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nere sport med godt kammeratskab, 
er amerikansk fodbold med Amager 
Demons værd at prøve. Her er plads til 
alle, uanset niveau. Foreningen forener 
pædagogik og idræt i nogle rammer, 
der også gør sporten velegnet til børn 
med opmærksomhedsdiagnoser som for 
eksempel ADHD.
Det kan også være, at du sidder inde 
med en masse gode ideer til, hvordan 
vi kan bruge vores uderum her i kom
munen bedre. I så fald er du velkommen 
til workshop i Ildsjælehuset, hvor du har 
mulighed for at fortælle om din ide og få 
hjælp i processen med at realisere den. 
Uanset hvad du vælger, ønsker jeg dig 
og din familie en god Sundhedsuge. 
Stor tak til alle klubber, foreninger, virk
somheder og andre samarbejdspartnere, 
der medvirker i Sundhedsugen. Jeg er 
stolt over den interesse og det engage
ment I viser i, at vi alle sammen trives og 
har det godt her i mulighedernes kom
mune Tårnby.

Allan S. Andersen
Borgmester

Det er noget Sundhedsugen også gerne 
skal være med til.
Programmet, du sidder med her, er 
spækket med aktiviteter, så der gerne 
skulle være noget for enhver smag og 
målgruppe, og det er blandt andet lavet i 
samarbejde med vores lokale foreninger. 
Er du netop blevet pensionist, har du 
måske brug for nogle nye sociale rutiner, 
og så kan jeg anbefale at tage til senior
dag med Sundhedscenter Tårnby og 
Tårnby Apotek, der inviterer til morgen
kaffe og rundstykker. Radioværten Nis 
Boesdal lægger vejen forbi og deler 
sine tanker og holdninger om livet som 
pensionist. Der vil både være plads til 
grin og eftertanke.
Drømmer du om at komme ud på havet, 

skulle du prøve en tur i 
havkajak med Kastrup 

Kajakklub, der i år har 
100års jubilæum. 
Har du et barn, der 
gerne vil kombi

Sundhedsugen i uge 41 er i år også 
anledning til at gøre opmærksom på, 
at vi i slutningen af året indfører en ny 
sundhedspolitik. Det er noget, jeg ser 
meget frem til.
Tidligere har kommunens sundheds
arbejde især haft fokus på, at man skulle 
spise sundt og dyrke motion, lægge 
cigaretterne på hylden og holde igen 
med alkoholen. Det gælder stadig. Men 
i de seneste år – og ikke mindst oven på 
COVID19pandemien – er der kommet 
øget fokus på, at det ikke kun er vores 
kroppe, men også vores sind, vi skal 
passe godt på for at trives. Den erken
delse, altså at både mental og fysisk 
sundhed er vigtig, vil være en stor del af 
Tårnby Kommunes arbejde med sund
hed fra nu af og frem til år 2034.
Jeg er sikker på, at den nye 
sundhedspolitik vil være med til 
at skabe nogle gode rammer for, 
at vi som kommune kan have et 
endnu større fokus på sundhed. 

FORORD
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Kl. 9:00-15:30
Prøv at stå på skøjter – alle kan være 
med! Få afprøvet de fysiske udfordringer 
ved at stå på skøjter, hvor kodeordene 
er motorik og balance. Afhængigt af 
efterspørgsel, kan der opstå ventetid  
på lån af skøjter. 
Sted: Kastrup Skøjtehal,  
Røllikevej 1, Kastrup.

Prøv at stå på skøjter 
– fri adgang i Kastrup Skøjtehal hele Sundhedsugen

HELE UGEN: 8.-14. OKTOBER

Hvis ikke andet fremgår, er  
aktiviteterne for alle, gratis og kræver 

ikke tilmelding. Vi forbeholder os retten 
til at ændre eller aflyse  arrangementer 

i tilfælde af  uforudsete hændelser. 
 Ændringerne vil blive  annonceret på  

taarnby.dk/kulturogfritid/kultur
ogoplevelser/begivenheder/

sundhedsuge/
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Få vind i håret, friske røde kinder og hyg-
gelige oplevelser sammen, når Tårnby 
Familieløb køres i stilling på Tårnby 
Stadion! Tag børn, forældre, onkler, 
niecer eller bedsteforældre under armen 
og løb eller gå med på enten en 2,5 km 
eller 5 km frisk tur – vi lover, at I får én på 
opleveren, for ruten bliver spækket sjove 
forhindringer. De mindste i familien fra 
3-10 år kan være med i Fjolles Børneløb, 
hvor der løbes 400 meter på stadion. 

Program:
8:30 Afhentning af løbsposer, løbs-

numre og t-shirts for dem, der 
skal være med i Fjolles Børneløb

9:00  Åbning for afhentning af start-
numre for dem, der skal gå/løb 
2,5 km eller 5 km

9:05 Åbningstale af borgmester Allan 
S. Andersen 

9:15  Varm op med Fjolle!
9:30  Fjolles Børneløb skydes i gang
9:50  Se, hvem der vinder årets 

Sundhedspris og bliver årets 
Sundheds ambassadører

10:20 2,5 km og 5 km-løbet skydes i gang 

Kom med til 
Tårnby Familiedag

TÅRNBY FAMILIEDAG

LØRDAG 8. OKTOBER
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Fjolles Børneløb
Elefanten Fjolle og melder klarparatstart 
klokken 9:30. Fjolle står klar til at tage 
imod alle i målområdet, hvor alle vil få 
deres medalje og diplom. Alle deltagere 
i Fjolles Børneløb får desuden en goo
diebag med en løbstrøje, løbenummer, 
kildevand, snack og en fed Fjollegym
nastiktaske.
På pladsen vil foreningen Ildsjælene 
have nogle boder med salg af kaffe, 
saftevand og snacks. Her kan du betale 
med MobilePay og kontanter.
Pris: 125 kroner pr. deltager 
Tilmelding: elefantenfjolle.dk 
(En del af overskuddet fra Fjolles Børne
løb går til at afholde Fjolles Jul for børn
fra trange kår).

