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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Leder oktober 2020
Kære læsere af Beboernyt
Efteråret er i skrivende stund
godt på vej ind over os og
bladene falder i rødgule farver.
Året går let hæld og de lyse
nætter er forbi, den mørke tid
kommer os i møde.
Når nu dette er skrevet lidt
dystert, er det fordi vi er i
en tid, hvor alt er vendt på
hovedet. Det kan med andre
ord være svært at se lyset i
mørket. Det kan være svært at
nde den positive stemning
og ånd, specielt når vi normalt
ville være i en tid, hvor vi rykker
tættere sammen, ved de kommende højtider, der lurer rundt
om hjørnet.
Jeg kan desværre heller ikke
komme med en udmelding om
at der vil være sociale arrangementer i KBS regi, da alt desværre er a yst, pga Covid-19.
Dette går desværre også ud
over mængden af artikler i
vores blad. Så jeg beder igen,
indtrængende, om at vores
beboere i KBS kommer ud af
busken og fortæller jeres små
historier, fra jeres dagligdag, i
vil dele med os andre.

Kim Giedo eller undertegnede
på redaktionen, så kommer vi
og dækker, hvad dækkes kan.
I dette blad kan i glæde jer til,
blandt andet, at læse lidt om;
værtsfamilier der søges til HB
Køge og om; at være blind ikke
forhindre i at arbejde med bier.
På den positive note kan jeg
meddele, at på nuværende
tidspunkt, har 9 ud af vores 10
afdelinger, sagt ja tak til den
kollektive bernet løsning, som
selskabet betaler.
Det bliver en rigtig god fremtids sikring og optimering af
vores boliger i KBS og arbejdet
går højst sandsynligt i gang i
løbet af foråret 2021.
Alle vores afdelinger k også
afholdt beboermøder under
lidt andre forudsætninger end
normalt, men det er da trods
alt gået godt, høre jeg på
vandrørene.
God læsning
På redaktionens vegne
Mikkel Henderson
Ansvarshavende redaktør.

Tag endelig kontakt til Tina
Hesselbjerg, beboerrådgiver
KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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VÆRTSFAMILIER
REDAKTIONELT

Tekst: Mikkel Henderson Foto : Michal Frimundt

HB KØGE SØGER VÆRTSFAMILIER TIL
AKADEMISPILLERE.
Det er måske ikke alle som er klar over
dette, men ved siden af mit arbejde som
handicap hjælper til dagligt og mit bestyrelses arbejde i KBS, ja så arbejder jeg også
som fan koordinator i HB Køge. Dette gør
at jeg har mange jern i ilden når det er
kampdag og derudover prøver jeg også at
formidle det positive i foreningsarbejdet.
Jeg ved, at der er flere gæve gutter og
gutinder, som bor i KBS og som spiller, eller
har spillet i klubben. I den forbindelse ville
jeg gerne slå et slag for klubben, da de har
brug for frivillige kræfter.
Der bliver skrevet følgende fra klubbens
side:

betingelser for at udvikle og uddanne sig
som Fodboldspiller og menneske
Kort og godt: en værtsfamilie vil være en
stor og vigtig hjælp for talentarbejdet i HB
Køge.

Er du/i interesseret, så kontakt
Steen Knudsen, head of coaching
Mail:sk@hbkoge.dk
Telefon: 4042 4559

HB Køge søger en eller flere værtsfamilier,
som kan have nogle af vores unge akademispillere boende. I første omgang vil der
være tale om danske spillere, men på sigt
kan der også blive tale om udenlandske
talenter, der har brug for en tryg base i et
nyt land.
Vi søger værtsfamilier, der på sigt kan
tilbyde et værelse til en eller flere af vores
unge ungdomsspillere, som pga. fodbolden
er flyttet hjemmefra i en tidlig alder.
Udover et værelse skal man som værtsfamilie sørge for fuld forplejning (du modtager økonomisk tilskud fra HB Køge til
delvis dækning af udgifter til fx mad), og
være indforstået med, at akademispilleren
kommer til at bruge rigtig meget af sin tid
på fodbold og skole.
En værtsfamilie er derfor vigtig for spillerens
udvikling, så han/hun oplever at få optimale
KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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KIRSEBÆRHAVEN
NYT FRA SELSKABET
INFO OM AFDELINGEN

