på at redde sin dreng allierer hun sig
med bedstefarens rådgiver.

Kulturhuset
Kastrup BIO

BILLETPRISER
OG RABATKORT

© UIP

© SF Studio

PRE MIE RE

kl. 20.00
kl. 17.30

Danmarkspremiere:

THE SHAPE OF WATER
22 - 23/2:

kl. 20.15

t. o. 15

Danmarkspremiere:

MOLLY’S GAME
22 – 23/2:

kl. 19.30

t. o. 15

Snigkig på næste nummer:

SÅ LÆNGE JEG LEVER

- Filmen om John Mogensen
Forpremiere:
27/2:
kl. 18.00

PYJAMASBIO
7/3:

kl. 19.00

Ballet på lærredet:

CINDERELLA

6/2:
kl. 19.30
I pausen serveres et glas cava

AMAGERTEATRET

Konkurren

ce

... spiller fire + en forestilling i Kulturhuset KastrupBiO
hver sæson

Amagerteatrets kommende forestillinger

Inden jeg fylder 67 ...
Sæsonens sidste forestilling spiller
i Kulturhuset KastrupBIO 19., 20. og 21. februar kl. 19.30

De fleste børn kender bøgerne eller
teaterforestillingen om Vitello, nu kan
forældre gå med dem i biffen og lære
ham at kende.
Vitello bor med mor i et rækkehus
ved Ringvejen. På en måde er det okay
at være ham. Han får masser af spaghetti med smør og riveost. Han har
sine irriterende venner Max og Hasse.
Han er osse ven med møgungen
William. Men på en måde er det ikke
helt okay. Vitello har nemlig ikke nogen far.
Eller det har han selvfølgelig, han
kender ham bare ikke. Og mor er ikke
til meget hjælp, hun siger Vitellos far
er en sjuft og så ikke mere snak om
ham. Men det finder Vitello sig ikke i,
så han går da bare på jagt efter en far…
Drengen de kaldte Vitello er som
børn er flest. Lidt fræk, lidt udspekuleret, men i bund og grund rigtig sød
og betænksom. Vitello hedder Vitello,
fordi Mor har boet i et sydligt land i to
måneder, dengang hun var meget ung
og vist også meget smuk. Men Vitellos
far viste sig at være en sjuft, så nu bor
mor i et rækkehus ved ringvejen sammen med sin søn.
Man kan sige meget om Vitello, men
kedeligt bliver det aldrig i hans selskab.

Historien er baseret på de populære
børnebøger af Kim Fupz Aakeson og
Niels Bo Bojesen.
Tidligere har Aakeson blandt andet
skrevet manuskript til børnefilmen
Hannibal & Jerry.

Sådan vinder man:
Vi skal have et svar på, hvilket sydligt
land, som Vitellos smukke mor engang
boede i i to måneder. Det er ikke snyd,
at voksne spørger deres børn eller
børnebørn.
Send en mail til redaktionen@taarnbybladet.dk inden mandag 5. februar klokken 12.00 og skriv svaret i
emnefeltet på mailen.
Vi kan også modtage brev, postkort
sendt til redaktionen, Englandsvej
290, 2770 Kastrup eller leveret i vores
postkasse.
Vi skal have afsenders navn, adresse, telefonnummer. Vinderne får derefter besked. Billetterne kan anvendes i alle biografer, hvor filmen spiller og er kun anvendelige, sålænge
filmen er i danske biografer, men kan
ikke på nogen måde udbetales.
tsp

© Erling Mølgaard

Vind biografbilletter til Vitello,
der har premiere i flere biografer
1. februar

- Jeg er ude på eventyr, forstår I – af romantisk art. Chokerende, ikke? En kvinde i min alder. Forstår I? Indtil for nylig har mit liv været
så rigt og indholdsrigt som det kunne være. Jeg
elsker at undervise. Jeg var lærer i over fyrre år
– men så gik jeg på pension!

- Siden har jeg forsøgt at fylde dagene så godt
som muligt – møder venner, tager til San Francisco, på museum eller kunstgalleri, men om aftenen
- er jeg alene og vældig ensom. Og jeg har ikke kunnet få den tanke ud af mit hoved: – hvad nu hvis jeg allerede har fået de
berøringer, knus, kærtegn, jeg nogensinde kommer til at få? Hvad nu hvis
det var det? Mit liv er forbi, nu er det bare at vente på at klokken slår et par
gange mere...
Sådan starter Jane Prowse sin forestilling om Jane Juska – en attraktiv
kvinde med stil. Sofistikeret, uddannet, velklædt, hun er en usandsynlig
kandidat til den rejse hun er ved at foretage.
Kirsten Lehfeldt får følgeskab af dansk teaters Grand Old Men – Stig
Hoffmeyer og Troels II Munk, som spiller de virile og kampklare tilbedere.
Og selvfølgelig dukker en ung mand op! Benjamin Hasselflug får her sin
lystspilsdebut! Som kvinden fra højre, fra en anden tidsalder, levendegør
Patricia Schumann romanfiguren Margaret Mackenzie. Hun kommer med
vise ord og nyttige råd, der hjælper Jane til at tage nye beslutninger.

© Erling Mølgaard

Vitello går til filmen

– Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig
komik, tager os på en svimlende rundtur i de
kvinders univers, der står ved indgangen til
deres tredje alder.

Medvirk: Troels ll Munk, Benjamin Hasselflug, Patricia Schumann, Stig Hoffmeyer (alle på foto fra venstre) og Kirsten Lehfeldt, øverst.
Forfatter Jane Juska. Instruktør: Pia Rosenbaum. Scenograf Maja Boberg &
Anna Frederiksen. Lysdesign Henrik Spangsbo.
Repertoiret for sæson 2018/19
offentliggøres ved denne forestilling.

