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Det er med særlig stor glæde, at Tårnby 
Kommune inviterer til Sundhedsugen i år. 
Når Sundhedsugen løber af stablen i uge 
41, er der næsten gået to år, hvor vores 
hverdag har været forandret på grund af 
COVID-19-pandemien. Der er uendelig 
meget dårligt at sige om kriser, men man 
lærer altid noget af dem.
Noget af det, mange af os har lært, er, at vi 
får det bedre af at være ude i naturen, af at 
bevæge os og af at være sammen. Det har 
vi mærket på krop og sjæl. Vi danskere har 
gået ture som aldrig før, og de nye sunde 
vaner skal vi prøve at holde fast i, nu hvor 
hverdagen er ved at vende tilbage, som 
den var inden pandemien.
Her i kommunen ser vi sundhed som et 
meget bredt begreb. Kost, motion, rygning 
og alkohol spiller en rolle for sund-
heden. Det har de fleste af os 
hørt. Men sundhed handler 
også om at trives, og man 
kan skrue op for sin trivsel på 

mange forskellige måder. Derfor spænder 
sundhedsugens program i år bredt, så der 
er noget til ethvert sundhedstemperament.
I den forbindelse vil jeg gerne sætte særligt 
spot på vores foreninger. Nu, hvor vi kan 
mødes og samles igen, er vores mere end 
80 frivillige foreninger ved at finde tilbage 
til deres gamle form. Sundhedsugen er en 
rigtig god mulighed for at prøve deres tilbud 
af. I år har Tårnby Forenings Råd udgivet 
”Bogen om fritidsliv i Tårnby” som er blevet
husomdelt i hele Tårnby Kommune. Jeg vil 
opfordre til at finde bogen frem og læse
mere om de foreninger, der findes i kom-
munen. Der er noget for en hver smag.
Fordi de seneste år for mange har betydet 
meget tid derhjemme, har vi i år gjort os
særligt umage for at minde om, hvor 

mange gode uderum og faciliteter 
vores kommune rummer.

Som noget nyt byder sund-
hedsuge-programmet derfor 
bl.a. på Tårnby Familiedag.

Den foregår 9. oktober på Tårnby Stadion 
og i Travbaneparken. Her kan hele familien 
deltage i et løb med sjove forhindringer. De 
2-10-årige og voksne kan, også i år, løbe 
Centimeter Maraton (ruten er 42.195 centi-
meter) sammen med Rasmus Klump. Der
vil som noget nyt også være cykelture gen-
nem kommunens forskelligartede land-
skab og skateboardundervisning i Tårnby 
Skaterpark.
Jeg ønsker alle en inspirerende sundheds-
uge, og jeg vil gerne sige en stor tak til alle 
klubber, foreninger, virksomheder og andre 
samarbejdspartnere, der medvirker i Sund-
hedsugen, for jeres interesse og engage-
ment i, at vi alle sammen trives og har
det godt her i Tårnby.

Allan S. Andersen - Borgmester

FORORD

Forsidefotoet viser Idrætsdagen i 
Tårnby Kommune ca. 1973-1976. 

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8575
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TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2021  

PROGRAM  ➤
Hvis ikke andet fremgår, er aktiviteter-

ne for alle, gratis og kræver ikke tilmel-
ding. Ved fysiske aktiviteter skal sportstøj 
medbringes. Vi forbeholder os retten til at 
ændre eller aflyse arrangementer i tilfælde 
af uforudsete hændelser. Ændringerne vil 

blive annonceret på SundhedsCenter 
Tårnbys Facebook side og på  

www.taarnby.dk/sundhedsugen

Gymnastik i Kastrup Skoles skolegård, ca. 1932. 
Foto:Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1582.
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Influenza- og lunge-
betændelsesvaccination
V/ KASTRUP APOTEK 
kl. 9:00-17:00
Målgruppe: Alle over 65 år
Husk at du hele ugen fra kl. 9.00-17.00 
kan få en gratis influenzavaccination,  
hvis du er i risikogruppen eller få en 
 gratis lungebetændelsesvaccination,  
hvis du er over 65 år. Vi starter allerede 
fra d. 1/10-21.  
Sted: Kastrup Apotek, 
Skottegården 2, 2770 Kastrup

Mangler du vitaminer?
V/ KASTRUP APOTEK 
Målgruppe: Alle 
Hele ugen kan du få gode tilbud på 
vitaminer til hele familien hos Kastrup 
Apotek. 
Sted: Kastrup Apotek, 
Skottegården 2, 2770 Kastrup
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Blodtryksmåling
V/ KASTRUP APOTEK 
Målgruppe: Alle 
Alle dage undtagen onsdag mellem kl. 
9:00-14:00 kan du få målt dit blodtryk hos 
vores 3. års elev.  
Sted: Kastrup Apotek, 
Skottegården 2, 2770 Kastrup

Influenzavaccination
V/ TÅRNBY APOTEK
Mandag-fredag kl. 9:00-11:30  
og kl. 13:30-16:30. 
Målgruppe: Alle over 65 år
Efter planen vil vi begynde at tilbyde 
influenzavaccination fra 1/10-21. Du kan 
derfor hele ugen komme ned på apoteket 
og få en gratis influenzavaccination. Vi  
tager dog forbehold for om vaccinen 
bliver frigivet, så vi kan vaccinere fra 
1/10-21. Se mere information på Tårnby 
Apoteks hjemmeside og Facebook. 
Sted: Tårnby Apotek, 
Kamillevej 4 2770 Kastrup

Kulturcafèen 
Få inspiration til et  
sundere, saftigere  
og mere energifyldt liv!
V/ KULTURZONEN
Mandag - torsdag kl. 15:30-21:30
Varm ret kl. 17:00-19:00
Caféen serverer sund mad og giver mu-
lighed for at udfordre dine smagsløg med 
lækre og sunde smagsprøver. Vi serverer 
også lækker farvestrålende friskpresset 
økologisk juice af frugter og grøntsager 
fra vores juicebar. Juicebaren har åben 
tirsdag til torsdag kl. 16:30-18:30
Sted: Kulturzonen, 
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
Pris: Dagens ret koster 30 kr. for en lille 
og 40 kr. for en stor. Vores friskpressede 
juice koster 25 kr. pr glas.
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Tårnby Familiedag
V/ SUNDHEDSCENTER TÅRNBY 
I SAMARBEJDE MED DGI
Målgruppe: Alle kan deltage uanset 
alder og kendskab til idræt
Få vind i håret, friske røde kinder og gang 
i stængerne, når Tårnby familieløb kører 
i stilling på Tårnby Stadion. Tag børn, for-
ældre, onkler, niecer og bedsteforældre 
under armen og løb med på enten en 2,5 
km eller 5 km frisk løbetur – og vi lover, 
at I får én på opleveren, for ruten bliver 
spækket med små, sjove og hyggelige 
forhindringer undervejs.
Til de mindste stænger i familien, hvor 
2,5 km eller 5 km er lidt for langt, er der i 
stedet mulighed for at deltage i Rasmus 
Klump Centimeter Maraton. Her kommer 
Rasmus Klump og melder klar, parat til 
start kl. 9:30, hvorefter han vil hjælpe 
med at overrække guldmedaljer. Her skal 
de mindste tilmeldes separat på Børne-
ulykkesfondens hjemmesiden (se link 
nedenfor).