LEJLIGHEDEN

Bebyggelsen er opført i 1999, i mursten-/træ
og består af 14 boliger i stueplan, opført som
rækkehuse. Boligerne er indrettet for ældre
og personer med handicap. Afdelingen kan
benytte Hastrupparkens kulturhus på samme
vilkår som de øvrige beboere i selskabet,
samt Hastrupparkens vaskeri, der ligger bag
Kirsebærhaven. Bebyggelsen ligger centralt
placeret med busforbindelser og indkøbsmuligheder. Til bebyggelsen hører et depotrum
med mulighed for opladning af el-køretøjer.
Energimærke D.

•
•

BELIGGENHED
Langelandsvej 26 A-D og 28 A-D
TEKNISKE INSTALLATIONER OG ANLÆG
•

Antenneanlæg - YouSee kabel TV.
Den enkelte lejer skal selv indgå
aftale med YouSee om levering af TV/
radio signal og/eller bredbånd.

•

Varme - centralvarme naturgas.

•

Renovation - sortering af aﬀald såvel
i som udenfor boligerne.

Opnotering på venteliste
For opnotering på ventelisten kan du
oprette dig via www.kbs.dk, eller du kan
kontakte administrationen
KBS BeboerNyt | Oktober 2020

•
•

Selvstændigt bad og toilet.
Gulve i badeværelse er klinker, øvrige
gulve kirsebærparket.
Der er have til alle lejemål.
Øvrigt fælles areal er udlagt til stier
og grønne arealer.

VÆRD AT VIDE
•
•
•
•
•

Køge Station med regionaltog og
S-tog - ca. 15 min. med bus.
Bus - afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter - ca. 5 min. gang.
Børneinstitutioner og skole - ca. 10
min. gang.
Køge bymidte - ca. 15 min. med bus.

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32
4600 Køge
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk
www.kbs.dk
Kontorets åbningstider er:
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13

KBS BeboerNyt
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KBS
INDEKLIMA/FUGT
NYT FRA SELSKABET
Fakta boks:

Fakta om skimmelsvamp
Skimmelsvampe er bittesmå svampe,
som spreder sig gennem luften ved
hjælp af sporer. Skimmelsvampsporer
ndes overalt i naturen og i indeklimaet.
Er der fugtigt, kan skimmelsvampene
begynde at vokse på fx fugtige
byggematerialer og brede sig og frigive
ere sporer.
Der ndes ere former for
skimmelsvampe, fx hvide, gullige,
grønlige, rødlige, grålige eller sorte med
lodden over ade. Skimmelsvamp har
normalt en muggen lugt.
Skimmelsvamp lever af organisk
materiale og trives derfor på bl.a. træ,
spånplader, kryds ner, gipsplader, tapet,
lim, maling og i støv. Skimmelsvamp
kan dog også gro på uorganisk
materiale som fx mineraluld, hvis det
er fugtigt, og der fx ligger støv med
organisk materiale i.

Skimmelsvamp og sundhedseﬀekter
Skimmelsvampe og svampesporer indeholder
og frigiver en række stoﬀer, herunder giftstoffer, som kan gøre os syge. Symptomerne kan
være irriterede øjne, næse og luftveje, snue,
hovedpine, træthed, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Allergikere og astmatikere kan
være mere følsomme overfor skimmelsvamp.
KBS BeboerNyt | Oktober 2020