Familieløb
Løbet bliver skudt i gang klokken 10:20, 
og det hele kulminerer ved målstregen, 
hvor alle får overrakt både medaljer og 
diplomer. Før og efter løbet vil der være 
lege og aktiviteter med lokale sportsklub
ber, som eksempelvis Amar Jets, hvor 
du kan finde din indre Ishockey spiller 
frem. Midt på dagen overrækkes årets 
Sundhedspris og titlen som Sundheds
ambassadører. 
Så hop i løbeskoene og mød op ved 
Tårnby Stadion til en festlig, hyggelig og 
aktiv familiedag. Alle kan være med – 
uanset alder og kondition.
Pris: 30 kroner pr. deltager.
Tilmelding: dgi.dk/arrangementer

Sted: Tårnby Stadion, Gemmas Alle 41, 
Kastrup.
Arrangører: SundhedsCenter Tårnby 
i samarbejde med Ildsjælene og DGI 
Storkøbenhavn.

N.B Foto og video til dette arrangement
Bemærk, at der bliver taget fotos og/eller video til 
dette arrangement. Billederne kan blive offentlig
gjort på Tårnby Kommunes hjemmeside og i trykte 
materialer fra kommunen samt på Tårnby Kommunes 
profiler på Facebook, LinkedIn og Instagram.

TÅRNBY FAMILIEDAG

LØRDAG 8. OKTOBER

http://elefantenfjolle.dk
https://www.dgi.dk/arrangementer
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Prøv Fitness 
Reformer Pilates 
hos FYSIQ Kastrup
Kl.11:00-11:45 
Du skal være over 18 år for at deltage, 
og du skal kunne komme op og ned fra 
gulvet selv, gå selvstændigt og være 
skadefri. 
Fitness Reformer Pilates er ikke tradi
tionel styrketræning, men en trænings
form, hvor alle funktionelle elementer af 
kroppen sættes i fokus. Prøv Reformer 
Pilates, og du vil lære nyt om din krop, 
som du ikke før har mærket.
Sted: FYSIQ, 
Kamillevej 4 i stuen, Kastrup. 

Dans som på 
Jane Austens tid med 
 foreningen Historiske 
 Engelske Danse
Kl. 10:00-11:30 
Vi siger velkommen med en kop kaffe!
Kom og prøv at danse, som de gør i 
BBCserien ”Pride and Prejudice” (”Stolt
hed og Fordom” på dansk). 
Alle kan være med, bare de elsker at 
bevæge sig til musik! Vi danser i almin
deligt tøj og bløde sko, og der er ingen 
svære dansetrin. Kom med en partner, 
en nabo eller selv. Alle danser med alle, 
så en partner er ikke nødvendig. 
Sted: Tårnby Skoles festsal, 
Sneserevej 10, Kastrup. 
Tilmelding: Tilmeld dig gerne på tele
fon 20 32 49 93 eller Inge Aakilde på 
 iaakwal@gmail.com 

Ishockeyensdag  
– kom og prøv ishockey 
hos Amager Ishockey Club
Kl. 9:00-10:30
For alle børn, som vil prøve ishockey.
I samarbejde med Dansk Ishockey 
Union afholder Amager Ishockey Club 
Ishockeyensdag. Ishockey er en sjov 
sport, som udfordrer børnenes motorik. 
Amager Ishockey Club inviterer alle børn 
til en sjov dag på isen – tag gerne en 
ven med.
Klubben har alt udstyr, som I kan låne 
gratis, så medbring blot drikkedunk og 
tøj til at have under udstyret. Tilmelding 
er ikke nødvendig. 
Læs mere på amarjets.dk 
eller nytilishockey.dk
Sted: Amager ishockey Club, Kastrup 
Skøjtehal, Røllikevej 13, Kastrup.

SØNDAG 9. OKTOBER

mailto:iaakwal%40gmail.com?subject=
https://www.amar-jets.dk/
http://nytilishockey.dk/
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Kom til informationsoplæg 
om træning efter graviditet 
i FYSIQ Kastrup
Kl. 11.00-12.00
Oplægget er til gravide eller hvis du har 
født indenfor det sidste år.
Træning efter din graviditet er vigtigt for 
at kunne komme tilbage i form. På et ef
terfødselshold har vi fokus på genoptræ
ning af hele kroppen, med særligt fokus 
på maven og bækken. Efterfødselshold 
er for dig på barsel og der er plads til 
at tage sit barn med. Kom til et infor
mationsoplæg omkring træning og hold 
opstart, og bliv inspireret til, hvordan du 
også kan træne derhjemme.
Oplægget er teoretisk og varer 45 min.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
Kastrup.

Stavgang med 
Diabetesforeningen
Kl. 10:00-11:00
Vi har flere grupper til både langsomt og 
raskt tempo.
Kom og gå en tur med eller uden stave. 
Har du lyst til at prøve stavgang, har vi 
stave du kan låne.
Mødested: 
Foran plejehjemmet 
på Løjtegårdsvej 100, Kastrup.

Gå med på ført vandretur 
på 10 km med Motions-
foreningen København
Kl. 10:00-12:00
Alle kan være med. Eneste krav er, at du 
skal kunne gå de 10 km og følge med – 
vi går cirka 5 km i timen. 
Gå med på en 10 km ført vandretur fra 
Tårnby Station. (Vi starter og slutter 
samme sted). Det er gratis at deltage, og 
tag gerne en kop med – så byder vi på 
kaffe undervejs!
Mødested: 
Tårnby Station på stationspladsen, 
Gemmas Alle 41, Kastrup.

MANDAG 10. OKTOBER



Dyst i petanque, 
billard og sjoelbak 
hos Pensionistcentret 
Solgården
Kl. 13:30-15:00
Arrangementet er for seniorer på 62+ år.
Der er plads til grin og hygge, når 
Solgården åbner op for en hyggelig dyst 
i spil petanque, billard og Sjoelbak. Få 
bevæget kroppen, når du skal lave dit 
bedste skud. Vi slutter dagen af med 
åbent hus samt kaffe og sunde kager i 
Solgårdens café.
Sted: Pensionistcentret Solgården, 
Nordmarksvej 90, Kastrup.

Snup en gåtur og en god 
historie med Tårnby 
Kommunebiblioteker
Kl. 14.00-15.30
Turen er for alle voksne, der kan gå 2 
km i roligt tempo.
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtår
net gennem Byparken til Hovedbibliote
ket. På biblioteket runder vi turen af med 
en kop kaffe eller te, mens bibliotekar 
Laura Michelsen læser en historie højt. 
Helene Filskov møder jer klokken 14:00 
ved rundkørslen på Englandsvej, hvor 
Hjertestien starter, og sammen går vi 
til Hovedbiblioteket. Gå med og få lidt 
motion til både hjerte og hjerne!
Sted: Vi mødes ved Vandtårnet på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter.