Det store løb bliver skudt i gang kl. 10, 
og det hele kulminerer ved målstregen, 
hvor alle efterfølgende får overrakt både 
medaljer og diplomer. Efter løbet vil der 
være lege og aktiviteter og der vil lige-
ledes være sørget for drikkevarer og lidt 
snacks. Så hop i løbeskoene og mød op 
ved Tårnby Stadion til en festlig, hyggelig 
og aktiv familiedag. Dagen rundes af med 
at årets Sundhedspris og Sundhedsam-
bassadører overrækkes.
  
Sted: Tårnby Stadion, 
Gemmas Alle 41, Kastrup

Tilmelding til 
Familieløbet: 
Pris: 30 kr. 
for børn under 12 år, 
voksne er gratis

Tilmelding til 
Centimeter Maraton: 
Pris fra: 100 kr.
overskuddet går til 
Børne ulykkedesfonden

© 2021 Rasmus Klump P/S

https://www.dgi.dk/arrangementer/202121064015
https://borneulykkesfonden.safeticket.dk/69834/Centimeter_Maraton_i_Taarnby


 7 7

Pom-pon værksted
V/ FRIVILLIGHEDSKOORDINATOREN 
ANITA KØLDAL
Kl. 09-11
Målgruppe: Alle
Vi laver farverige pom-poner, som er små 
kugler af garn. Det er nemt og alle i alle 
aldre kan være med! 
Du kan lave en eller lige så mange du 
har lyst til. Vi har garn og de ting der skal 
bruges, du dukker bare op og hjælper 
med at forvandle garn til pom-poner. 
Vi vil bruge pom-ponerne til at skabe lidt 
farve og glæde i Tårnby, eksempelvis på 
et plejehjem, en skole, et grønt areal eller 
andet – stedet kendes ikke endnu, og vil 
være en overraskelse. 
Sted: Tårnby Stadion,  
Gemmas Alle 41, 2770 Kastrup

Stavgang  
med øvelser undervejs
V/ FYSIQ Kastrup
Kl. 12:00-13:00
Målgruppe: Alle over 18 år
Vi går med stave, hvor fremdriften lettes 
og vi laver øvelser for balance og styrke 
undervejs. Vi slutter af med en gratis kop 
kaffe. OBS: Vi har et begrænset antal 
stave, så medbring gerne egne stave.
Sted: FYSIQ,  
Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Program for dagen:
08:30: Afhentning af løbsposer, løbsnum-

re og vest/t-shirt for Centimeter 
Maraton

09:00: Afhentning af startnumre for 2,5 
km og 5 km deltagere

09:15: Opvarmning med Rasmus Klump 
for Centimeter Maraton

09:30: Centimeter Maraton skydes i gang 
for de mindste

10:00: 2,5 km og 5 km starter
10.45: Overrækkelse af Sundhedsprisen 

og Sundhedsambassadører 

Inkluderet i prisen: startnummer, medalje, 
diplom og lidt snacks efter løbet

Prisoverrækkelse af 
sundhedspris og 
sundhedsambassadører
V/SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
KL.10:45-11:20
Målgruppe: Alle
Kom med når vi offentliggør årets vinder 
af Tårnby Kommunes sundhedspris og 
udnævner sundhedsambassadører. 
Prisoverrækkelsen foregår på scenen ved 
Tårnby Stadion 
Sted: Tårnby Stadion,  
Gemmas Alle 41, Kastrup
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  SØNDAG 10. OKTOBER

Cykeltur: Tårnby Kommune rundt
V/ SUNDHEDSCENTER TÅRNBY 
I SAMARBEJDE MED 
DGI STORKØBENHAVN
Kl.10:00-12:00
Målgruppe: Alle som kan cykle eller 
sidde i en cykelvogn
Hop i sadlen og tag med på en hyggelig 
cykeltur for hele familien. Alle kan være 
med uanset størrelse og alder, så længe 
du er ejer af en cykel og cykelhjelm – og 
det er uanset om du har en ladcykel, 
racercykel, havelåge eller mountainbike. 
Ruten er ca. 27 km lang, og gennemføres 
i et roligt tempo, så du sammen med ven-
ner og familie kan nyde efterårsluften. På 
turen får du mulighed for at opleve Tårn-
by Kommunes forskelligartede, smukke 
og grønne landskaber og samtidig få lidt 

gang i de friske cykelben. I skal hverken 
gå tørstige eller snacksultne derfra, så 
der er sørget for pit stop undervejs, hvor 
du kan lade tanken op med drikkevarer 
og lidt til de tomme maver.
Sted: Vi mødes ved Tårnby Rådhus 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Pris: 30 kr.

Sund Livsstil: 
Rundvisning, snak om livs-
stil og gratis kaffe
V/ FYSIQ KASTRUP 
Kl. 12:00-13:00
Målgruppe: Alle over 13 år
Gratis rundvisning og information om, 
hvad dit lokale fysioterapeutiske træ-
ningscenter kan tilbyde dig, så du kan 
fastholde en god FYSIQ til det liv du 
gerne vil leve.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4, 
2770 Kastrup

Tilmelding: 

https://www.dgi.dk/arrangementer/202121320002


Vitaminer og mineraler  
holder dig i gang
V/ TÅRNBY APOTEK
Kl. 09:30-17:00
Målgruppe: Alle 
Vidste du at vitaminer og mineraler er 
nødvendige for at holde alle kroppens 
funktioner i gang? Mangel på bare et en-
kelt vitamin eller mineral kan bringe krop-
pen ud af balance. Kom forbi apoteket og 
få rådgivning om vitaminer og mineraler 
til lige præcis dig. Der vil være tilbud på 
udvalgte vitaminer og mineraler. Dette vil 
blive offentliggjort på apotekets hjemme-
side og Facebookside, når vi nærmer os 
sundhedsugen.
Sted: Tårnby Apotek,  
Kamillevej 4 2770 Kastrup

  MANDAG 11. OKTOBER

Kl. 13:00-15:00
Målgruppe: Foreninger og frivillige, 
som har aktive ældre frivillige (60+)
Frank Jørgensen fra VELUX FONDEN 
fortæller om fonden og mulighederne 
for at søge midler hos dem fra udde-
lingsområdet som understøtter aktive 
ældre, som gør en særlig indsats og 
går foran, til glæde for lokalområdet. 
Der vil også være plads til at stille 
spørgsmål. 

Der kan søges midler til aktiviteter, 
materialer eller lignende. Det behøver 
ikke at være aktiviteter målrettet æl-
dre, men kan være alle slags aktivite-
ter, bare de ældre frivillige er med. 
Så mød op og bliv klogere på mulighe-
derne for at søge midler. Der vil være 
kaffe og frugt. 
Sted: Sundhedscentret.  

Kamillevej 4, 1. th. 2770 Kastrup.

Ført vandretur, ca. 10 km
V/ MOTIONSFORENINGEN 
KØBENHAVN 
Kl. 10:00-12:00
Målgruppe: Alle, som kan gå et raskt 
tempo (ca. 5 km/t)
Samlet start. Vi går ca. 10 km. Ca. midt-
vejs drikker vi kaffe sammen. Husk kop! 
Turlederen medbringer kaffen.
Sted: Kastrup metrostation

Sundhed kom til os
V/ ANNETTE & PIA, 
PENSIONISTCENTERET SOLGÅRDEN
Kl. 11.00 - 12.00
Målgruppe: Alle over 62 år
Kom med til en formiddag, hvor du enten 
kan lave mindful ness og balan-
ceøvelser eller tage med på en 
Walk & Talk.
TIl mindfulness og balanceøvelser 
bliver du introduceret til at finde ro 
og balance i din krop.