Mennesker reagerer forskelligt på de forskellige typer af skimmelsvampe. Nogle mennesker udvikler egentlig allergi overfor skimmelsvamp. Det vurderes, at 3-6 % af befolkningen
er allergisk overfor skimmelsvamp. Hvis medlemmer af husstanden i længere tid udviser
symptomer, som kan stamme fra skimmelsvampsporer, og som ikke ellers kan forklares, eller du i øvrigt har mistanke om skimmelsvamp, kan du kontakte en fagmand med
kendskab til skimmelsvampe, som kan foretage en vurdering - og eventuelt en gennemgang - af huset.
Hvordan kan du erne skimmelsvamp?
Ved mindre angreb af skimmelsvamp kan du
selv erne skimmelsvampen og forebygge, at
den kommer igen. I alvorlige tilfælde kræver
det ofte en specialist, der kan nde skimmelsvampen, fastslå årsagen til skimmelsvampen
og vurdere, hvordan den ernes. Dette kan du
selv gøre:
Angrebne over ader, typisk i badeværelset,
kan afvaskes med fx Rodalon eller særligt desinfektionsmiddel. Lad midlet sidde i 20 minutter inden afvaskning. Følg brugsanvisningen
nøje. Materialer, som fx spånplader og mineraluld, som er angrebet og fugtige, ernes og
udskiftes, hvis de ikke kan renses og tørres.
Brug åndedrætsværn, så du ikke indånder
sporene.
Luft ud!
Mangelfuld udluftning og for meget ”fugtproduktion” inden døre, er den helt store synder.
Sørg derfor for at lufte godt ud i boligen.

KBS BeboerNyt

Gennemtræk i boligen i 5-10 minutter ere
gange dagligt anbefales. Det er vigtigt, at du
er ekstra omhyggelig med udluftningen på
badeværelset og i køkkenet.
Tør ikke tøj indenfor!
Når du tørrer vasketøj indendørs afgiver det
rigtig meget fugt i boligen.
Det er derfor vigtigt, at du så ofte som muligt
hænger dit vasketøj til tørre udenfor.
Du kan også benytte en tørretumbler med
kondensvirkning eller aftræk til tøjtørring.
Hold ens temperatur!
Oprethold en jævn varm temperatur i alle
rum i boligen, og lad ikke temperaturen være
under 18 oC. Du må godt have det koldere i
f.eks. soveværelset, men det er vigtigt, at temperaturen ikke er mere en 5oC koldere end i
resten af huset.
Brug emhætten!
Madlavning øger luftfugtigheden i boligen
betragteligt. Benyt derfor altid emhætten når
du laver mad. Tænk f.eks. på hvor meget vanddamp der dannes, når du koger dine madvarer.
Hvordan kan man hindre skimmelsvamp?
Man kan indkøbe et hygrometer og følger de
gode råd som i faktaboksen.

9

Fakta boks:
Gode råd:
• Luft ud med gennemtræk mindst to
gange hver dag
• Hvis der ndes friskluftventiler, skal de
holdes åbne
• Undgå at tørre tøj i boligen
• Gulv og vægge aftørres efter bad
• Lad være med at sætte møbler op ad
kolde vægge
• Hvis der er emhætte – brug den
• Hold øje med evt. vandskader og giv
besked til varmemester eller inspektør.
Indendørs bør rumluftens relative
luftfugtighed (RF) maks. ligge mellem 4045% om vinteren og ikke mere end 65%
om sommeren.

KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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KBS
BEBOERWEB
NYT FRA SELSKABET

INFORMATION TIL ALLE BEBOERE
Ansøgerweb, Beboerweb og
Bestyrelsesweb – hvad er det?
For et par år siden introducerede vi KBS’
Ansøgerweb, Beboerweb og Bestyrelsesweb.
Alle 3web-løsninger er KBS’ online service til
vores ansøgere, beboere og bestyrelsesmedlemmer, hvor mange nyttige informationer
kan hentes.