Vær med til fælles- 
spisning og godnatsang 
i Kulturzonen
Kl. 17.00-18.30 
(spisning klokken 17.0017.45, 
underholdning klokken 18.0018.30).
For hele familien.
Musik har stor værdi for vores allesam
mens helbred, og Kulturzonen ønsker, 
at musik i højere grad skal bidrage til at 
skabe sunde liv.
Så kom til fællesspisning og godnathyg
ge på Kulturzonen – tag nattøjet på, og 
husk sovebamsen! 
Vi spiser en børnevenlig menu sammen 
ved langborde og runder af med god
nathistorie og godnatsang med musiks
kolens lærer Nanna Khoury Sabroe.
Sted: Kulturzonen, 
Nøragersmindevej 90, Dragør
Tilmelding: Meld dig til på place2book 
senest fredag den 7. oktober.
Pris: Entré 35 kroner/gratis for børn 
til og med 3 år. Maks 50 deltagere. 
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MANDAG 10. OKTOBER

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/c6vuqyozav


FOREDRAG
Gør sundheden simpel 
med Michelle Kristensen
Kl. 18:00-19:30
For alle voksne. 
Det skal være simpelt at være sund. Det 
er Michelle Kristensens vigtigste bud
skab, og det er også den allervigtigste 
pointe, når Danmarks ukronede sund
hedsdronning indtager scenen. Vi skal 
lægge den dårlige samvittighed langt 
væk og i stedet fokusere på de ting, der 
giver os overskud, energi og gåpåmod. 
Glæd dig til en energifyldt aften med 
masser af grin, hvor du får viden og in
spiration til at få kontrol over din hjernes 
adfærd og til at navigere i de mange 
råd om motion, kost og sundhed, som vi 
konstant bliver bombarderet med.
Sted: Kulturhuset Kastrup Bio, 
Kastrupvej, Kastrup.
Pris: 175 kroner pr. billet.
Tilmelding: Billetter købes på 
 kulturhusetkastrupbio.dk, på  Tårnby 
 Hovedbibliotek eller i Kulturhuset 
Kastrup Bio.
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https://kulturhusetkastrupbio.dk/
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Få en snak om livsstil 
i FYSIQ Kastrup
Kl. 18:00-19:00
For alle over 18 år.
Kostvejleder og personlige træner Sille 
Thode vil give gode råd om kostvejled
ning, personlig træning og livsstilsforløb i 
FYSIQ. Ingen tilmelding – drop inn.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
Kastrup. 

Kom til oplæg om 
styrketræning for øvede 
i FYSIQ Kastrup
Kl. 18:00-19:30
Du kan være med, hvis du er 18+ år, 
styrketræner 12 gange ugentligt og er 
skadefri.
Er du allerede godt i gang med styrket
ræning, og ønsker du at blive mere ud
fordret på nye øvelser og derved få mere 
ud af din træning? Så kom og vær med 
til et fagligt oplæg om styrketræning og 
frivægtstræning. Du vil få teori omkring 
styrketræning samt gennemgang af spe
cifikke øvelser, som du nemt kan udføre 
selv. Oplægget er teoretisk og praktisk 
og varer mellem 75 og 90 minutter.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
Kastrup. 

Gå med på ført vandretur 
på 10 km med Motions-
foreningen København
Kl. 18:00-20:00
Alle kan være med. Eneste krav er, at du 
skal kunne gå de 10 km og følge med – 
vi går cirka 5 km i timen. 
Gå med på en 10 km ført vandretur fra 
Tårnby Station. (Vi starter og slutter 
samme sted). Det er gratis at deltage, og 
tag gerne en kop med – så byder vi på 
kaffe undervejs!
Mødested: Tårnby Station på stations
pladsen, Gemmas Alle 41, Kastrup. 

MANDAG 10. OKTOBER
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FOREDRAG 
Glædens kemi 
med neuropsykolog
Lone Vesterager
Kl. 19:00-20:30
For alle voksne.
Glæde er et skønt og letsagt ord, men 
også en kompleks kemisk proces i hjer
nen. Tag din egen forunderlige hjerne 
med til et foredrag om glædens kemi 
med neuropsykolog Lone Vesterager 
Martinus. Lone fortæller om, hvor og 
hvordan glæden bor i hjernen. For kan 
vi lokalisere følelsen, så kan vi måske 
også påvirke vores egen oplevelse af 
glæde i hverdagen.

Lone Vesterager Martinus er cand.
psych., neuropsykolog og undervisnings
leder på Center for Hjerneskade.
Sted: Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111, Kastrup.
Tilmelding: Billetter købes online 
på taarnbybib.dk eller ved personligt 
 fremmøde på biblioteket.
Pris: 35 kroner

Dans folkedans med 
Amager Folkedansere
Kl. 19:30-21:30
For alle på 15 år og op. Der kan fo
rekomme lidt temposkift, afhængig af 
dansen.
Amager Folkedansere danser primært 
dansk folkedans med afstikkere til de 
andre nordiske lande. Vi danser til leven
de musik. Vi træner i almindeligt tøj og 
flade bløde sko (helst ikke gummisko). Vi 

danser folkedans, fordi det er sjovt – det 
er godt for sjæl og krop, ikke mindst smi
lebåndet. At danse er at bevæge sig for 
livet. Det er god motion på et fornuftigt 
plan.
Sted: Festsalen på Løjtegårdsskolen 
(indgang via Herkules Alle), Kastrup.
Tilmelding: Tilmeld dig gerne via sms 
eller ring på telefon 29 82 56 67, hvis du 
har lyst til at prøve at danse med.

MANDAG 10. OKTOBER

https://taarnbybib.dk/
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og filtrene, der giver frisk og godt vand i 
hanen. 
Du kan også høre om forsyningens ar
bejde med kampagner om biodiversitet, 
regnbede og frakobling af regnvand – og 
om, hvad du selv kan gøre for miljøet 
ved ikke at bruge toilettet til at smide ting 
ud i. 
Sted: Gemmas Allé 39, Kastrup. 
Tilmelding: Tilmeld dig på email til  
dsc@taarnbyforsyning.dk senest fredag 
den 7. oktober.