På Walk & Talk turen går vi afsted og får 
en god snak, du kan godt have rollator 
med, da vi går i området.
Sted: Pensionistcentret Solgården,  
Nordmarksvej 90, 2770 Kastrup
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Mød Velux Fonden og hør, hvordan I 
sammen med jeres ældre frivillige kan søge penge
V/VELUX FONDEN & FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR ANITA KØLDAL
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  MANDAG 11. OKTOBER

Samtalesalon  
om demokrati
V/ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Kl. 16:30-18:00
Målgruppe: Unge og voksne
Samtale nærer den mentale sundhed. 
En samtalesalon er et samlingspunkt for 
mennesker, der gerne vil tale med hinan-
den på en ny måde. Mest af alt minder 
det om at tilbringe en hyggelig aften på 
en café, forskellen er bare, at til sam-
talesaloner kan man sagtens møde op 
alene, for salonværterne sørger for, at du 
kommer i snak med de andre spændende 
gæster uden at skulle bruge tid og krudt 
på den indledende kontakt. Ved dagens 
samtalesalon skal vi tale om demokrati. 

Samtalens udgangspunkt er bogen De-
mokrati i serien Tænkepauser. Den er 
skrevet af forsker Svend-Erik Skaaning. 
Han fortæller, at demokratiet har været 
i krise lige siden det opstod i oldtidens 
Grækenland. Derfor behøver vi ikke for 
alvor frygte for dets fremtid. Men det er 
vigtigt, at vi bliver ved med at tale om 
og forsvare demokratiet, for det er trods 
alt den bedste styreform, vi kender til. 
Bibliotekarerne Laura Michelsen og Trine 
Marie Ulleriks er værter, og de sørger for 
at guide jer igennem samtalerne.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10
Tilmelding: www.taarnbybib.dk

Mandag aften for de 
18-30-årige med sunde 
snacks
V/ NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND
Kl. 17:00-20:00
Målgruppe: 18-30 år 
Kom og vær med til en aften for de unge 
mellem 18-30 år, hvor vi laver sunde 
snacks og taler om sund kost. Det er altid 
hyggeligt, og de frivillige glæder sig til at 
møde både nye og kendte ansigter.
Sted: Netværkshuset Kastruplund,  
Kastruplundgade 13, Baghuset,  
2770 Kastrup
Tilmelding: Tlf. 2811 2110
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  MANDAG 11. OKTOBER

Ført vandretur, ca. 10 km
V/ MOTIONSFORENINGEN  
KØBENHAVN 
Kl. 18:30-20:30
Målgruppe: Alle, som kan gå et raskt 
tempo (ca. 5 km/t)
Samlet start. Vi går ca. 10 km. Ca. midt-
vejs drikker vi kaffe sammen. Husk kop! 
Turlederen medbringer kaffen.
Sted: Kastrup metrostation

Fedtmåling med Tanita
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 18:30-19:30
Målgruppe: Alle over 18 år
Kom og få målt din vægt og få viden om 
din kropssammensætning samt en snak 
om, hvad du gør bedst for at vedligeholde 
eller øge din sundhed.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4,  
2770 Kastrup

Foredrag: 
Lev mere Tænk mindre
V/ Pia Callesen
kl. 17.00 – 18.15
Få i dette aktuelle og tankevækkende 
foredrag en ny forståelse for, hvordan du 
undgår stress, nedtrykthed, bekymrin-
ger og nervøsitet. Pia Callesen, som er 
psykolog og forfatteren bag succesbogen: 
”Lev mere Tænk mindre”, introducerer os 
til Metakognitiv Terapi. Det er en ny og re-
volutionerende terapiform, som vinder frem 
på verdensplan med fantastiske resultater 
mod psykisk mistrivsel.
Har du svært ved at komme ovenpå efter 
1 ½ år med pandemi, er dette foredrag 
måske noget for dig!
Varighed: 75 minutter uden pause
Sted: Kulturhuset Kastrup Bio,  
Kastrupvej 270, 2770 Kastrup
Tilmelding: www.kulturhusetkastrupbio.dk
Pris: 150 kr.

Foto:Kristian Septimius Krogh

http://www.kulturhusetkastrupbio.dk
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Mediyoga 
V/ YOGA - FYSIOTERAPEUT SABRINA 
FRA STORM & ROD YOGA
Kl. 10:00-11:15
Målgruppe: Voksne - alle kan være med. 
Mediyoga er for alle, og du kan endda 
være med siddende fra stol til de fleste 
øvelser.
MediYoga er en blid, men meget effekt-
fuld yogaform og henvender sig derfor til 
alle, på alle niveauer. Det er helheden, 
som giver de gode resultater.
Det kan være særligt godt til dig, som har 
udfordringer med bl.a.
• smerter
• stress
• tankemylder
• søvnproblemer
• hjertelidelser
• ryg- og nakke problemer
 Det er en time, hvor der er tid til at slippe 
tankerne, træne åndedrættet, sindet og 
gå hjem med smil og lethed i kroppen, 
sindet og om hjertet. Det er terapi og 
egenomsorg til dig.
Sted: Sundhedscenter Tårnby 
i Sundhedssalen, Kamillevej 4 1.th, 
2770 Kastrup

Sundhed kom til os
V/ ANNETTE & PIA 
Kl. 11:00-12:00 
Målgruppe: Alle over 62 år
Hvis du ikke er god til almindelig gymna-
stik, så kom og prøv stolegymnastik.
Sted: Pensionistcentret Solgården,  
Nordmarksvej 90, 2770 Kastrup

Smagsprøver på 
KOL ernæring
V/ KASTRUP APOTEK 
Kl. 09:30-11:00
Målgruppe: KOL patienter 
Har du KOL? Så kig forbi Kastrup Apotek 
og få smagsprøver og demo på medi-
cinsk ernæring.
Sted: Kastrup Apotek,  
Skottegården 2, 2770 Kastrup
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Kl. 11:00-12:00
Målgruppe: Alle
Rent vand er essentielt for vores fol-
kesundhed . Men hvor kommer vandet 
egentlig fra, og hvorfor er vi så stolte 
over vores (stadig) rene grundvand i 
Danmark? På vandværket står vores 
vand ekspert klar til at vise rundt. Hør 
blandt andet om drikkevandsboringer, 
iltningstrappen og filtrene, der giver frisk 
og godt vand i hanen. 
Derudover vil vores landskabsarkitekt 
være til stede og fortælle om forsynin-
gens arbejde med biodiversitet, regnbede 

og frakobling af regnvand. Herunder hvad 
du selv kan gøre for miljøet.
Vi skal passe på grundvandet: Det tager 
snildt 40 år fra vandet (groft sagt) tappes 
fra hanen, siver ned til grundvandet og 
kommer tilbage som drikkevand igen. Det 
sker blandt andet fra vores 10 boringer 
rundt om i Tårnby. 
Det er også på vandværket på Gemmes 
Allé, at blødgøringsanlægget står. Det er 
installeret for at give mindre kalk i drikke-
vandet og dermed gøre det mindre hårdt. 
Sted: Gemmas Allé 39, 2770 Kastrup 
Tilmelding: dsc@taarnbyforsyning.dk