For at gøre det endnu nemmere er der også
mulighed for at aktivere sit Nem-ID under
kontooplysninger.
•
Ansøgerweb – Når man skriver sig på
vores venteliste, vil man til KBS Ansøgerweb
modtage et login, som man kan benytte til
bl.a. at tilføje boligønsker og se ventelisteplacering.
•
Beboerweb – Er man beboer i
Køge Boligselskab, vil personlige oplysninger, kontrakter samt lejeaftaler kunne
ndes. Yderligere kan man nde information
KBS BeboerNyt | Oktober 2020

Man tilgår web-løsningerne via dette link
https://unikweb.kbs.dk eller via link på KBS’s
hjemmeside www.kbs.dk (klik på ’login’ i øverste menu).
For at gøre det nemt for brugeren, så modtager man kun ét login (brugernavn og
adgangskode), som gælder til alle 3 løsninger.
Når man er logget ind, så kan man i øverste
højre hjørne vælge henholdsvis Ansøgerweb,
Beboerweb eller Bestyrelsesweb, afhængig af
status hos os.

omkring den afdeling, hvori man bor, f.eks.
kontaktinformationer, ordensregler, vedligehold, råderet, selskabets vedtægter, referater,
budgetter, regnskaber og månedlige omdelinger til beboerne.
•
Bestyrelsesweb – Er man medlem af
en bestyrelse i Køge Boligselskab, er man tilføjet KBS Bestyrelsesweb. Her kan informationer ndes, som er relevant for arbejdet i en
bestyrelse, bl.a. budgetter, regnskaber, dagsordener og referater.

KBS BeboerNyt
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AFFALDS

SORTERING

NYT FRA SELSKABET
INFORMATION TIL ALLE BEBOERE
Den 1 maj 2020 indførte Køge Kommune en
ny aﬀaldsordning i etageboliger.

Det er tanker på langt sigt at vi får involveret nogle beboer, som der er interesseret i
dette arbejde, og som vil kunne fungerer som
Miljøguider.

Da Køge Boligselskab i forvejen er langt
fremme med aﬀaldshåndtering, blev det kun
til en aﬀaldsfraktion. (Bio aﬀald / Madaﬀald)
KBS og beboerrådgiven har arbejde med den
nye aﬀaldsfraktion, for at får et overblik over
aﬀaldshåndteringen i KBS.
Renoso , driftområderne og beboerrådgiven har i samarbejd fortaget en udredning af
aﬀaldsmængde, på alle aﬀaldsfraktioner i KBS,
for fremadrettet kunne foretage ændringer i
aﬀaldshåndteringen i KBS.
Styregruppen og beboerrådgiven har haft det
på møderne, omkring hvordan man kan imødekomme de nye tiltag indenfor aﬀaldshåndteringen. Styregruppen og beboerrådgiven vil
arbejde videre med FN´s verdensmål Mål 11:
Bæredygtige Byer og Lokalsamfund.
Arbejdet omkring aﬀaldshåndteringen er
udgangspunktet bæredygtighedsbegrebets sociale, økonomiske og miljømæssige
aspekter.
Beboerrådgiven vil fremadrettet tage kontakt
til alle afdelingsbestyrelserne, med henblik på
at afholde workshops omkring aﬀaldshåndtering i afdelingen.

KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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KBS
FIBERNET
NYT FRA SELSKABET
FIBERNET I KØGE BOLIGSELSKAB

KBS AKTIVITETSUDVALG

Selskabsbestyrelsen i Køge Boligselskab har

De årlige fester.

valgt at der etableres og indlægges bernet

•

pensionisttur

i alle afdelinger, således at alle lejemål får

•

Sankt Hans

adgang til bernet via et stik i lejemålet.

•

banko

Det nansieres via selskabets dispositions-

•

Juletræsfest

fond, således at det ikke medfører nogen

•

Juleaften

huslejestigning for selve anlægget. Det er

Er a yst på grund af COVID-19

selskabet og afdelingen der ejer anlægget og
kablingen.
Selskabet har haft anlægsarbejdet og selve
kablingen i udbud via rådgivning fra Boligselskabernes Landsforening. Selskabet har

OMRÅDE MIDT
(Hastrupparken - Samsøvænget og
Kirsebærhaven)

også haft selve leveringen i udbud og har

Har ansat en ny Assistent pr. 1 august 2020

valgt rmaet Parknet til at levere bredbåndet.