Læs mere om Amagerteatret
på www.amagerteatret.dk eller
ring 30 23 39 85.

Der er billetter i løssalg til alle
forestillinger og 8 dages forsalg i
Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.
Priser i løssalg pr. forestilling:
Række 1 til 11:
230,- kr.
Række 12 til 15:
200,- kr.

Peter
Pan
Onsdag 7. februar kl. 18.00

Se www.taarnbybladet.dk

Alt u
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gt
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Familie-forestillingen

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Glarmester

Småjobs søges

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344
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Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

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

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel

Glarmester Helge Nymand

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

Man skal ikke gå ned på
Autoforhandlere. Bil-Øen
er ”godt kørende” i et bredt
udvalg på Englandsvej.
Foto: Allan Petersen, Amager
Fotoklub (som for tiden
udstiller på Plyssen.

Udlejning af værktøj og maskiner

Selvom spejdere som Stifinderne gør, hvad de kan for at
holde priser på aktiviteter
nede, så koster mange ting
penge.
Stifinderne efterspørger
derfor i deres seneste klubblad mindre småjob, som
spejdere, ledere og forældre kan udføre for at tjene
penge til gruppens arrangementer.
Henvendelse formand
Merete Holst 5135 6377
eller gruppeleder Claes
Milsø 5161 8893
Tårnby Bladet laver ikke sig
selv - det gør medlemmer
af Tårnby Bladforening.
Vil du med i
”produktionsfællesskabet”
så ring til kontoret og hør,
hvad du kan hjælpe med.
Du kan også støtte op om
foreningen ved at melde
dig ind i foreningen.
Det gør man også ved at
kontakte kontoret. Det
koster kun 50,- årligt.

Der er behov for bi-jobning
Flere har vist interesse og nu har kommunen
stillet et areal til rådighed for en bi-gård og undervisning
Af Bjarne Nielsen, Tårnby-bi

Foreningen Tårnby-bi har haft stor succes siden foreningen blev dannet i januar i 2017.
Mange har kontaktet foreningen for at få opstillet bistader i deres haver, og det er nu lykkedes at få Tårnby kommune til at stille et areal til rådighed, så foreningen kan få sin egen
bi-gård.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til bier og biavl og det går rigtig godt.
- I løbet af året har vi fået opstillet bistader
8 forskellige steder i kommunen, som tilses af
medlemmer af Tårnby-bi, fortæller forperson
Viviann Kruse.
- Lige nu mangler foreningen personer, der
er interesserede i at opstille og passe bier på
forskellige lokaliteter. Eksempelvis har en kolonihaveforening henvendt sig med ønske om
at få opstillet 2-3 stader på deres område, så
er der nogen, der har mod på at forsøge sig
med biavl, hjælper vi gerne i gang.

Nu på kommunal grund
Der er gennem årene flere, der uafhængigt af

hinanden har søgt om kommunens tilladelse
til at opstille bistader på kommunal grund,
men man er hver gang blevet afvist.
Nu har Tårnby-bi endelig fået anvist et område ved Kirstinehøj.
- Bjarne Nielsen og jeg søgte i sommeren
2016 om lov til opstilling af bistader på et af
kommunens arealer, men blev blankt afvist.
Da vi bad om at få en begrundelse for afslaget, skrev kommunen tilbage, at det følger af
reglerne om privat ejendomsret, at som ejer
bestemmer man over, hvordan ejendommen/
arealet/jorden skal anvendes, forklarer Viviann Kruse.
- Tårnby kommune ønsker ikke placering af
bistader på kommunens areal. Vi valgte så at
hente hjælp i partiet Alternativet Tårnby, der
som bekendt står meget stærkt på den grønne
omstilling. Vi fik dannet foreningen Tårnby-bi
og med en senere supplering af medlemmer
og bestyrelse gik næstforperson Jesper Johnsen ind i sagen, og nu står vi her med en underskrevet udlånsaftale.
- Hvad der fik kommunen til at gå fra en
meget sur og afvisende holdning til positiv
imødekommenhed vides ikke, men vi glæder
os nu til at komme i gang med etablering af bigården. Vi håber at kunne være klar i det nye
år med kurser for nye biavlere, der dels består
af en række teoriaftener og dels opfølgende
praktik i bi-gården.
I løbet af foråret vil foreningen stå for flere
kurser og undervise i biavl.

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

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

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

INFO:
Kontakt: Formand: Viviann Kruse, tlf. 2347
4116. Email: v.kruse@hotmail.com

Info:

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de
lande i Europa med færrest bifamilier.
I den senere tid har flere omtalt honningbierne som en trussel for vilde bier i Danmark.

Foreningen Tårnby-bi vil udbrede kendskab
biavl og meget gerne stoppe myten om, at
bier er farlige og stikker i tide og utide. Det
gør de ikke.

Opgørelserne fra EU giver ikke grundlag for
denne påstand, som også afvises i flere nye
studier. I en nyligt publiceret artikel gennemgås den eksisterende litteratur om konkurrence mellem honningbier og vilde bier.
Artiklen konkluderer, at den eksisterende litteratur ikke leverer et entydigt bevis for konkurrence mellem honningbier og vilde bier.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

Næste udgave af Tårnby Bladet er marts 2018, som omdeles fredag 23. februar.
Deadline for tekst er mandag 19. februar.

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

Henvendelse til redaktionen tlf. 32 509 290 hverdage kl. 9 - 12
eller på mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

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