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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Leder juli 2021
Midt i den dejlige danske
sommer og em euforien,
kommer der lige et nyt
nummer af BeboerNyt. Så hvis
læseren lige har 10 minutters
fred og en kop kaffe, så vil man
kunne læse om vores aktiviteter i de forskellige afdelinger
i KBS. Forsiden bærer præg af
at vi igen kan samles i samfundet og pleje det sociale liv vi
har hver især. Skt. Hans aften
blev en kæmpe succes arrangeret af aktivitetsudvalget i
KBS. Det var super fantastisk at
se så mange glade ansigter på
plænen foran vores kulturhus.
Vores reporter Tina Hesselbjerg
og hendes søn, Sonny, har
lavet en fremragende artikel og
billede reportage i dette blad. I
Hastrup Huse har en splinter ny
legeplads set dagens lys og er
blevet indviet, med pomp og
pragt.

til en rigtig spændende artikel,
synes jeg.

Solbakken 1 inviterede undertegnede til at se, hvad der er
af dyreliv i deres baghave og
hvad de havde gjort af tiltag til
at bibeholde dyrelivet omkring
dem. Se de fine billeder som
Mona Larsen har taget til
bladet.

Redaktør

I beboerportrættet har Tina
været på besøg hos Lisbeth
Hoffmann fra Hastrupvænget,
som villigt deler ud af sit dagligdagsliv i KBS. Det er blevet

Dette nummer af BeboerNyt
er desværre blevet lidt tyndere
end vi først havde beregnet
og det er ikke pga. manglende
artikler eller ting at skrive om,
men blot at ferie presset har
været for stort. Rigtig mange
afdelinger har været gode til
at sende os billeder og tippe
os om aktiviteter i de enkelte
afdelinger. Det skal i have stor
tak til, ingen nævnt, ingen
glemt. Vi vil på redaktionen
ligge os i selen på at de manglende ting kommer med i
næste nummer.

Mikkel Henderson er
ansvarshavende redaktør
på KBS BeboerNyt

Fortsat rigtig god sommer
På redaktionens vegne
Mikkel Henderson

Anni Aalund, kassér i Hastrupparkens pensionistklub
informerer:
Hastrupparkens pensionistklub indkalder til generalforsamling, tirsdag den 3 august kl 14.00. Vi håber at i
møder talstærkt op. Program for resten af 2021 udkommer til medlemmerne ultimo august.
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FIBERNET/INTERNET
NYT FRA SELSKABET
Fibernettet virker på den måde, at der i alle boligerne er monteret et stik, hvorfra der
er adgang til internettet. Man skal blot koble sin PC eller TV, direkte til stikket med et
kabel eller forbinde en router til stikket, hvorfra man så har tådløst Wi-Fi.
Forbindelse via LAN kabel

Forbindelse via router og LAN kabel

Forbindelsen er en 500/500 mbps fibernet.
Prisen for forbindelsen er en del af huslejen, så det er bare at surfe løs.
Routeren er en du selv skal købe, vi anbefaler at man køber en såkaldt Wi-Fi6 router.
Ved brug af router
Har dine enheder været på dit tidligere Wi-FI, skal du
huske at koble dine enheder på det nye Wi-Fi.
Bag på eller under routeren er der et mærke, hvor
netværkets navn og kode står oplyst. På din telefon,
bærbar, tv og/eller tablet, skal du i indstillinger finde
det nye netværk og oprette forbindelse med den nye kode.
Har du mulighed for at vælge mellem 2.4G og 5G,
anbefaler vi, at du bruger 5G netværket.
Har du spørgsmål omkring fibernettet, kan du finde svar på www.parknet.dk eller ringe
til Parknet på tlf.: 3690 6000.
KBS BeboerNyt | Juli 2021
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BILLIGT
BREDBÅNDSNET
NYT FRA SELSKABET