Besøg Tårnby 
Forsynings vandværk 
Kl. 11:00-12:00 
Alle er velkomne!
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 vandekspert 
klar til at vise rundt. Hør blandt andet 
om drikkevandsboringer, iltningstrappen 

Besøg Tårnby 
Forsynings renseanlæg
Kl. 13:00-14:00
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 og så videre?
På Tårnby Forsynings renseanlæg sker 
der en kompliceret filtrerings- og rense
proces. Vores spildevandsekspert er klar 
til at fortælle om blandt andet bioreakto
ren og efterklaringstankene, som er en 
del af renseprocessen.
Hør om sikring med overløb og meget 
mere, når vores spildevandsekspert 
viser rundt.
Sted: Gemmas Allé 39, Kastrup.
Tilmelding: Tilmeld dig på email til 
dsc@taarnbyforsyning.dk senest fredag 
den 7. oktober.

TIRSDAG 11. OKTOBER

mailto:dsc%40taarnbyforsyning.dk?subject=
mailto:dsc%40taarnbyforsyning.dk?subject=
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Få en Senior Fitness Test 
hos FYSIQ Kastrup
Kl. 13:00-14:00
Testen er for dig, der er 65+ år og gerne 
vil i gang med at træne din styrke og 
balance.
Senior Fitness Test er en samling af syv 
funktionstests, der måler fysisk formåen 
hos ældre mennesker.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
Kastrup. 

Gå med på Walk and Talk 
med Pensionistcentret 
Solgården
Kl. 13:30-15:00
Arrangementet er for seniorer på 62+ år.
Kom med en tur ud i naturen og få en 
hyggelig snak, mens vi får bevæget 
kroppen. Hvis du savner at møde nye 
mennesker, så er en Walk and Talktur 
en rigtig god idé. Vi går i et tempo, hvor 
alle kan være med. Vi slutter turen af 
med kaffe og lidt sundt i cafeén.
Sted: Pensionistcentret Solgården, 
Nordmarksvej 90, Kastrup.

Prøv restorativ yoga 
hos FYSIQ Kastrup
Kl. 14:30-15:30 
Du skal være 18+ år for at deltage, og 
du skal kunne komme op og ned fra 
gulvet på egen hånd. 
Forny din energi og velbehag i kroppen. 
Utallige undersøgelser viser, at stillinger 
fra restorativ yoga har en dybt helende 
virkning på både krop og sind. For 
eksempel kan restorativ yoga mindske 
angst og stress. Restorativ yoga udmat
ter ikke kroppen, men efterlader dig med 
et stort velbehag og fornyet energi.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
Kastrup.

Besøg Kastrup Kajakklub 
og hør om trivsel med ka-
jak i 100 år
Klokken 15.00-17.00
Alle er meget velkomne, men man skal 
være 18 år for at kunne blive medlem af 
klubben.
Friluftsliv på vandet er godt for både krop 
og sjæl: En sommeraften i strandparken, 
en ferie med oppakning, ud med en 
fiskestang eller en tur langt ud på havet. 
Med en havkajak kan man det hele, bare 

man er i almindelig god form. Med det 
rigtige tøj kan man også ro om vinteren.
Kastrup Kajakklub har 100års jubilæum 
i år. Kom og hør om havkajakkens mu
ligheder og klubbens aktiviteter. Hvis det 
ikke blæser for meget, bliver der mulig
hed for at prøve en tur i en havkajak.
Sted: Kastrup Kajakklub, Amager 
Strandvej 413L (Kastrup gl. Lystbåde
havn).
Tilmelding: Hvis du har lyst til en 
prøvetur i en havkajak, så skriv senest 
mandag den 10. oktober til  
kontakt@kastrupkajakklub.dk

Kig forbi Kulturzonens 
juicebar
Kl. 15:30-19:30
Få inspiration til et sundere, saftigere 
og mere energifyldt liv. Caféen serverer 
sund mad og giver mulighed for at udfor
dre dine smagsløg med lækre og sunde 
smagsprøver.
Kulturcaféen i Kulturzonen er åben 
mandag til torsdag klokken 15:3021:30, 
og der kan købes en varm ret mellem 
klokken 17:00 og 19:00.
Sted: Kulturzonen, 
Nøragersmindevej 90, Dragør.

TIRSDAG 11. OKTOBER

mailto:kontakt%40kastrupkajakklub.dk?subject=
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Workshop om 
Tårnbys naturområder  
– kom med dine input og 
ideer og vær med til at 
realisere dem
Kl. 16:30-18:00
Kom til en inddragende workshop om 
brugen af Tårnby Kommunes smukke 
og diverse naturområder. Workshop
pen er arrangeret af Tårnby Naturskole, 
SundhedsCenter Tårnby og Tårnby 
Kommunes Kultur og Fritidssekretariat, 
og workshoppen er for både borgere, 
foreningsrepræsentanter og andre inte
resserede. 
I løbet af workshoppen vil vi sammen 
tage en åben samtale og dele ideer 
omkring: 

1)  Hvordan I bruger naturen
2)  Hvordan I gerne vil kunne bruge 

Tårnbys naturområder 
3)  Hvad der efter jeres mening står i 

vejen for, at I eller andre kan bruge 
kommunens naturområder. 

Hvis nogen har lyst til at gå videre med 
ideer, så understøtter vi processen. 
Vi byder på en sandwich til alle tilmeldte. 
Sted: Ildsjælehuset, Granatvej 13, 
 Kastrup (ved Naturskolen). 
Tilmelding: Gratis, men kræver tilmel
ding, da der er begrænset antal pladser. 
Ved tilmelding bestiller vi også en sand
wich til dig. Tilmelding (og beskeder om 
evt. allergier) sendes til mail:  
avk.sc.as@taarnby.dk senest tirsdag 
den 4. oktober.
 

Spil amerikansk fodbold 
med Amager Demons
Kl. 17:30-19:00
Alle i aldersgruppen 1014 år kan være 
med – de 1012årige er på et hold, 
mens de 1314årige er på et andet hold. 
Har du lyst til at få nye venner og et 
godt kammeratskab? Så vil amerikansk 
fodbold lige være noget for dig. Vi har 
udstyr, du kan låne. Hvis du har fodbold
støvler eller kondi/gummisko, vil det 
være en god idé at tage dem med. Vi har 
plads til alle, uanset om du er dreng eller 
pige, og hvilket niveau du er på – kom 
glad.
Kontaktpersoner ved Amagerhallen: 
Trænerne på U10/U12 er Mads Emil og 
Christopher. Trænerne på U14 er Anton 
og Kristoffer
Sted: Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62, 
Kastrup.
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FOREDRAG 
Det gode familieliv 
med ADHD med børne-
psykolog Signe Hartvig 
Pedersen
Kl. 17:30-19:00
Arrangementet er for forældre, bedste
forældre og andre pårørende til et barn 
eller en ung med ADHD. 
Det påvirker hele familien, når et barn 
eller en ung har ADHD. Konfliktniveauet 
kan være højt, søskende kan føle sig 
overset, og måske er det svært at udleve 
de drømme, man havde om familieli
vet. Men selvom ADHD i familien er en 
udfordring, behøver det ikke udelukke et 
harmonisk familieliv, mener børnepsyko
log Signe Hartvig Pedersen. 