Anne Green Straarup

KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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HASTRUP HUSE
AKTIVITETSHUS
NYT FRA AFDELINGERNE
INDVIELSE AF AKTIVITETSHUS I
HASTRUP HUSE
Endelig kom dagen, hvor vi i Hastrup Huse
kunne afholde den officielle indvielse af
vores nye istandsatte aktivitetshus i afdelingen. Huset har været klar i længere tid, men
grundet situationen af COVID-19, har vi
måtte udskyde dette, for at efterleve regeringens og myndighedernes retningslinjer,
samt råd og vejledning fra vores administration, da vi ønsker at passe på vores beboer
og ikke udsætte dem for unødvendigt
samvær og smitte.

Tekst: Maria Hoﬀmann Foto: Brit Zuum Larsen

I DIALOG MED BEBOERNE
Indvielsen gav bestyrelsen en god mulighed
for at møde en del af beboerne og komme
i dialog med dem, og for at hører deres
ønsker til hvad de kunne tænke sig at huset
skulle kunne rumme af fremtidige aktiviteter. Der kom mange gode tanker og ideer.
AKTIVITETSHUSET SKIFTER NAVN
Bestyrelsen havde lavet en konkurrence,
om hvem af beboerne der kunne finde på et
passende navn til afdelingens nyistandsatte
hus. Der var overvældende med forslag vi
modtog, og der var mange opfindsomme,
sjove og gode forslag, men valget blev
forslaget der kom fra Grete Jørgensen med
”KOGLEHUSET” her ses hun med sin gevinst.
TILLYKKE.

DET RØDE BÅND
Formanden i afdelingen Leif Zuum Larsen
klipper den røde snor over og byder
velkommen til indvielsen af det nye flotte
aktivitetshus. De fremmødte beboere der i
gennem dagen dukkede op, var begejstret
BESTYRELSENS TANKER
og roste lokalet, ja det blev rigtig godt taget Vi ønsker at aktivitetshuset skal kunne
imod.
bruges af alle vores beboere, unge, enlige,
par, ældre og børnefamilier og gerne på
kryds og tværs af hinanden i form af evt.
fælles arrangementer. Bestyrelsen modtager gerne din/jeres ide, så sidder du/i med
en rigtig god ide eller en tanke og gerne vil
være en del af det, så hjælper bestyrelsen
gerne til i samarbejde med dig/jer med at få
i gang sat det
Det var en rigtig hyggelig dag, med et flot
fremmøde over de par timer arrangementet
planlagt.
Grete Jørgensen

LIDT TIL HALS OG GANE
En stor tak til vores beboere, som var
Der blev efter gældende restriktioner, serve- gode til at ”holde afstand” samt brugen af
ret sandwich og en tår og drikke.
håndsprit.
KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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HASTRUPPARKEN
BIAVLERFORENING
NYT FRA AFDELINGERNE
BIAVLERFORENING I HASTRUPPARKEN.
Hans Olsen fra Herfølge, der altid har været
blind, besøger kontoret i Kulturhuset og
har, forinden, været på besøg ved bierne
ved en tidligere lejlighed. Han er ikke vild
med dans men er nu blevet vild med bier
og har nu et brændende ønske om at blive
medlem af Habi, som er en biavlerforening i
Hastrupparken.

Tekst: Tina Hesselbjerg foto: Dennis Hedegaard

Hans: Jeg ville gerne vide hvordan honningen bliver til og noget om bier. Jeg blev
interesseret i det og fornemmede stemningen og den måde jeg fik vist det på,
tavlerne og bierne. Jeg mener at det er
vigtigt at gå op i noget. Det jeg går op i er
mange ting. Jeg går op i blindes historie.
Jeg har været formand for Blinde historisk Selskab i 9 år, som er en forening under
Dansk Blindesamfund. Jeg har dyrket
tandemcykling i 45 år nu, og har været
formand for Østsjællands Tandemklub i
Herfølge i 18 år.