Journalist Signe Schlichtkrull Foto: Carsten Andersen

Beboere betaler 59 kroner om måneden for
hurtigt internet.
Beboerne har ofte betalt cirka 300 kroner
eller mere om måneden for bredbånd
fra YouSee, sådan er det ikke længere.
Køge Boligselskab har nemlig fundet
andre alternativer, siger René Nielsen,
forretningsfører.
Køge Boligselskab lægger sit eget bredbåndsnet og fremtidssikrer alle boliger med hurtigt
og billigt internet.
Siden januar har Køge Boligselskab været i
gang med at lægge sit eget bredbåndsnet i
sine 1.700 boliger.
For tiden er turen kommet til en afdeling med
rækkehuse, der får lagt fibernet ind. Snart
kan beboerne tilslutte deres router til en lille
boks inde i huset og få hurtigt internet for 59
kroner om måneden.
”Vi har valgt at lægge vores eget bredbåndsnet, fordi der er en stor økonomisk gevinst i
det for beboerne. Nu sparer de omkring 200
kroner om måneden i forhold til det, de har
været vant til at betale for internet,” siger René
Nielsen, forretningsfører i Køge Boligselskab.
Midt i april kunne beboerne begynde at
bruge det nye net i halvdelen af boligselskabets boliger. Resten tilsluttes i august.
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Det var blevet for dyrt
Indtil nu har de fleste beboere købt deres
bredbåndsforbindelse med adgang til internettet hos selskabet YouSee, der leverer tvpakker til beboerne på boligselskabets fællesantenneanlæg. Den type antenneanlæg
med coax-kabler til kabel-tv ligger i de fleste
almene boligafdelinger. Køge Boligselskab
ejer selv sit antenneanlæg.
”Produktet fra YouSee har været godt nok,
men vi synes, det har været for alt dyrt for
vores beboere at få bredbånd på den måde,”
siger René Nielsen.
Beboerne har ofte betalt cirka 300 kroner eller
mere om måneden for bredbånd fra YouSee.
Ledte efter billigere alternativer
Køge Boligselskab begyndte at lede efter
alternativer, der kunne give beboerne billigere

KBS BeboerNyt
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bredbånd. YouSee og et par af de store energi- ”Beboerne er tilfredse med den nye løsning.
De fleste har selv fundet ud af at sætte routeselskaber tilbød at lægge gratis fibernet ind i
afdelingen, men René Nielsen regnede på det. ren til, og vi har hjulpet dem, der har haft problemer med at få det op at køre,” siger René
Nielsen.
”Så ville energiselskabet eje fiberanlægget i
boligen. De sagde, at vi selv skulle finde dem,
der skulle levere bredbåndet, og de skulle så
Hverken beslutningsprocessen eller anlægsleje fiberen af energiselskabet. Men så vidt
arbejdet har budt på særlige udfordrinjeg kunne se, ville prisen stort set blive den
samme som hos YouSee, der leverer bredbånd ger. René Nielsen forventer heller ikke øget
administration.
gennem vores tv-anlæg,” siger René Nielsen.
Så laver vi vores eget net

Kilde Fagbladet BOLIGEN 21 juni 2021

Derfor besluttede beboerdemokratiet i Køge
Boligselskab at etablere sit eget interne fibernet. Det forbinder alle boliger i selskabets
11 afdelinger som består af cirka lige mange
etageboliger og rækkehuse. Alle afdelinger
valgte, at det billige internet fremover skal
være en del af huslejen.
”Udgangspunktet er, at vi vil eje vores egne
anlæg. Så bestemmer beboerne selv over
deres egne ting i stedet for, at en stor kommerciel virksomhed skal tjene penge på noget
i vores afdelinger,” siger René Nielsen.
Fremtidssikrer for 13.3 millioner kroner
Prisen for at grave kabler ned og sætte et
bredbåndsstik i alle boliger er 13.3 millioner
kroner. Køge Boligselskab har hentet pengene
i sin dispositionsfond, og investeringen påvirker ikke afdelingernes økonomi.
”Vi synes også, vi har været med til at fremtidssikre vores boliger til markedssituationen.
Folk kommer efterhånden med en forventning om, at bredbånd er en del af et lejemål,
og hos os bliver det en del af huslejen fremadrettet,” siger han.
Beboerne får en 500/500 Mbps-forbindelse
som en del af lejemålet til 59 kroner om
måneden. Hver husstand har købt en router til
600 -1.000 kroner.

FAKTA
Køge Boligselskab lægger sit eget
fibernet ud til alle boliger af 4
grunde:
•

Vi vil eje vores egen infra
struktur.

•

Ingen skal tjene penge på
vores beboere på vores
egne anlæg.

•

Der er en stor økonomisk
gevinst for vores beboere.

•

Det fremtidssikrer vores boli
ger, at internet er med i hus
lejen.