Kom forbi og få en 
gratis hudanalyse
V/ TÅRNBY APOTEK
Kl. 09:00-17:00 
(Dog ikke mellem kl. 12:00 og 13:30)
Målgruppe: Alle
Kunne du tænke dig at gøre noget godt 
for din hud? Så kom forbi apoteket og 
få en gratis hudanalyse udført af vores 
farmakonom Wafaa, som også er uddan-
net kosmetolog. Hun vil give dig gode råd 
om, hvordan du passer bedst på din hud.
Aktuelle tilbud på hudplejeprodukter vil vi 
skrive mere om på vores hjemmeside og 
Facebook, når tiden nærmer sig.
Sted: Tårnby Apotek,  
Kamillevej 4, 2770 Kastrup
Tilmelding: Tidsbestilling er nødvendig 
for at give jer den optimale vejledning. 
Tilmelding på tlf: 3250 0617

Besøg Tårnby Forsynings vandværk V/ TÅRNBY FORSYNING

https://taarnbyforsyning.dk/
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Fødderne er 
kroppens fundament
V/ KASTRUP FODTERAPI
Kl.13:00-14:00 
Målgruppe: Alle 
Kom og mød fodterapeuterne fra Kastrup 
Fodterapi og træn med, når vi sammen 
sætter fokus på føddernes sundhed. Fød-
derne er som oftest glemt i et trænings-
program, og vi får dem først i fokus, når 
de er smertende. At gå, løbe og holde ba-
lance skaber store krav til vores fødder. 
Øvelserne øger mobilitet og muskelstyrke 
i fødderne.  
Sted: SundhedsCenter Tårnby 
i Sundhedssalen, 
Kamillevej 1.th, 2770 Kastrup 

Besøg Tårnby Forsynings renseanlæg
V/ TÅRNBY FORSYNING

Kl. 13:00-14:00
Målgruppe: Alle
Kloakering og afledning af spildevand 
er essentielt for vores folkesundhed og 
mindst på højde med opfindelsen af 
penicillin. Men hvad bliver der egentlig af 
vores spildevand, når vi går i bad, træk-
ker ud i toilettet osv.?
På renseanlægget står vores spilde-
vandsekspert klar. Hør blandt andet om 
bioreaktoren og efterklaringstankene, 
som er en del af renseprocessen. 
Spildevandet fra Tårnby løber med tyng-

dekraften og pumpes i døgndrift frem til 
renseanlægget ved Kastrup Strandpark. 
Her bliver det igennem en kompliceret 
proces filtreret og renset, inden det pum-
pes ca. 1 km ud og lukkes ud i sejlren-
den. Men hvad sker der så ved skybrud? 
Hør om sikring med overløb og meget 
mere, når vores spildevandsekspert viser 
rundt.
Sted: Kastrup Strandpark 22, 
2770 Kastrup
Tilmelding: dsc@taarnbyforsyning.dk

Åbent hus i Gigtforeningen
V/ GIGTFORENINGEN 
LOKAL AFDELING AMAGER
KL.14-15
Målgruppe: Gigtramte
Vi er en gruppe gigtramte, der mødes 
hver tirsdag til hyggeligt samvær. Kom og 
besøg os og se, om det er noget for dig. 
Vi har til huse på 5. sal i Vandtårnet (der 
er elevator).
Sted: Oliefabriksvej 102, 2770 Kastrup

https://taarnbyforsyning.dk/
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V/ SAMARBEJDE MELLEM 3F 
& STADS- OG LOKALARKIVET,  
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Kl. 14:00-16:00
Målgruppe: Alle der kan gå 3 km
I år har 3F Kastrup 125 års jubilæum. 
Hør om opstarten, kampene og 
menneskene bag arbejdsmændenes 
fagforening. Gåturen på 3 km byder på 
stop med historier af lokalarkivar Lone 
Palm Larsen. Efter turen byder 3F på 
en gratis kop kaffe med sund gulerod-
skage til.
Sted: Mødested ud for Saltværksvej 
68. Vi slutter også her. 
Tilmelding: SundhedsCenter Tårnby 
tlf. 32 47 00 79 eller på foredrag.sc@
taarnby.dk. Princippet: først til mølle 
Max. antal deltagere 30 stk. Turen 
lægges efterfølgende på Tårnby Kom-
munebibliotekers hjemmeside. Tjek for 
aflysning på kommunens hjemmeside.

Arbejdsmanden Martin Johansen i 1936 
ved byggeriet Ved Lufthavnen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9380. 

Historisk vandretur: 
Arbejdsmændenes historie i Kastrup

Walk & Talk, 5 km gåtur
V/ Netværkshuset Kastruplund
Kl. 14:00-15:15
Målgruppe: 18-65 år 
(som alle kan gå 5 km)
Vi byder på en dejlig gåtur på 5 km, hvor 
vi snakker og nyder en rask gåtur i lokal-
området. Vi mødes i Netværkshuset og 
går derfra kl 14.
Sted: Netværkshuset Kastruplund, 

 Kastruplundgade 13, Baghuset,  
2770 Kastrup
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Kl. 16:00 - 19:00 (start mellem 16:00 og 
17:30. I mål senest 19:00)
Målgruppe: Alle (alle uanset fysisk for-
måen, også familier og grupper.)
Prøv et simpelt orienteringsløb i Travba-
neparken. Ruter på 2,5 - 4 eller 5,5 km. 
Kort udleveres ved mødestedet, og du 
kan få instruktion i, hvordan man læser 
kortet. Ruten kan gennemføres i gang 
eller løb, man bestemmer selv. Der kan 
løbes enkeltvis, eller i grupper. Familier 
(med barnevogne) er også velkomne. 
Kortet viser et antal poster, der opsøges 

i rækkefølge. Der vil være elektronisk 
tidtagning og kontrol, men kun hvis du 
ønsker det.
Påklædning: let løbetøj og flade jog-
gingsko er bedst, men alt, hvad du føler 
behag i at bevæge dig i, kan bruges.
Sted: Travbaneparken. Mødested: Ama-
gerhallen indgang vest. Løjtegårdsvej 64, 
2770 Kastrup
Tilmelding: rolfa@stofanet.dk
Pris: 20,- kroner pr person. 40,- kroner 
for en gruppe. Betales kontant eller Mo-
bile Pay på dagen.

Udendørs gymnastiksal
V/ KG66 - KASTRUP GYMNASTIKFOR-
ENING AF 1966. 
Kl. 16:00-18:00
Aktiviteten er støttet af Slots- og Kultur-
styrelsen.
Målgruppe: Fra 5 til 15 år, men alle er 
velkomne. 
Har du lyst til at lave gymnastik udendørs? 
Du kan prøve at hoppe, springe og rulle 
på airtrack, øve færdigheder på opstil-
linger med skumredskaber og forskellige 
andre sjove stationer. Fuld fart frem - kom 
glad og tag din ven med!
Sted: Vi mødes på græsset mellem 
Tårnby hovedbibliotek og Kastrupgårds-
skolen
PS: Aktiviteten aflyses i tilfælde af regnvejr.