Foredraget handler om ADHD og de 
vanskeligheder, der kan følge med 
diagnosen, og sætter samtidig fokus på, 
hvad der som oftest virker godt for fa
milier med ADHD. Der vil være hjælp til 
strategier til at få familielivet og de gode 
oplevelser i højsædet og til også at få 
øje på de positive sider ved ADHD’en.
Foredragsholderen, Signe Hartvig Pe
tersen, er børnepsykolog og specialist 
i klinisk børnepsykologi. Arrangemen
tet er arrangeret af SundhedsCenter 
Tårnby,Tårnby Kommunebiblioteker og 
Folkeuniversitetet. 
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, Kastrup.
(mødelokale 1, 2 og 3).
Tilmelding: taarnbybib.dk

Løb orienteringsløb med 
Amager Orienteringsklub
Kl. 17:30-20:00. (Man starter mellem 
klokken 17:30 og 18:30 og skal senest 
være i mål klokken 20:00).
Alle er velkomne. Løb eller gå i eget 
tempo enten 2,5 km, 4 km eller 6 km. 
Find vej fra post til post, enten alene 
eller sammen med venner eller familie. 
Medbring pandelampe, enkelte pande
lamper kan lånes (Solen går ned klokken 
18:18).
Sted: Blå Base, Kastrup Havn. 
Kastrup Strandpark 51, Kastrup.
Tilmelding: info@amagerok.dk
Pris: 20 kroner for 1 løber, 40 kroner for 
en familie.

Kom til søspejdermøde 
hos Kastrup Søspejdere
Kl. 18:00-20:30.
Arrangementet er for de 10 til 12årige. 
Prøv at være med til et søspejdermøde i 
Kastrup Gammel Havn.
Sted: Amager Strandvej 413A, Kastrup.
Tilmelding: Tilmeld dig på telefon 21 52 
37 15 senest mandag den 10. oktober.
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Kom godt i gang med 
 seniorlivet
Kl. 9:00-11:00
SundhedsCenter Tårnby og Tårnby Apo
tek inviterer alle seniorer på morgenkaf
fe, rundstykker og lækre smagsprøver.
Overgangen fra arbejdsmarkedet til 
seniorlivet er en af livets store milepæle. 
Det medfører for de fleste store æn
dringer i hverdagslivet og kan være en 
udfordring for nogle. Vi ønsker derfor 
at inspirere til en vellykket overgang til 
det gode og meningsfulde seniorliv med 

Bliv klogere på
den lokale frivillighed
Kl. 9:00-11:00
Når pensionisttilværelsen nærmer 
sig, kan det være rart med inspiration 
til, hvad dagene kan gå med. Du kan 
spørge kommunens frivillighedskoor
dinator, Anita Køldal, om frivillighed og 
vores mange lokale foreninger i Tårnby. 
Hvad kan man få ud af at være frivillig, 
hvilke foreninger findes der, hvor kan 
man være frivillig? Mød bare op – Anita 
er klar til at inspirere og hjælpe dig. 
Sted: Arkaden i Tårnby Sundhedshus, 
Kamillevej 4, Kastrup. 

SENIORFORMIDDAG

inspiration og oplysninger fra nogle af 
vores mange samarbejdspartnere. 
Der vil på dagen være repræsentanter 
fra blandt andre ÆldreSagen, AOF, 
Faglige Seniorer, Mænds Mødesteder 
og Seniorrådet. 
Derudover står kommunens forebyggel
seskonsulenter, frivillighedskoordinator 
og pensionsmedarbejdere fra kommu
nens Socialcenter klar til en snak om 
gode rammer for et vellykket seniorliv.
Sted: Arkaden i Tårnby Sundhedshus, 
Kamillevej 4, Kastrup.

ONSDAG 12. OKTOBER
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Et Godt Liv Hele Livet med 
ÆldreSagen Tårnby
Kl. 9:00-11:00
Kom og hør om vores mange aktiviteter, 
for eksempel squaredance, motionshold, 
cafeer (Café Livsglæde, IdeCaféen og 
SøndagsCaféen), Vågetjenesten og 
meget mere. Alle voksne er velkomne til 
at kigge forbi og spørge ind.
Sted: Arkaden i Tårnby Sundhedshus, 
Kamillevej 4, Kastrup .

Kom med dine ideer –
Naturfriske fællesskaber 
Kl. 9:30-10:30
Kom og del dine ideer om brugen af 
Tårnby Kommunes natur. Hvordan vil 
du gerne kunne bruge naturområderne i 
Tårnby? Og hvordan kan det blive nem
mere for folk at bruge Tårnbys naturom
råder?
Du møder bare op i tidsrummet og skri
ver dine ideer på postits. 
Sted: Arkaden i Tårnby Sundhedshus, 
Kamillevej 4, Kastrup.

Vær med til Parkinson-
dans hos FYSIQ Kastrup
Kl. 12:00-12:45
Alle med en neurologisk lidelse, Parkin
son, sklerose og lignende samt deres på
rørende kan danse med. Man skal kunne 
gå selvstændigt uden hjælpemidler.
Dans er noget af den bedste træning 
for et menneske med Parkinson eller 
en anden neurologisk lidelse! Dansen 
udfordrer både balancen og koordinatio
nen og fremmer hjerneaktivitet. Sammen 
danser vi alle de klassiske danse: vals, 
chachacha, slowfox, salsa og meget 
mere. Tag din ægtefælle med eller kom 
selv – så danser vi sammen med god 
musik og højt humør. Vi danser i 45 
minutter. 
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup.