Kilde: René Nielsen, forretningsfører,
Køge Boligselskab
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SANKT HANS
KBS AKTIVITETSUDVALG
NYT FRA SELSKABET
Onsdag den 23. juni var der, sædvanen tro,
Sankt Hans ved Kulturhuset i Hastrupparken.
Sidste år gik vi dog glip af disse fornøjeligheder da der jo på grund af Coronaens hærgen
i alle lande på hele jorden har været kastet
en skygge over diverse sammenkomster. I
Danmark blev der grebet hurtigt ind og der
blev restriktioner både her og der. Det er først
nu, efter mange vaccinationer i Danmark,
at det er begyndt at lysne igen hvad diverse
arrangementer angår. Det skal dertil siges at
det blev spået at der ville komme omtrent
150 til Sankt Hans i KBS, men det blev anslået
at der ankom tre gange så mange som først
antaget.
Det var aktivitetsudvalget der stod for dette
arrangement. De overholdt alle restriktionerne der gjorde sig gældende i forbindelse med Coronaen, hvilket jo betød at man
selv, hver især, måtte tage sin mad med og
grille på den store grill. Det store telt manglede også så man kan kalde det for en skrabet
udgave af Sankt Hans, dog vil jeg påstå at
folk stille og roligt bænkede sig i den flotte
park og hyggen spredte sig i det lille samfund
i Køge Boligselskab, som aktivitetsudvalget
nu engang satte rammerne for denne dejlige
aftenstund.
Der var mange grå skyer henover vore
hoveder, men de var ganske tilbageholdende
i forhold til de vanlige dråber disse kan forårsage. På et tidspunkt var der en del måger der
blev temmelig nærgående. De havde nok
KBS BeboerNyt | Juli 2021

Tekst:Tina Hesselbjerg Foto: Sonny Sinokelt

spottet mad og andre lækkerier på bordene.
Nogle lagde sågar an til landing men det
forblev ved dette uden at der blev taget
noget fra beboerne der sad rundt omkring
ved bordene på det grønne græs. En sæbeboblemaskine var sat på et bord og børnene
sprang, hoppede og dansede i en kort stund
for at fange disse skønne og kortvarige
bobler.

Undervejs i forløbet begyndte et søskendepar
at komme med forskellige musikalske indslag.
Sound by Sjølund er deres gruppenavn.
Disse to spiller med i Køge Showband og gav
ligesom det rette udgangspunkt for den gode
stemning der herskede ved Kulturhuset i
Hastrupparken.

KBS BeboerNyt

9

sangskat har ofte samlet det danske folk,
når vi havde brug for at stå sammen mod en
ydre fjende. Tænkt bare på Sønderjylland og
kampen for genforeningen, alsang under
anden verdenskrig og isolationen under
Corona. Hver gang har sangen og den danske
sangskat bundet os sammen. Fællessang gør
noget ved os. At man samstemmer hinanden. Formulerer samme ord, i samme takt,
til samme melodi. Det er et fællesskab, hvor
sangen og budskabet binder os sammen.

Sound by Sjølund

Marie Stærke

Martin Hoffmann
Martin Hoffmann bød velkommen klokken
19.00 med en del snakken omkring det svære
ved Coronaens begrænsninger og lidt om
den store glæde der herskede over at aktivitetsudvalget kunne afholde Sankt Hans. Og
så håbede han på en lysere fremtid med de
begrænsninger der nu er med restriktionerne.
Marie Stærke begyndte sin tale klokken 20.00.
Man kan sige at hun kom på banen med en
vældig flot tale, som hun i sagens natur var
nødt til at læse op. Tiden med Corona var selvfølgelig også et omdrejningspunkt her.

Dette var bare starten på Maries tale. Hele
hendes tale er at finde under Marie Stærke på
Facebook.
Derefter blev der sat blus på bålet af Lars
Østervang og Carsten Nielsen, hvilket bevirkede at bålet brændte både hurtigt og lystigt
mens midsommervisen naturligvis blev
sunget rundt omkring.

Marie startede sådan her: ”Nu kommer
fuglene igen og lyset vælter pludselig ind”
sådan lyder Alberte Windings sang ”Lyse
nætter”. En smuk og rørende sang, som
nærmest er blevet symbolet på fællessang
under Corona-nedlukningerne. Den danske
KBS BeboerNyt | Juli 2021
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HASTRUP HUSE
NY ETABLEREDE LEGEPLADS
NYT FRA AFDELINGERNE
INDVIELSE AF LEGEPLADSEN
SØNDAG D 16/5-21 KL. 11.00
Bestyrelsen i Hastrup Huse afholdet
indvielse af den nyetablerede legeplads på
Kogleaksvej.