Foto: Ernst Poulsen

Orienteringsløb V/ AMAGER ORIENTERINGSKLUB AMOK

Sundhed kom til os
V/ ANNETTE & PIA 
Kl. 13:30-15:00
Målgruppe: Alle over 62 år
Åbent hus, indgang fra Saltværksvej. Vi 
starter med en rundvisning og fortælling om 
huset, og hvad man kan deltage i. Bagefter 
tilbyder vi kaffe, sund kage og frugt. Hus-
avis til nye der kommer på besøg.
Sted: Pensionistcentret Solgården,  
Nordmarksvej 90, 2770 Kastrup
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Squaredance for alle
V/ AMAGER SQUAREDANCERS OG 
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Kl. 17:30-18:30
Målgruppe: Alle
Kan du tælle til 8? Kender du forskel på 
højre og venstre? Hvis svaret er ja, så 
skulle du prøve squaredance, når forenin-
gen Amager Square Dancers viser nogle 
lette danse og herefter inviterer publikum 
til at deltage. Det sker i Rotunden på 
Tårnby Hovedbibliotek.
Almindeligvis danser vi hver torsdag aften 
i Tårnby Skoles festsal kl. 18.30- 21.30.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10, 2770 Kastrup

Skift spor 
bryd med de dårlige vaner
V/ TORSTEN SONNE FRA FOLKE-
UNIVERSITETET I KØBENHAVN 
& SundhedsCenter Tårnby
Kl. 18:30-20:00
Målgruppe: Alle 
Vi har alle dårlige vaner, som kan være 
svære at lægge fra sig, selvom man gerne 
vil. Denne forelæsning sætter fokus på, 
hvordan man kan erstatte de dårlige vaner 
med nogle nye og bedre. Et af værktøjerne 
er at sætte sig realistiske mål og sørge for 
at give sig selv små sejre undervejs, så 
motivationen bevares. 
Torsten Sonne er praktiserende psykolog 
og har i flere år arbejdet med motivation, 
vejledning og livsstilsændringer. 
Sted: SundhedsCenter Tårnby,  
Kamillevej 4. 1. th, 2770 Kastrup
Tilmelding: Gratis, men tilmelding  
nødvendig. 
Mail: foredrag.sc@taarnby.dk  
(oplys navn og adresse)

Styrketræning - 
på den blide måde
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 15:00-15:50
Målgruppe: Alle over 18 år
Kom og prøv at træne din krops kerne-
muskler. Træningen foregår i en glidende 
vogn, hvor der kan justeres modstand 
med fjedre, stroppe og fodbarre. Vi har 
fokus på åndedrættet og kvalitet i bevæ-
gelserne og tager individuelle hensyn. 
Mød op i tøj du kan bevæge dig i. 
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4, 2770 Kastrup

mailto:foredrag.sc%40taarnby.dk?subject=
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En sund sjæl i et sølle skrog 
V/ SUNDHEDSCENTER TÅRNBY

Seniorformiddag 
Et aktivt seniorliv
V/ SUNDHEDSCENTER TÅRNBY OG 
TÅRNBY APOTEK
Kl. 9:00-11:00
Målgruppe: Seniorer
Sundhedscenter Tårnby og Tårnby Apo-
tek inviterer på morgenkaffe, rundstykker 
og lækre smagsprøver. Kom og lad dig 
inspirere til et aktivt seniorliv hos nogle 
af vores mange samarbejdspartnere, 
som vil stå klar og vise eksempler på de 
mange mulige aktiviteter i kommunen. 
Mød blandt andet Ældresagen, AOF og 
Diabetesforeningen og Boblberg.
Endvidere kan du komme og få en snak 
med kommunens Frivillighedskoordinator 
Anita Køldal. Som altid er det muligt at få 
tjek på fodsundheden ved Kastrup Fodte-
rapi. Hvis du vil ha’ en rigtig hyggelig og 
hylemorsom afslutning på seniordagen, 
så skal du opleve Leif Fabricius foredrag 
”En sund sjæl i et sølle skrog” på 1. sal i 
Sundhedshuset.
Sted: Sundhedshuset i Arkaden, Kamil-
levej 4, 2770 Kastrup

Kl.11:00 -12:00
Målgruppe: Alle (særligt seniorer)
Foredrag ved Leif Fabricius, som 
er tekstforfatter, entertainer og 
foredragsholder. 
Vi kender alle ordene om den sun-
de sjæl i det sunde legeme. Og 
det er selvfølgelig idealet, men vi 
kommer ikke uden om at kroppen 
med alderen pålægger os visse 
begrænsninger. Det er selvfølgelig 
irriterende, men et uundgåeligt 
livsvilkår, hvis man ellers er så 
heldig at blive gammel nok. Der 

findes ingen medicin imod det … 
og dog! Et positivt livssyn og en 
sund humoristisk sans er i hvert 
fald en glimrende modgift, når 
tidens tand gnaver løs, og det er 
den modgift, Fabricius forsøger at 
sprøjte ind i sine sagesløse tilhø-
rere. Det er vitaminer for sjælen. 
En frisk indsprøjtning i den tredje 
alder.
Sted: SundhedsCenter Tårnby i 
Sundhedssalen, Kamillevej 1.th, 
2770 Kastrup
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Pom-pon værksted
V/ FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR 
ANITA KØLDAL
Kl. 09:00-11:00
Målgruppe: Alle
Vi laver farverige pom-poner, som er små 
kugler af garn. Det er nemt og alle i alle 
aldre kan være med! 
Du kan lave en eller lige så mange du 
har lyst til. Vi har garn og de ting, der skal 
bruges, du dukker bare op og hjælper 
med at forvandle garn til pom-poner. 
Vi vil bruge pom-ponerne til at skabe lidt 
farve og glæde i Tårnby, eksempelvis på 
et plejehjem, en skole et grønt areal eller 
andet – stedet kendes ikke endnu, og vil 
være en overraskelse. 
Sted: I Arkaden i Sundhedshuset, Kamil-
levej 4, 2770 Kastrup

Yoga for begyndere
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 11:00-12:00
Målgruppe: Alle over 18 år
Vi starter med en solhilsen og bevæger 
os ind i de klassiske stillinger i yoga. Du 
vil opleve, hvad yoga kan for din krops 
smidighed og styrke. Kom i løst tøj.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Yoga
V/ NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND
Kl. 10:00-11:15
Målgruppe: 18-65 år
Vi byder på yoga, som styres af en dygtig 
frivillig med uddannelse inden for yinyoga 
og senioryoga. 
Sted: Netværkshuset Kastruplund, 
Kastruplundgade 13, Baghuset, 2770 
Kastrup
Tilmelding: Tlf. 2811 2110