FOREDRAG 
Om at forlade arbejdslivet 
og finde netværk og noget 
man brænder for – med 
radiovært Nis Boesdal
Kl. 11:00-12:00
Nis Boesdal afslutter årets seniordag 
med både grin, eftertanke og holdninger 
til pensionistlivet. For de fleste men
nesker har arbejdet styret hverdagens 
rytme. Nu ligger kalenderen åben, og 
for mange af de nye pensionister er det 
vigtigt at få nogle nye faste holdepunk
ter i ugen. Det er samtidig en mulighed 
for at få etableret sociale rutiner og 
gode vaner, der kan vare ved langt ind i 
seniorlivet. 
Sted: SundhedsCenter Tårnby 
Kamillevej 4, 1. sal, Kastrup.SENIORFORMIDDAG

ONSDAG 12. OKTOBER
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Få en snak om livsstil 
i FYSIQ Kastrup
Kl. 12:00-13:00
For alle over 18 år.
Kostvejleder og personlige træner Sille 
Thode vil give gode råd om kostvejled
ning, personlig træning og livsstilsforløb i 
FYSIQ. Ingen tilmelding – drop inn.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup.

Kulturzonens juicebar
Kl. 15:30-19:30
Få inspiration til et sundere, saftigere 
og mere energifyldt liv. Caféen serverer 
sund mad og giver mulighed for at udfor
dre dine smagsløg med lækre og sunde 
smagsprøver.
Kulturcaféen i Kulturzonen er åben 
mandag til torsdag klokken 15:3021:30, 
og der kan købes en varm ret mellem 
klokken 17:00 og 19:00.
Sted: Kulturzonen, Nøragersmindevej 
90, Dragør.

Prøv Fitness Reformer 
Pilates hos FYSIQ Kastrup
Kl. 18:05-18:50 
Du skal være over 18 år for at deltage, 
og du skal kunne komme op og ned fra 
gulvet selv, gå selvstændigt og være 
skadefri. 
Fitness Reformer Pilates er ikke tradi
tionel styrketræning, men en trænings
form, hvor alle funktionelle elementer af 
kroppen sættes i fokus. Prøv Reformer 
Pilates, og du vil lære nyt om din krop, 
som du ikke før har mærket.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup.
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FOREDRAG
Du er også vigtig som på-
rørende – med pårørende 
og forfatter Diana Lund
Kl. 17:30-19:00
Foredraget er med fokus på dig som 
pårørende. Der kommer konkrete råd 
og ideer til, hvordan du kan passe på 
dig selv, når du er pårørende til en med 
alvorlig sygdom. Diana Lund er selv på
rørende til en alvorligt syg og har skrevet 
bogen ”Jeg er også vigtig. Husk dig selv 
som pårørende”
Sted: SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1. th. Kastrup.
Tilmelding: Det er gratis at deltage. 
Tilmeld dig på taarnby.nemtilmeld.dk/20
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FOREDRAG
Bike Fit / professionel 
tilpasning af din cykel kan 
forbedre din cykeloplevel-
se hos FYSIQ Kastrup
Kl. 16:00-17:15
For alle 18+ år, der kan lide at cykle på 
landevejen, skoven eller på grusstier 
uanset distance og niveau.
Kom og hør, hvad et bikefit/professionel 
tilpasning af din cykel – kan gøre for dig 
og din cykling og om, hvordan bikefit 
kan være med til at forebygge overbe
lastningsskader samt give dig en bedre 
oplevelse på din cykeltur: 75 min. det er 
et foredrag med et praktisk eksempel, 
ingen cykler og tur.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup.

FOREDRAG
Livet med bipolar lidelse 
og vejen til at få det bedre 
ved Kim Bach
Kl. 19:30-21:00
I mange år var Kim Bach ensom og uden 
for arbejdsmarkedet. Frivilligt arbejde 
blev vejen tilbage til livet. I dag ser livet 
helt anderledes ud; ensomheden er skif
tet ud med netværk, arbejde og familie. 
Kom og hør Kims fængslende historie.
Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, 
der kendetegnes ved store forandringer 
i humør og aktivitetsniveau. Ved bipolar 
lidelse svinger humøret mellem episoder 
af depression og episoder af mani eller 
hypomani. Foredraget arrangeres af 
frivillige fra Depressionsforeningen.
Tilmelding: Gratis billetter bestilles 
online på  taarnbybib.dk eller ved fysisk 
fremmøde på biblioteket.
STED: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, Kastrup.
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Åbning af Sundhedsdagen 
på Hovedbiblioteket
Kl. 10.00-11.00
Sundhedsdagen åbnes med en tale af 
borgmester Allan S. Andersen, hvorefter 
vi sammen synger dagen i gang. Marian
ne Kragh, kendt fra bibliotekets sangef
termiddage, sidder ved klaveret, og med 
sig har hun Pilehavekoret. Sang er sundt 
for sjælen, så kom og syng med!
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, Kastrup.

Mål din sundhed
Kl. 11.00-13.00
Lungeforeningen, Hjernesagen, Diabe
tesforeningen, Gigtforeningen, Lænken 
og Osteoporoseforeningen kommer på 
besøg på Hovedbiblioteket. Her kan du 
blandt andet få testet din risiko for at få 
diabetes og få målt dit blodtryk. Du kan 
også få en generel snak om sundhed og 
høre om patientforeningernes arbejde.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, Kastrup. 
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Mød Cykling uden alder
Kl. 11.00-13.00
Cykling uden alder er en landsdæk
kende forening, hvor over 1.800 frivillige, 
”piloter”, i mere end 45 kommuner invi
terer plejehjemsbeboere ud på cykelture 
i rickshaws. I dag er der over 50.000 
ældre, der bor på plejehjem, hvor der er 
en rickshaw, og som har mulighed for 
at være en del af et glædespredende 
fællesskab og få vind i håret. Kom forbi 
Hovedbiblioteket og mød nogle af de 
lokale frivillige. Du kan høre om deres 
dejlige oplevelser og prøve en tur i en 
rickshaw. Måske skal du være ny ”pilot” i 
Cykling uden alder?
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Kan du yde førstehjælp? 
Hvis ikke står Tårnby 
Brandvæsen klar til at  
lære dig det
Kl. 11.00-13.00
Førstehjælp redder liv. At yde før
stehjælp i de første minutter efter et 
hjertestop kan sikre personens overle
velse. Kom og prøv en hjertestarter, lær 
at give hjertelungeredning og få en snak 
om førstehjælp, når Tårnby Brandvæsen 
besøger Tårnby Hovedbibliotek.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, Kastrup.