KBS BeboerNyt | Juli 2021

Foto: Tabitha Jensen
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HASTRUPPARKEN
MARCH MOD ENSOMHED
NYT FRA AFDELINGERNE
INVITATION: GÅ MED I MARCH MOD
ENSOMHED OG VÆR MED TIL AT HYLDE
FÆLLESSKABER
Lørdag den 21. august 2021 går March mod
Ensomhed fra Køge Torv kl. 7.30.
Herfra går turen gennem Køge by til Lellinge
og over Vemmedrup, Bjæverskov,
Slimminge for at slutte i Ringsted. Både borgmester Marie Stærke og formand for
Ældre og Sundhedsudvalget, Bent Sten
Andersen, deltager i marchen.
”Mit mål er, at Køge Kommune skal være
den mindst ensomme kommune i
Danmark. Det er et mål, som kun kan
nås ved at vi alle bidrager. Marchen mod
ensomhed er en fin gestus, der minder
os om, at vi alle har et ansvar, når det
gælder om at række ud og byde inden for
i fællesskabet. Jeg glæder mig til en
gåtur gennem Køge i en god sags tjeneste”

”Det glæder mig, at vi i Køge Kommune
får mulighed for at deltage i March mod
Ensomhed. Vi skal bruge dagen og
gåturen sammen til at hylde Køge
Kommunes mange fællesskaber og
sætte fornyet fokus på, at ’Fællesskab
er en fælles sag’. Jeg håber, at mange
vil gå med på hele eller dele af ruten
eller heppe sammen med os fra
vejkanten, når vi går forbi, hvis man
ikke selv kan gå med”
-Bent Sten Andersen formand for
Ældre og Sundhedsudvalget

GÅR KUN MED FØLGESKAB
March mod Ensomhed er den fjerde
af slagsen og i år vil Patrick Cakirli
gå 1.600 kilometer på 56 dage fra
by til by. For hele ruten gælder det,
at Patrick Cakirli kun må gå, hvis
han har følgeskab ellers skal han
stå stille. På den måde bliver hans
vandring symbol på vigtigheden af
fællesskab i kampen mod
ensomhed.

Invitation: gå med i March mod Ensomhed og
vær med til at hylde fællesskaber

Lørdag den 21. august 2021 går March mod Ensomhed fra Køge Torv kl. 7.30.
Herfra går turen gennem Køge by til Lellinge og over Vemmedrup, Bjæverskov,
Slimminge for at slutte i Ringsted. Både borgmester Marie Stærke og formand for
Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen, deltager i marchen.

- Borgmester Marie Stærke”

”Mit mål er, at Køge Kommune skal være
den mindst ensomme kommune i
Danmark. Det er et mål, som kun kan
nås ved at vi alle bidrager. Marchen mod
ensomhed er en fin gestus, der minder
os om, at vi alle har et ansvar, når det
gælder om at række ud og byde inden for
i fællesskabet. Jeg glæder mig til en
gåtur gennem Køge i en god sags
tjeneste”
- Borgmester Marie Stærke

Link til ruten og mere information

Går kun med følgeskab

March mod Ensomhed er den fjerde
af slagsen og i år vil Patrick Cakirli
gå 1.600 kilometer på 56 dage fra
by til by. For hele ruten gælder det,
at Patrick Cakirli kun må gå, hvis
han har følgeskab - ellers skal han
stå stille. På den måde bliver hans
vandring symbol på vigtigheden af
fællesskab i kampen mod
ensomhed.