Dennis Hedegaard, som er formand for
denne forening og Hans er blevet sat i
stævne og beretter herunder om deres
oplevelser og synspunkter omkring det eksi- Jeg synes at foreningslivet er værd at værne
sterende projekt som måske kan brede sig
om da det bliver mindre og mindre. Mange
som ringe i vandet, fremadrettet.
sidder derhjemme på nettet og surfer. Jeg
synes at det er vigtigt at man kommer ud
Hans: En af mine hjælpere snakkede om
og får et socialt liv.
honning og kom ind på at der eksisterer en
biavlerforening i Hastrupparken. Når jeg
Dennis: Det er en kulturskat som vi glemmer
bliver bidt af noget så bliver jeg bidt af det, mere og mere. Jeg ville ønske at jeg kunne
interessemæssigt set, fordi jeg ikke kender
slå på at vi kan gøre det endnu bedre hvad
noget til det. Vi fandt ud af at det godt
angår kulturlivet i stedet for at stå og skabe
kunne lade sig gøre. Dennis indvilligede i at sig på sidelinjen.
fortælle om det. Og det må jeg sige at det
var virkeligt godt fortalt. Også selvom det
Hans: Der er ingen tvivl om at tingene
var første gang at han måtte fortælle for en kommer til en ved tilfældigheder. Det er
der ikke kunne se. Der blev åbnet for en helt dog vigtigt at komme ud og vise flaget.
ny verden som jeg ikke kendte noget til. Det Jeg troede at bierne larmede meget mere
var et par fornøjelige timer vi havde.
end de gjorde. Der var ikke så meget vind
den dag, hvor jeg var ude hos jer. Det var
Dennis: Det er meget godt, som biavlerfore- ikke en vild summen med en stille og rolig
ning, at have en´ som har Hans´ handicap,
summen. Du fortalte at nu fik de mad.
som kan interessere sig for biavl.
Pludselig var der meget stille. De sad meget
roligt og spiste. Du sagde at jeg ikke skulle
KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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være bange for bierne og dette på trods af
at jeg netop stod der med bitavlen.
Hans: Jeg synes at det er vigtigt at få fortalt
ethvert initiativ der bliver taget op og få
sendt budskabet ud.
Dennis: Vi ønsker at gøre opmærksom på
den biodiversitet, som bierne laver. Bierne
er ikke aggressive af natur. Dog når du er
bange så stikker de. Når man begynder
at slå ud efter bierne så bliver de sure og
kalder på hinanden. Når man kommer hen
til bierne med bi dragt på så skal det foregå
stille og roligt. Ligeledes når man atter er på
vej væk, skal det foregå i et stille og roligt
tempo.
Jeg ønsker også at presse vores kommune
til at blive en bi venlig kommune. Jeg
kunne godt finde på at skrive ud til DAB i
Holmebækhuse om ikke de ønsker at være
med i vores projekt.
Hans: Det sociale er vigtigt i enhver forening. I nogle foreninger sidder man i kliker.

Hans Olsen
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Rummelighed ser jeg som et plus.
Det var en stor oplevelse at have med
bierne at gøre.
Dennis: Jeg synes at der er mange positive
ting i det her. Det er godt at man kan gøre
noget for hinanden. Jeg synes at det er godt
at man også kan vise at man ikke skal lade
sig nøjes også når der er tale om at der er et
handicap uanset hvilket et man måtte have.
Godt at man kan vise at man kan samarbejde på tværs. Jeg synes, at hvis man har
drømme og visioner, som Hans har, så er
der en åbning. Ting behøver aldrig at være
så stringent at jeg bor der og du bor der, så
det kan vi ikke. Man skal være mangfoldig
og tro på hinanden, lytte til hinanden og
være her for hinanden og give de oplevelser
man har brug for.
Agendaerne kan der være mange af. Min
agenda i det her var at give Hans en god
oplevelse for jeg elsker jo bierne og det vil
jeg også have at Hans kommer til.