Mød Tårnby Kirke 
Kl. 11.00-13.00
Pilgrimsvandring er en gammel tradition 
– for det er nu engang ofte lettere at tale 
sammen om livets store spørgsmål, når 
man vandrer sammen. Sognepræst Ida 
Andersen fortæller om kirkens ugentlige 
walk & talk. Du kan også møde sogne
præst Louise Husted Rosenberg, der 
fortæller om kirkens månedlige onsdags
gudstjeneste Tid Til Bønner & Kaffe.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Hvad er dit BMI 
og hvad betyder det?
Kl. 11.00-13.00
Mød dit lokale fysioterapeutiske træ
ningscenter FYSIQ og få en snak om dit 
BMI. BMI kan anvendes til at beregne 
under og overvægt.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Mød Netværkshuset 
Kastruplund
Kl. 11.00-13.00
Netværkshuset Kastruplund er et møde
sted i Kastrup for de 1865årige. I huset 
er der plads til mennesker med forskel
lige aldre og baggrunde, som mødes til 
fælles oplevelser i trygge omgivelser. I 
huset er der altid kaffe på kanden og tid 
til en snak foruden mange forskellige so
ciale aktiviteter, herunder gåture, fælles
spisninger, yoga, og kreativt værksted. 
Kom og mød de frivillige og hør om 
 husets mange spændende aktiviteter. 
Sted: Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, Kastrup. 
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Bevæg dine fødder
Kl. 14.00-15.00
Kom og træn dine fødder med fodtera
peuterne fra Kastrup Fodterapi.
Fødderne er kroppens fundament. At gå, 
løbe og holde balancen stiller store krav 
til vores fødder. Men fødderne bliver ofte 
glemt i et træningsprogram, og vi får 
dem først i fokus, når de gør ondt. Det 
råder vi bod på til Sundhedsdagen. Vi 
laver øvelser, der øger mobilitet og mu
skelstyrke i fødderne, og sammen sætter 
vi fokus på føddernes sundhed.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Mød Boblberg
Kl. 14.00-16.00
På Boblberg kan du og andre brugere 
skabe nye sociale relationer og fælles
skaber baseret på jeres fælles interes
ser. Det er et uformelt forum, hvor det 
ikke handler om at opstille et perfekt bil
lede. Kom og mød Boblberg og hør om 
et spændende online fællesskab baseret 
på nye venskaber og fælles interesser.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Smag sunde snacks og få 
sund inspiration
Kl. 14.00-16.00
Eftermiddagstrætheden melder sig, 
og slikskålen lokker med søde løfter 
om velsmag og hurtig energi. Men kan 
snacktrangen stilles på en lidt sun
dere måde? I bibliotekarerne Louise og 
Monas snackbod er der smagsprøver 
på sundere snacks hentet i bibliotekets 
store samling af kogebøger. Velsmagen 
er garanteret, for det skal smage godt at 
leve sundt!
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Hør Tårnby Kirke fortælle 
om sorggrupper for børn 
og unge
Kl. 14.00-16.00
Mød sognepræst Louise Husted Rosen
berg til en snak om UNDER REGNBU
EN – sorggrupper for børn i alderen 417 
år, der har mistet en forælder, bedstefor
ælder, søskende eller en, som står dem 
nær. I grupperne får børn og unge i sorg 
et rum, hvor de kan få mulighed for at 
spejle deres sorg i hinanden og udtrykke 
deres følelser, tanker og forestillinger 
i kreative udtryk, madlavning og små 
ritualer.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.

Kom med dine ideer til 
naturfriske fællesskaber
Kl. 15.00-16.00
Kom og del dine ideer om brug af Tårnby 
Kommunes natur. Hvordan vil du gerne 
kunne bruge naturområderne i Tårnby? 
Og hvordan kan det blive nemmere for 
folk at bruge naturområderne?
Du møder bare op i tidsrummet og 
 skriver dine ideer på postitsedler.
Sted: Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10, Kastrup.
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Kulturzonens juicebar
Kl. 15:30-19:30
Få inspiration til et sundere, saftigere 
og mere energifyldt liv. Caféen serverer 
sund mad og giver mulighed for at udfor
dre dine smagsløg med lækre og sunde 
smagsprøver.
Kulturcaféen i Kulturzonen er åben 
mandag til torsdag klokken 15.3021.30, 
og der kan købes en varm ret mellem 
klokken 17.00 og 19.00.
Sted: Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 
Dragør.

Hør om ”Løb performance” 
hos FYSIQ Kastrup
Kl. 16.00-17.15
Dette oplæg er noget for dig, hvis du er 
18+ år og kan løbe minimum 2 gange 5 
km ugentligt.
Er du allerede i gang med at løbe, og 
ønsker at få mere ud af dit løb? Så er 
“løb performance” perfekt til dig. Oplæg
get vil omhandle træning til løb, hvordan 
man optimerer sine løbeture, samt speci
fikke løbe intervaller og om hvordan man 
øger sin løbe pace og distance. Oplæg
get er Teoretisk og praktisk i 75 min.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen , Kastrup.

Få en Senior Fitness Test 
hos FYSIQ Kastrup
Kl. 13.00-14.00
Testen er for dig, der er 65+ år gerne 
vil i gang med at træne din styrke og 
balance.
Senior Fitness Test er en samling af syv 
funktionstests, der måler fysisk formåen 
hos ældre mennesker.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup .

Hør om ”Løb for begynde-
re” hos FYSIQ Kastrup
Kl. 15.00-16.00
Dette oplæg er noget for dig, hvis du er 
18+ år og kan gå en længere tur uden 
smerter i knæ og hofte.
Hvis du aldrig er kommet i gang med 
at løbe, men har en drøm at snøre 
løbeskoene og komme ud på en dejlig 
tur, så er “Løb for begyndere” noget for 
dig. I dette faglige oplæg vil du få viden 
og hjælp til at komme sikkert i gang, og 
redskaber til at bibeholde dit løb og stille 
realistiske mål for dine løbeture. Oplæg
get varer 4550 minutter.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup .

Gå med på ført vandretur 
på 4,5-5 km 
med Motionsforeningen 
København
Kl. 10.00-12.00
Alle kan være med. Eneste krav er, at du 
skal kunne gå distancen og følge med.
Kom med på en times ført vandretur fra 
festsalen på Korsvejens Skole. Vi går i 
2 hold, et hurtigt (cirka 5 km i timen) og 
et i mere moderat tempo (cirka 4,5 km i 
timen). Klokken cirka 11 er vi alle tilbage 
på skolen, hvor vi hygger os med at 
drikke kaffe sammen – husk en kop! 
Mødested: Korsvejens Skole, festsalen, 
Tårnbyvej 1, Kastrup.