”Det glæder mig, at vi i Køge Kommune
får mulighed for at deltage i March mod
Ensomhed. Vi skal bruge dagen og
gåturen sammen til at hylde Køge
Kommunes mange fællesskaber og
sætte fornyet fokus på, at ’Fællesskab
er en fælles sag’. Jeg håber, at mange
vil gå med på hele eller dele af ruten
eller heppe sammen med os fra
vejkanten, når vi går forbi, hvis man
ikke selv kan gå med”
- Bent Sten Andersen formand for
Ældre- og Sundhedsudvalget

Tilmelding til march mod Ensomhed
Kontakt: Dennis Hedegaard
Mail Deh@kbs.dk
Invitation: gå med i March mod Ensomhed og
vær med til at hylde fællesskaber
Lørdag den 21. august 2021 går March mod Ensomhed fra Køge Torv kl. 7.30.
Herfra går turen gennem Køge by til Lellinge og over Vemmedrup, Bjæverskov,
Slimminge for at slutte i Ringsted. Både borgmester Marie Stærke og formand for
Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen, deltager i marchen.
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”Mit mål er, at Køge Kommune skal være
den mindst ensomme kommune i
Danmark. Det er et mål, som kun kan
nås ved at vi alle bidrager. Marchen mod
ensomhed er en fin gestus, der minder

Går kun med følgeskab

March mod Ensomhed er den fjerde
af slagsen og i år vil Patrick Cakirli
gå 1.600 kilometer på 56 dage fra
by til by. For hele ruten gælder det,

KBS BeboerNyt
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SOLBAKKEN I
FAMILIE FORØGELSE
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst: Mikkel Henderson Foto: Mona Larsen

En lun formiddag i juni måned, var jeg blevet
inviteret en tur i Solbakken 1 af Mona Larsen
og et par af hendes veninder. Mona havde
skrevet til BeboerNyt om en familieforøgelse,
i det lokale vandhul, var afstedkommet.
Nu inden den spændte læser, kommer for i
gang med sit tankespind, om at noget uterligt og sjofelt skulle være sket, kan jeg berolige med at, der er tale om en flok ællinger,
der er kommet til verden i det ny renoverede
regnvands bassin mellem Søndre skole og
Solbakken 1.
Mona tog godt imod mig da jeg kom og
fulgte mig ned til regnvands bassinet hvor jeg
skulle se den lykkelige andefamilie, med hele
13 stk., ællinger. Mona fortalte mig yderligere
at, det var Klar forsyning og ETK, der havde
renoveret regnvands bassinet og at (Klar forsyning/ETK) de endda også havde givet lov
til, at beboerne i Solbakken 1 satte et hus op
til andefamilien. Mona og et par veninder fik
anskaffet beboelse til den store andefamilie og med kyndig hjælp fra forhenværende
formand i Solbakken 1, Henning Andersen, fik
de skaffet nyt hjem til den trængende familie.
De fleste eftermiddage og aftener går gerne
med at beboerne i Solbakken 1, mødes ved
søen for at se til familien og se om alt er vel.
Der er vel nærmest tale om et socialt tilløbsstykke af meget positiv karakter.

KBS BeboerNyt | Juli 2021
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HASTRUPVÆNGET
BEBOERPORTRÆT
NYT FRA AFDELINGERNE
Lisbeth Hoffmann indvilligede på et tidspunkt i
at komme i BeboerNyt med et beboerportræt,
da jeg ved en anden lejlighed erfarede at hun
havde mange gode historier at fortælle fra et
langt liv, hvor hun har været bosat 2 forskellige steder i Hastrupvænget. Ind imellem alle
hendes gode fortællinger har hun også haft
både tid og rum til at opfostre 2 drenge, der
for længe siden er fløjet fra reden.

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

”Jeg var med i den allerførste afdelingsbestyrelse herude. Og på det tidspunkt var der ikke
lavet nogle legepladser i området. Så vi blev
enige med boligselskabet om at beboerne og
afdelingsbestyrelsen gerne ville have pengene
til legepladserne og vi ville selv sørge for at få
dem bygget, selvfølgelig med de forskrifter der
nu er i forbindelse med legepladser.
Det startede simpelthen med at vi var et hold
der gik i gang med at bygge legepladser. Vi
byggede 3 med den største i midten. Ellers en
mod øst og en mod vest. De tre legepladser
ligger stadig på de placeringer hvor vi lagde
dem, dog er de i mellemtiden blevet renoveret
og legeredskaberne er blevet skiftet ud.

Lisbeth flyttede til Hastrupvænget i 1981.
Det var på det tidspunkt var byggeriet endnu
ikke var helt færdigt. Lisbeth: ”Jeg flyttede til
nummer 108. Det var nogle af de første lejligheder der blev bygget, hvilket lå bagest
i bebyggelsen. Der var slet ingen asfalteret
vej fra Langelandsvej men lidt brædder man
kunne benytte når man gik op ad bakken. Den
blok var den allerførste der blev flyttet ind i.
Indflytningen var den 1. maj 1981. Der var vi den
flok der flyttede ind samtidig. Vi var de første i
Hastrupvænget der flyttede ind.”