Tina Hesselbjerg
KBS BeboerNyt | Oktober 2020

16

KBS BeboerNyt

KULTURHUSET
KULTURHUSET

TIRSDAG OG ONSDAG MENU
Hver tirsdag kl. 09:00 i Kulturhuset.
Her kan man drikke ligeså meget kaﬀe, som
man orker. Dertil kan man spise lige så meget,
som man nu kan være bekendt. Hjemmebagte boller står der på programmet. Bagt
samme morgen. Så duften af hjemmebag
hænger i luften når man entrer Kulturhuset.
Så er der forskelligt juice. Yoghurt bliver der
også anrettet på buﬀeten. Der mangler ikke
noget.
Dog er der så hø ig selvbetjening. Mange
beboere har, igennem tiden, nydt denne kom
sammen omkring tirsdagsmorgenmad og der
er altid plads til ere. Pris : Kr. 25,00
Hver onsdag er der varmt mad til frokost
kl. 12:00 i Kulturhuset Cafe’ Pris: Kr. 35,00 der
mulighed for Take away Pris: Kr. 40,00
Har du lyst til at være frivillig i cafeen i
Kulturhuset?
café drives i høj grad af det frivillige initiativ
i området. Når du dukker op til træning eller
kommer forbi og køber en cola, er det ofte en
frivillig, du vil møde bag disken i Kulturhuset.
Så har du lyst til at være frivillig i cafeen i
Kulturhuset i Hastrupparken et par timer om
ugen, vil vi meget gerne høre fra dig. Som
frivillig bidrager du til at skabe et levende
Kulturhus. Som frivillig skal du servere en kop
kaﬀe eller et stykke kage og bidrage til den
gode stemning. Du bliver del af et hyggeligt
frivilligmiljø,
KBS BeboerNyt | Oktober 2020

Kulturhusets Cafe
Torsdags maden vil være lukket året ud, på
grund af COVID-19.

Kulturshusets motionscenter vil være lukket
året ud, på grund af COVID-19
Kulturshusets motionscenter vil blive genåbnet, når det er forsvarligt og vi kan opfylde
de generelle nationale og BL retningslinjer
omkring COVID-19
Det betyder at alt medlemskab er suspenderet.
I det nye år 2021 der blive udsendt en en orientering omkring genåbning af Kulturshusets
motionscenter

KBS BeboerNyt
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Kendte ansigter i Kulturhuset
Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46

Kim Mørk Giedo
Beboerrådgiver
kmg@kbs.dk
Tlf. 20 21 49 08

Åbningstider i Kulturhuset:

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre
timer om søndagen. Du er altid velkommen
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspisning om torsdagen, spise dagens frokost eller bare drikke en
kop kaﬀe i caféen - Kulturhuset har rammerne
til det hele!
Hver uge har vi aktiviteter for såvel børn og
unge som for voksne. Forskellige klubber
og fodbold er eksempler på børne- og unge
aktiviteter. For de voksne er der bl.a. motionscenteret, pensionistklubben, billardklubben
Habil, Kreaklubben og Tai Chi. For alle beboere
er der fællesspisning hver anden torsdag aften
kl. 18:00. Man skal blot huske, at tilmelde sig
i Kulturhuset tirsdag inden kl. 18:00. Husk
også morgenmadscafé om tirsdagen kl. 9:00.
Vel mødt i Kulturhuset.
Lukkedage: Lørdag og helligdage.Det kan
forekomme, at motionscenteret og cafeen
holder lukket på grund af sygdom, ferie, manglende frivillige eller reparation.