Få en blodsukkermåling
Kl. 11:00-12:00 og 13:00-16:30
Få målt dit blodsukker og se hvor meget 
sukker du har i blodet.
Sted: Tårnby Apotek, Kamillevej 4, 
Kastrup.
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Spil amerikansk fodbold 
med Amager Demons
Kl. 17.30-19.00
Alle i aldersgruppen 1014 år kan være 
med – de 1012årige er på et hold, 
mens de 1314årige er på et andet hold. 
Har du lyst til at få nye venner og et 
godt kammeratskab? Så vil amerikansk 
fodbold lige være noget for dig. Vi har 
udstyr, du kan låne. Hvis du har fodbold
støvler eller kondi/gummisko, vil det 
være en god idé at tage dem med. Vi har 
plads til alle, uanset om du er dreng eller 
pige, og hvilket niveau du er på – kom 
glad.
Kontaktpersoner ved Amagerhallen: 
Trænerne på U10/U12 er Mads Emil og 
Christopher. Trænerne på U14 er Anton 
og Kristoffer
Sted: Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62, 
Kastrup.

Kom til søspejdermøde 
hos Kastrup Søspejdere
Kl. 18.00-20.00
Arrangementet er for de 8 til 10årige. 
Prøv at være med til et søspejdermøde i 
Kastrup Gammel Havn.
Sted: Amager Strandvej 413A, Kastrup.
Tilmelding: På telefon 21 52 37 15 
senest mandag den 10. oktober.

Prøv Capoeira – 
brasiliansk kampkunst 
med Capoeira Senzala 
Tårnby
Prøvetimer for børn, unge og voksne: 
• Forælder + barn 35 år kl. 16.00

16.45. 
• Børn 68 år kl. 17.0018.00. 
• Børn 913 år kl. 18.0019.00. 
• Voksen + teen kl. 19.0020.30.
Capoeira er en kraftfuld træningsform 
fyldt med energi, sjov og fællesskab. Vi 
forbedrer vores styrke, kondition og smi
dighed, mens vi træner spark, akrobatik 
og flotte bevægelser. Vi bevæger os 
med rytme og flow til den karakteristiske 
Capoeiramusik. Det er selvfølgelig en 
gratisprøvetime for alle. Ingen tilmel
ding er nødvendig, men spørgsmål er 
velkomne til
info.ruicapoeira@gmail.com
Sted: Løjtegårdsskolen
i Pigegymnastiksalen, 
Løjtegårdsvej 36, Kastrup.
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FOREDRAG
Sandheden om  sukkers 
rejse i din krop med 
 forsker og forfatter  
Anette Sams
Kl. 18.30-20.30 inklusive pause og 
spørgsmål.
Kom med Anette Sams på sukkers rejse 
i din krop, forstå det, der sker – og få en 
ny sundhedslogik! 
Når du kender madens og sukkers 
fascinerende samspil med din krop, 
bliver hverdagens valg meget lettere at 
træffe – og du opdager muligheder for at 
få det meget bedre, få et stabilt blodsuk
ker – og få tændt for kroppens egne 
sundheds kontakter. 
Foredraget er humoristisk og involve
rende, og de vigtigste pointer understre
ges med forsøg undervejs. Du kan slet 
ikke undgå at tænke anderledes efter 
foredraget med Anette!

Anette Sams er PhD, farmaceut, forsker 
og forfatter. Hun er tidligere diabetes og 
kredsløbsforsker, forandringsleder og di
rector i Novo Nordisk A/S. Hun er aktuelt 
seniorforsker, tilknyttet en forskningsen
hed på Rigshospitalet.
Tilmelding: Tilmeld dig på  
taarnby.nemtilmeld.dk/23/
Sted: SundhedsCenter Tårnby, 
 Kamillevej 4, 1.sal, Kastrup.
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Hør om styrketræning 
for seniorer med FYSIQ 
 Kastrup
Kl. 12.00-13.30
Dette oplæg er noget for dig, der er 65+ 
år og kan gå selvstændigt uden hjælpe
midler.
At holde sig aktiv i hverdagen er særligt 
vigtigt for dig som senior. Træning 
forebygger livsstilssygdomme og øger 
styrken af muskler og led. I dette oplæg 
vil du lære, hvilke øvelser du nemt kan 
lave hjemme for at holde dig stærk og 
frisk. Til sidst vil alle få udleveret et lille 
hjemmetræningsprogram. Oplægget er 
både teoretisk og praktisk og varer 60 
minutter.
Sted: FYSIQ, Kamillevej 4 i stuen, 
 Kastrup.

Spil Hjemmefitness-banko 
hos Pensionistcentret 
Solgården
Kl. 13.30-15.00
Arrangementet er for dig, der er seniorer 
og 62+ år.
Solgården byder velkommen til banko 
med et tvist. Få trænet hjernen, mens 
du prøver at få pladen fuld. Du kan være 
heldig og vinde en af vores sponsor
gaver. Du får udleveret 3 plader, og vi 
spiller 6 spil inklusive pause, hvor der 
serveres kaffe og kage i vores hyggelige 
café. 
Vil du være med til Hjernefitness-banko, 
koster det 50 kroner og er inklusive kaffe 
og sund kage.
Sted: Pensionistcentret Solgården, 
 Nordmarksvej 90, Kastrup.
Tilmelding: Du skal tilmelde dig i 
Solgårdens café og forudbetale senest 
mandag den 10. oktober. Vi har plads til 
60 spillere. Se cafeens åbningstider på 
taarnby.dk/pensionistcentret – søg på 
Pensionistcentret Solgården
Pris: 50 kroner. 
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Kl. 10:00-16:00 fra mandag til fredag
Svømning er en suveræn træningsform: 
God for hjertet, for musklerne og for 
humøret. 
Der vil være gratis adgang for børn og 
unge under 18 år. 
Sted: Vestamager Svømmehal, 
Ugandavej 91, Kastrup.

Kom en tur i svømmehallen i efterårsferien 

EFTERÅRSFERIEN
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Se mere om Sundhedsugen på 
taarnby.dk/sundhedsugen
facebook.com/SundhedsCenterTaarnby

Find legepladser
Se mere på 
taarnby.dk/legepladser

https://www.taarnby.dk/kultur-og-fritid/kultur-og-oplevelser/begivenheder/sundhedsuge/
https://www.facebook.com/SundhedscenterTaarnby/
https://www.taarnby.dk/kultur-og-fritid/ud-i-naturen/legepladser/