KBS BeboerNyt | Juli 2021

Vi havde det simpelthen så sjovt. Så var der på
et tidspunkt en´ der var rigtig god til at spille
på trompet. Så hver gang vi havde bygget en
legeplads færdig så hentede vi et stort flag og så
kom han og truttede flaget op så var den legeplads indviet. Derefter skålede vi for den nye
legeplads. Vi døbte dem jo altså også. En blev
døbt efter mig og kom til at hedde ”Hoffmanns
plads”. ”Rend og Hop” og ”Frederiksminde” hed
de to andre legepladser. Nede foran forsamlingshuset var der ”Freddys Lund”, idet der var
plantet nogle lindetræer der og placeret en
bænk. Her kunne Freddy godt lide at sidde så
dette sted kom derfor til at hedde ”Freddys
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Lund”. Der var et skilt der´ ligesom det´ der var
på alle legepladserne.”
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Dragebygning, nævnte Lisbeth, var også en god
disciplin i sammenholdet. Hestevognskørsel
med alle børnene på hestevognen og forældrene på cykler bagefter var noget der skete
2 eller 3 år i træk, hvilket var uforglemmeligt
både for forældre og børn. Sommerfester og
Sankt Hans blev på ganske glimrende vis gengivet af Lisbeth. Ind imellem ytrede Lisbeth sig
ved hjælp af henrivende lyde og gode replikker, - hvilket er svært at få med uden decideret
at forsøge og beskrive dette på denne facon.
”Jeg har ligeledes været aktiv i skolebestyrelsen
i Hastrupskolen.”

”Dertil lå der tre institutioner, dengang vores
boligselskab hed DAB, som lå i Hastrupparken.
Der var vuggestue, børnehave og SFO, der hvor
Kirsebærhaven nu ligger. Her var jeg leder af
børnehaven.”
”Mine to drenge siger at de har haft en fantastisk god barndom her. Mine drenge har haft en
fest. Der var virkelig mange børn. Det var især
unge mennesker der flyttede ind med mindre
børn hvilket gav et godt sammenhold. Vi var
nybyggere. Der blev arrangeret rundboldturneringer og badmintonturneringer. I forsamlingshuset havde vi fællesspisning engang imellem.”

”Den 1. maj havde jeg boet her i 40 år. Dengang
var man nok mere interesseret i socialt samvær
med naboerne. Tiden har nok i mellemtiden forandret sig. Dengang var vi indstillet på at have
noget der var fælles. Jeg er stadig meget glad
for at bo her.”
Lisbeth er stadig aktiv både som sufflør på Køge
Amatørscene, hvor hun tidligere har spillet
roller og sågar været instruktør. Inden Køge
Kulturnat henvendte Køge museum sig til Køge
Amatørscene for at få bistand til en rolle som
Regitze, hvor Lisbeth sprang til og virkelig satte
sig ind i rollen og gjorde sit til at virkeliggøre et
fattiglem, der hed Regitze og som blev levendegjort da Køge Kulturnat fandt sted i 2019.
Når Lisbeth lader op så går hun meget lange
ture og går ud og oplever nogle ting i naturen.
Hun oplever, som regel, noget sjovt og noget
spændende og uforudset der´. Det gør hende
meget glad. Så er hun også glad for sin familie,
hvilken hun er meget sammen med.
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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 høflig selvbetjening. Mange
beboere har, igennem tiden, nydt denne kom
sammen omkring tirsdagsmorgenmad og der
er altid plads til flere. 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?
caféen 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 | Juli 2021

Kulturhusets Cafe
Er lukket , på grund af COVID-19

Kulturshusets motionscenter vil er lukket , 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.
Der blive udsendt en en orientering omkring
genåbning af Kulturshusets motionscenter,
når det er forsvarligt

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 i henhold til retningslinjer for håndtering af COVID19
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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

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK
kl.11:00-12:00 i sal II
BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.12:00-16:00
i foyeren til sal I
PENSIONISTKLUB
SOLBAKKEN I & II
kl.13:30-16:30
Primulavej 18

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
kl.14:00-16:30 i sal II

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

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

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

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