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag
Lørdag:
Søndag:

kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 14:00
Lukket
kl. 10:00 - 13:00

Priser for motion:
Motion for 1 måned:
Pensionist
Kr. 75,00
Heldagskort
Kr. 100,00
Betaling Da der kun er træning for
ansatte og beboere, er betalingen
fremover ændret, således at motionskort
kun kan købes via administrationen,
Langelandsvej 32. Betaling vil kun kunne
ske over huslejen og gælder samme
måned, som huslejen.Som beboer skal
du henvende dig til administrationen
og med sundhedskort / pensionist
dokumentation samt et foto (til
medlemskortet) dokumentere, at du bor i
et af vores lejemål.
Du underskriver en indmeldelsesblanket.

Motion er lukket året ud i henhold
til retningslinjer for håndtering af
COVID-19

KBS BeboerNyt | Oktober 2020
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AKTIVITETSOVERSIGT FOR
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TAI CHI
Øvede hold:
kl.10:00-11:30 i sal II
Let øvede hold:
kl.11:40-12:45 i sal II
Begynder hold:
kl.13:00-14:00 i sal II

MORGENMAD I
KULTURHUSET
kl.09:00-11:00

KREA-KLUB
kl.10:00-14:00 i cafeen
Strikke og hygge for
KBS beboere

IT CAFÉ
kl.11:00-13:00
i KULTURHUSET

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.12:00-16:00
i foyeren til sal I

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.12:00-16:00
i KULTURHUSET
SAL 1 KONTOR
Der kan også aftales
en tid med Jan Milo
på 21 33 33 72

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK
kl.11:00-12:00 i sal II

PENSIONISTKLUB
SOLBAKKEN I & II
kl.13:30-16:30
Primulavej 18
PENSIONISTKLUB
KBS
kl.14:00-16:30 i sal II

CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
Kl 17:00-19:00
TLF: 21 99 28 42
SPIL-OPPERNE
kl.14:00-17:00
Spil og hygge i
foyeren til sal I
PENSIONISTKLUB
KBS Banko
kl.19:00 sal II
Fra januar til Maj er
det den første onsdag
i måneden kl.19:00
Alle er velkommen

Det kan forekomme, at at nogle af aktiviteterne ikke bliver afholdt, i henhold til
retningslinjer for håndtering af COVID-19

KBS BeboerNyt | Oktober 2020

KBS BeboerNyt

19

R KBS KULTURHUSET
TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.17:00-21:00
i foyeren til sal I

FREDAGSCAFÉ
kl.16:00-18:00 i
i foyeren til sal l

TORSDAGSMAD
A yst
kl.18:00
Tilmelding/betaling i
cafeén tirsdag inden
kl.10:00

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.10:00-14:00
i KULTURHUSET
SAL 1 KONTOR

CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
Kl 10:00-12:00
TLF: 21 99 28 42

BANKO KBS VEST
kl.19:00-22:00
1. torsdag i måneden
fra oktober til
april i Lagunen,
Tornegården 98

Der kan også aftales
en tid med Jan Milo
på 21 33 33 72

AKTIVITETER FOR ALLE
AKTIVITETER FOR UNGE
AKTIVITETER FOR VOKSNE
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VIL DU VÆRE MED?
REDAKTIONELT
Vil du være med til at bidrage til Beboernyt?
På redaktionen har vi brug for de gode historier og billeder af, hvad der sker i det sociale sammenhold i KBS.Tina og Mikkel når desværre ikke ud til alt, hvad der sker i KBS. Så det ville være rart, at
der kom nogen med historierne til os. Man skal hverken være professionel skribent eller fotograf
for at bidrage til beboerbladet. Vi på redaktionen skal nok være behjælpelige med, hvad der skulle
være af udfordringer, såsom tegnsætning og stavefejl. Og hvis historien skal sættes ordentligt
sammen, kan vi også klare dette.
Kontakt os på beboernyt@kbs.dk

Tina og Mikkel er et stærkt team på KBS BeboerNyt