Få styr på din inhalation  
V/ TÅRNBY APOTEK
Kl. 13:30-17:00
Målgruppe: Alle der får inhalations-
medicin
Vidste du at op mod 50 % af alle brugere 
af inhalationsmedicin ikke tager deres 
medicin korrekt?
Hvis du ikke har helt styr på din inhala-
tionsteknik, så får du muligvis ikke den 
fulde effekt af medicinen, da medicinen 
ikke når helt ned i lungerne, hvor den 
skal virke. Vi står klar til at tjekke din 
inhalation, så du får mest muligt ud af din 
behandling.
Sted: Tårnby Apotek,  
Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Har du brug for hjælp 
til dit medicinindtag?
V/ TÅRNBY APOTEK
Kl. 09:00-17:30
Målgruppe: Alle 
På apoteket har vi forskellige hjælpemid-
ler til medicinindtag, fx doseringsæsker, 
tabletknusere og -deler. I forbindelse med 
seniordagen har vi derfor fokus på dette, 
og der vil være demo på de forskel-
lige hjælpemidler, som du kan finde på 
apoteket.
Sted: Tårnby Apotek, Kamillevej 4,  
2770 Kastrup
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Er du i god form?
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 10:00-11:00
Målgruppe: Alle over 60 år
Gratis test af din fitness (Senior Fitness 
Test). Vi har fokus på både test af læng-
den af dine muskler, din udholdenhed i 
arme og ben og laver en vurdering af dit 
kredsløb.
Sted: FYSIQ,  
Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Åbent hus i 
Amager Lænken 
V/ NOVAVÍ
kl. 15.00 – 18.00
Målgruppe: Borgere der har eller har 
haft problemer med alkohol og deres 
pårørende.
Kom og mød os - Vi har hyggeligt 
samvær og fællesspisning hver onsdag. 
Derudover arrangerer vi ture sammen, 
går i biografen og spiser fællesmorgen-
mad hver fredag og meget mere.
Sted: Kamillevej 4 – 6, 1. tv. 
2770 Kastrup

Kl.15:00-18:00
Målgruppe: ALLE er velkomne og kan 
prøve. Børn fra 3 til 6 år deltager med 
forældre. 
Skateboard event på Tårnby Skaterpark, 
hvor underlaget er glat, bilerne er væk, 
og der er en bænk til forældrene. Der vil 
der være session, tips til tricks, highfives 
og en masse god stemning. Kom forbi, 
hvis du vil prøve at skate eller skal have 

et godt råd til et trick, du gerne vil lære. 
Vi har boards og hjelme med til dem, der 
ikke selv har udstyr. Børn fra 3 til 6 år 
bedes selv medbringe hjelm eller cykel-
hjelm. Stranges Skateboardskole glæder 
sig til at se dig til masser af sjov og skate-
boarding! N.B: Hjelm er påbudt.
Sted: Tårnby Skatepark, Blykobbevej, 
2770 Kastrup

Stranges Skateboardskole i Tårnby Skatepark
V/ STRANGES SKATEBOARDSKOLE & BIG HEART SKATEBOARDING



Kl. 16:00-18:00
Aktiviteten er støttet af Slots- og Kultur-
styrelsen.
Målgruppe: Fra 5 til 15 år, men alle er 
velkomne. 
Har du lyst til at lave gymnastik uden-
dørs? Du kan prøve at hoppe, springe 
og rulle på airtrack, øve færdigheder 

på opstillinger med skumredskaber og 
forskellige andre sjove stationer. Fuld fart 
frem - kom glad og tag din ven med!
Sted: Vi mødes på græsset mellem 
Tårnby hovedbibliotek og Kastrupgårds-
skolen
N.B: Aktiviteten aflyses i tilfælde af 
regnvejr.
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Udendørs gymnastiksal
V/ KG66 - KASTRUP GYMNASTIKFORENING AF 1966. 

Bordtennis - 
Verdens hurtigste spil
V/ AMAGER BTK
Kl. 17:30-20:00
Målgruppe: Alle børn fra 5 år og voksne. 
Børn i følge med en voksen.
Amager BTK inviterer til åbent hus i vores 
lokaler i Amagerhallen. Alle er velkomne 
- unge som gamle og begyndere som 
øvede. Kom og spil med vores med-
lemmer og se, hvordan det er at gå til 
bordtennis.
Kom i tøj der    er behageligt at bevæge 
sig i og indendørssko. Vi har bat og 
bolde, man kan låne.
Sted: Amagerhallen, 
Løjtegårdsvej 62-64, opg. D, 1. sal, 
2770 Kastrup

Familien Strunge spiller badmintonspil i 
præstegårdshaven ca. 1936. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9471. 



 22

Målgruppe: Alle nysgerrige, eksem-
pelvis: Ledige borgere, medarbejdere i 
Tårnby, foreninger.
Et nyt samarbejde mellem Tårnby Kom-
munes Jobcenter og lokale foreninger har 
set dagens lys. 
Samarbejdet går kort beskrevet ud på, 
at borgere, som er på kontanthjælp eller 
på ressourceforløb tilknyttet Jobcenteret 
i Tårnby, kan prøve at komme ud i en 
forening som frivillig, og hjælpe til med 
opgaver, prøve nye ting af, få succes-
oplevelser og et udvidet netværk. For 
nogle vil det være med til at komme ud af 
ensomhed og ind i foreningslivet.
Projektet her prøver altså at tænke nyt, 
tænke om vi kan hjælpe ledige på en ny 
måde, samtidig med at foreninger enga-
geres, får nye frivillige, og der skabes et 
nyt møde mennesker imellem. 
Kl. 16-17: hør mere om samarbejdet og 
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Åben inspirationseftermiddag 
om nyt samarbejde mellem Jobcenter, foreninger og borgere
V/ TÅRNBY JOBCENTER OG FRIVILLIGHEDSKOORDINATOREN 
Kl. 16:00-17:45

mulighederne for foreninger og ledige 
borgere. Vi vil bestræbe os på, at repræ-
sentanter fra foreninger/ledige borgere 
fortæller om deres egne oplevelser. 
Kl. 17-17:45: sandwich til de tilmeldte 
(kan være to go eller to stay), mulighed 
for at netværke og spørge mere 1-1 ind 
til, hvad et samarbejde kunne gøre for 
dig/Jer. 

Sted: SundhedsCentret.  
Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup. 
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Hvis 
du tilmelder dig arrangementet, så bestil-
ler vi en sandwich til dig. Tilmeldingsfri-
sten er 6. oktober på mail:  
avk.sc.as@taarnby.dk 

mailto:avk.sc.as%40taarnby.dk?subject=
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Prøv at stå på skøjter - 
fri adgang i skøjtehallen
V/ TÅRNBY KOMMUNE
Kl. 09:00-15:30
Målgruppe: Alle
Få prøvet din fysiske formåen af ved 
at stå på skøjter, hvor kodeordene er 
motorik og balance. Afhængigt af efter-
spørgsel, kan der opstå ventetid på lån 
af skøjter.
Sted: Kastrup Skøjtehal, 
Røllikevej 1, 
2770 Kastrup.

Ført vandring
V/ MOTIONSFORENINGEN 
KØBENHAVN
Kl. 10:00-ca.11:30 
(Samlet start i 2 grupper)
Målgruppe: Alle 
(2 grupper. Den ene går 5-6 km i en 
hastighed på 5 km/t. Den anden går ca. 4 
km i hastigheden 4 km/t)
Efter vandreturen, som varer ca. 1 time, 
serverer foreningen kaffe for deltagerne,           
og vi har tid til at hygge os sammen. 
Husk kop!
Sted: Korsvejens Skole, festsalen.   
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup

Er du i god form?
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 9:30-10:30
Målgruppe: Alle over 60 år
Gratis test af din fitness (Senior Fitness 
Test) med både længde af muskler, 
udholdenhed i dine arme og ben samt en 
vurdering af dit kredsløb.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Har du styr på 
dit blodsukker?
V/ TÅRNBY APOTEK
Kl. 09:00-12:00
Målgruppe: Alle
Diabetes er en sygdom, der rammer 
mange danskere, derfor har vi torsdag 
formiddag fokus på forebyggelse af 
diabetes, men også, hvordan du bedst 
muligt trives med sygdommen. Der vil 
være mulighed for at få målt dit blodsuk-
ker (I skal selv foretage målingen – dvs. 
stik selv), og efterfølgende rådgivning 
om din risiko for udvikling af diabetes. Du 
kan også komme ned forbi apoteket og få 
en medicinsamtale, hvis du allerede er i 
behandling for diabetes.
Sted: Tårnby Apotek, Kamillevej 4,  
2770 Kastrup
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Erindringscafé om 
sundhed og livsstil
V/ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Kl. 11:00-13:00
Målgruppe: Voksne
Vores livsstil og vores spisevaner har 
ændret sig drastisk med tiden. Engang 
var levertran en uundværlig del af en 
sund livsstil. Dengang ville de færreste 
have troet på, at rå fisk engang ville blive 
en livret hos mange. På middagsbordet 
var kød og kartofler et fast indslag; i dag 
vælger flere og flere en vegetarisk eller 
vegansk livsstil.  
Kan vi mon sammen spinde en ende 
over, hvordan vi har ændret kost og 
motionsvaner? Er der noget vi savner 
fra tidligere og har vi fået livretter og 
nye vaner, som vi kan inspirere hinan-
den med? 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.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Tilmelding: www.taarnbybib.dk

Virtuel reality: 
På rejse ind i 
menneskekroppen
V/ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Kl. 13:00-15:00 
Målgruppe: Alle over 13 år
Se filmen ’Journey inside a Cell’ 
med bibliotekets VR-briller. VR giver 
en oplevelse af at være helt inde i 
menneskekroppen. Du rejser gen-
nem blodbanerne og ser, hvordan 
blod legemerne spreder ilt ud i krop-
pen. Og du kommer med helt ind i 
kroppens celler og oplever, hvordan 
organellerne arbejder for at bekæmpe 
virus. 
Bibliotekarerne Jacob og Naomi 
instruerer i brug af VR-brillerne. Der 
kræves intet forudgående kendskab 
til VR. ’Journey inside a Cell’ varer 12 
minutter.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, 2770 Kastrup

http://www.taarnbybib.dk
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Hvad er dit BMI 
og hvad betyder det?
V/ FYSIQ KASTRUP OG TÅRNBY KOM-
MUNEBIBLIOTEKER
Kl. 13:00-15:00
Målgruppe: Alle over 18 år
Mød dit lokale fysioterapeutiske trænings-
center på Tårnby Hovedbibliotek. FYSIQ 
står klar til at vejlede dig i viden om BMI 
og en aktiv livsstil, så du har FYSIQ til det 
liv, du gerne vil leve.
Sted: Tårnby Hovedbiblioteket,  
Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Gåtur 3 km
V/ NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND
Kl. 11:00-12:00
Målgruppe: 18-65 år
Vi går en skøn tur i et roligt tempo og 
stopper som regel et par gange på turen 
for at bemærke, hvad vi kommer forbi, fx 
en særlig bygning eller et smukt træ. Vi 
hyggesnakker og taler om lokalområdet 
m.m.
Sted: Netværkshuset Kastruplund,  
Kastruplundgade 13, Baghuset,  
2770 Kastrup

14:00-15:30
Målgruppe: Alle
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet 
gennem Byparken til Hovedbiblioteket. 
Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og 
sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen 
er knap 2 kilometer lang. På biblioteket 

runder vi turen af med en kop kaffe eller 
te, mens bibliotekar Laura Michelsen 
læser en historie højt. Gå med og få lidt 
motion til både hjerte og hjerne!
Sted: Vi mødes ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter.

En gåtur og en god historie V/ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERKl. 
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Kl.15:30-16:30
Målgruppe: Voksne
Fødderne er kroppens fundament. Fød-
derne er som oftest glemt i et trænings-
program og vi får dem først i fokus, når 
de er smertende. At gå, løbe og holde 
balancen skaber store krav til vores 
fødder. Kom og mød fodterapeuterne fra 

Sunde snacks 
og sund inspiration
V/ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Kl. 14:00-16:00
Målgruppe: Alle
Eftermiddagstravlheden melder sig og 
slikskålen lokker med løfter om velsmag 
og hurtig energi. Kan vi stille snacktran-
gen på en lidt sundere måde? Vi udfor-
drer med sundere snacks, der overrasker 
dine smagsløg. Der er smagsprøver, og 
bliver du inspireret til selv at gå i køk-
kenet, er der endnu mere inspiration 
at hente i bibliotekets store samling af 
kogebøger.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, 2770 Kastrup   

Kastrup Fodterapi, og træn med. Vi laver 
øvelser der øger mobilitet og muskel-
styrke i fødderne og alle aldersgrupper 
kan være med. Sammen sætter vi fokus 
på føddernes sundhed.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10, 2770 Kastrup

Workshop
Bevæg dine fødder V/ KASTRUP FODTERAPI

Badminton ved hallen på Gl. Kirkevej, 1938. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6231. 
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Fyraftenskoncert
V/ KULTURZONEN
Kl. 17:00-17:45
Målgruppe: Alle
Brug tre kvarter på at rense hjernen for 
dagens indtryk i dejligt musikalsk selskab 
med Tårnby Musikskoles lærere.
Musik for strygere og klaver af bl.a. J.S. 
Bach og F. Schubert
Sted: Kulturzonen,  
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Stranges Skateboardskole i 
Tårnby Skatepark
V/ STRANGES SKATEBOARDSKOLE 
OG BIG HEART SKATEBOARDING
Kl.15:00-18:00
Målgruppe: Alle er velkomne og kan 
prøve. Børn fra 3 til 6 år deltager med 
forældre. 
Skateboard event på Tårnby Skaterpark, 
hvor underlaget er glat, bilerne er væk 
og der er en bænk til forældrene. Der vil 
der være session, tips til tricks, highfives 
og en masse god stemning. Kom forbi, 
hvis du vil prøve at skate eller skal have 
et godt råd til et trick, du gerne vil lære. 
Vi har boards og hjelme med til dem, der 
ikke selv har udstyr. Børn fra 3 -6 bedes 
selv medbringe hjelm eller cykelhjelm. 
Stranges Skateboardskole glæder sig til 
at se dig til masser af sjov og skateboar-
ding! 
Sted: Tårnby Skatepark,  
Blykobbevej, 2770 Kastrup
N.B: Hjelm er påbudt.

Pom-pon værksted 
V/ FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR
ANITA KØLDAL
Kl. 14:00-16:00
Målgruppe: Alle
Vi laver farverige pom-poner, som er små 
kugler af garn. Det er nemt og alle i alle 
aldre kan være med! 
Du kan lave en eller lige så mange du 
har lyst til. Vi har garn og de ting der skal 
bruges, du dukker bare op og hjælper 
med at forvandle garn til pom-poner. 
Vi vil bruge pom-ponerne til at skabe lidt 
farve og glæde i Tårnby, eksempelvis på 
et plejehjem, en skole et grønt areal eller 
andet – stedet kendes ikke endnu, og vil 
være en overraskelse. 
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, 2770 Kastrup
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Kan du styrke og “booste” dit immunforsvar 
med sund mad og livsstil? 
V/ AOF AMAGER I SAMARBEJDE MED TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK.

Kl. 19:30-21:30
Målgruppe: Alle (alle med interesse for kost 
og sundhed)
Er du også forvirret over, hvad du selv kan 
gøre for dit immunforsvar? Om du selv 
kan gøre noget for at styrke eller optimere 
din immunfunktion? Find hoved og hale i, 
hvordan immunforsvaret virker, og hvad du 
selv kan gøre med basale sundhedstiltag. 
Ved aftenens foredrag fortæller Umahro 
Cadogan om:
• Hvorfor basal sundhed og et sundt immun-
forsvar er to sider af samme sag
• Hvad du kan gøre for immunforsvaret 

med kost og livsstil
• Hvilke næringsstoffer og komponenter 
i maden, der er vigtige for et normalt 
fungerende immunforsvar
• Hvordan dit immunforsvar fungerer helt 
grundlæggende
Ernæringsespert Umahro Cadogan er 
bl.a kendt fra TV2’s programserie ‘Kan 
man spise sig sund’.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10, 2770 Kastrup
Tilmelding: Gratis billetter kan bestilles 
på www.taarnbybib.dk.

Kl. 16:00-18:00 
Aktiviteten er støttet af Slots- og  
Kulturstyrelsen.
Målgruppe: Fra 5 til 15 år, men alle er 
velkomne. 
Har du lyst til at lave gymnastik uden-
dørs? Du kan prøve at hoppe, springe 
og rulle på airtrack, øve færdigheder 

Udendørs gymnastiksal V/ KG66 - KASTRUP GYMNASTIKFORENING AF 1966. 

på opstillinger med skumredskaber og 
forskellige andre sjove stationer. Fuld fart 
frem - kom glad og tag din ven med!
Sted: Vi mødes på græsset mellem  
Tårnby hovedbibliotek og  
Kastrupgårdsskolen
PS:  
Aktiviteten aflyses i tilfælde af regnvejr.

http://www.taarnbybib.dk
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Er din balance ok?
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 10:00-11:00
Målgruppe: Alle over 18 år
Undgå fald. Kom til en gratis under-
søgelse af din balance og en faldfore-
byggende snak om, hvad du selv kan 
gøre, så du ikke har samme fald risiko.
Sted: FYSIQ, 
Kamillevej 4, 2770 Kastrup

Bordtennis 
Verdens hurtigste spil
V/ AMAGER BTK
Kl. 16:00-17:00
Målgruppe: Alle (alle børn fra 5 år og 
voksne. Børn i følge med en voksen.)
Amager BTK inviterer til åbent hus i vores 
lokaler i Amagerhallen. Alle er velkomne 
- unge som gamle og begyndere som 
øvede. Kom og spil med vores med-
lemmer og se, hvordan det er at gå til 
bordtennis.
Kom i tøj, der er behageligt at bevæge 
sig i og indendørssko. Vi har bat og bolde 
man kan låne.
Sted: Amagerhallen, 
Løjtegårdsvej 62-64, opg. D, 1. sal, 
2770 Kastrup



 30

  LØRDAG 16. OKTOBER

Kl. 11:00-12:15
Målgruppe: 18-65 år
Kom og sving hofterne og få sved på 
panden samt et godt grin sammen med 
nogle skønne mennesker i Netværks-

Familie Hopsa 
Dansemotion for børn og deres voksne 
V/ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kl. 10:00-11:00

Målgruppe: Børn 
Supersjov dansemotion for børn og 
deres voksne v/ danseinstruktør Gitte 
Ziebell. Vi danser til funky dansehits og 
vi danser som afrikanske dyr, cow-
boys, fugle, robotter og meget mere på 
en sjov måde. Dansen afsluttes med 
børne venlig afspænding.
Det bedste ved Familie Hopsa er, at 
man ikke kan gøre noget forkert. Vi 
laver de samme lette moves, men vi 

udtrykker dem på vores egen måde.
Mindre børn er velkomne, dog er det 
dig som forælder, der bestemmer om dit 
barn er for lille til at favne energien og 
det vilde, der udstråles i dansehopsaen. 
Hvert barn må medbringe én voksen.
Sted: Vestamager Bibliotek,  
Ugandavej 111, 2770 Kastrup
Tilmelding: www.taarnbybib.dk
Pris: 10 kr.

Alt godt fra havet
Gør Det Selv køkken 
og smagsprøver 
V/ BLÅ BASE (TÅRNBY NATURSKOLE)
Kl.10:00-14:00
Målgruppe: Alle
Kig forbi Blå Base i Kastrup Lystbåde-
havn og få inspiration til at lave sund mad 
med alt godt fra havet: tang, muslinger 
og fisk i vores Gør Det Selv køkken og få 
lækre smagsprøver.
Sted: Kastrup Lystbådehavn,  
Kastrup Strandpark

husets fællesskab. Pia styrer Zumbaen 
med kærlig hånd. Alle kan være med!
Sted: Netværkshuset Kastruplund,  
Kastruplundgade 13, 
Baghuset, 2770 Kastrup

Bevægelsesglæde med Zumba 
V/ NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND

http://www.taarnbybib.dk


  SØNDAG 17. OKTOBER + 

Alt godt fra havet  
Gør Det Selv køkken 
og smagsprøver 
V/ BLÅ BASE (TÅRNBY NATURSKOLE)
Kl.10:00-14:00
Målgruppe: alle
Kig forbi Blå Base i Kastrup Lystbåde-
havn og få inspiration til at lave sund mad 
med alt godt fra havet: tang, muslinger 
og fisk i vores Gør Det Selv køkken og få 
lækre smagsprøver.
Sted: 
Kastrup Lystbådehavn,  
Kastrup Strandpark

Skab trivsel 
svømning i 
efterårsferien
V/ KASTRUP SVØMMEHAL
Uge 42 i efterårsferien
Udvidet åbningstider i Kastrup  
Svømmehal i efterårsferien uge 42.
Kastrup Svømmehal har ekstra 
åbningstider mandag til og med 
redag fra kl. 10.00 – 16.00. 
Der vil være gratis adgang for 
børn og unge under 18 år.
Sted: Kastrup Svømmehal,  
Røllikevej 4.

 31

Fun on Ice
V/ TÅRNBY SKØJTE KLUB (TSK)
Kl. 14.00-15:00
Målgruppe: Fra ca. 3 år op og for alle 
der kan gå og stå.
Man bliver aldrig for gammel til at lege 
- kom derfor til Fun on Ice i TSK, hvor 
man kan lege og hygge på isen. Her 
kan man få undervisning, så isen ikke 
er så usikker til vinter - eller hvis man 
bare vil lære kunsten på skøjter. Kom 
i god tid, så finder TSK nogle gode 
skøjter der passer - men husk lange 
strømper og vanter.
Sted: Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, 
2770 Kastrup.
Pris: 35 kr. incl. leje af skøjter og 
undervisning
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Aktiv Livsstil  
Har du FYSIQ til det liv  
du gerne vil leve?
V/ FYSIQ KASTRUP
Kl. 12:00-13:00
Målgruppe: Alle over 13 år
Gratis rundvisning, snak og vejledning 
til dig, der ønsker en mere aktiv livsstil. 
Et besøg i dit lokale fysioterapeutiske 
træningscenter, hvor vi slutter af med 
gratis kaffe.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4, 
2770 Kastrup
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TÅRNBY KOMMUNE

Se mere på taarnby.dk/sundhedsugen

facebook.com/SundhedsCenterTaarnby

https://www.taarnby.dk/sundhedsugen/
facebook.com/SundhedsCenterTaarnby

