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Hej alle sammen.

Dejligt at få snakket med 
nogen af jer læsere, der kontak-
ter mig med alle slags spørgs-
mål.  Nogen negative, nogen 
positive - det hele har inte-
resse. Det er jo kun igennem 
den positive dialog, vi kan blive 
bedre.

I dag skal min leder handle lidt 
om frivillighed.

Frivilligheden i Danmark bløder 
og det mærker vi også her i 
vores lille andedam.

Vi har et Kulturhus, som des-
værre mangler frivillige og 
dette synes jeg er ærgerligt, 
da det er ALLE afdelingers 
Kulturhus. De mange bruger af 
vores Kulturhus ser atmosfæ-
ren og fællesskabet som posi-
tivt, dette gør jeg også selv 
personligt.

Skulle nogen tænke, at det 
ikke er rigtigt, er der masser af 
muligheder for at bringe disse 
ting videre. Det er jo sådan, vi 
får dine meninger med i beslut-
ningerne omkring dette.

Henvend dig eventuelt til et 
bestyrelsesmedlem fra jeres 
afdeling.  Et bestyrelsesmed-
lem fra selskabet som kan 
tage det med i formandskolle-
giet eller selskabsbestyrelsen. 

Gitte Grouleff (ansat i kul-
turhuset), Kim Mørk Giedo 
(Beboerrådgiver), som vil 
kunne klare de fleste ting på 
stedet.

Ude i vores afdelinger hører 
jeg, at frivillighed er et problem 
og det ærgrer mig. For frivil-
ligheden har altid været en 
grundsten i den danske kultur, 
som vi skal værne om. Igen vil 
jeg forslå jer at sende beske-
der og gode forslag med jeres 
repræsentanter i formand-
skollegiet, så kan vi løse dem i 
fællesskab.

Håber, vi kan få sat frivillighed i 
højsædet over den næste tid.

Til sidst vil jeg gerne takke de 
alligevel mange frivillige, vi har 
ude i afdelinger og i kulturhu-
set. HUSK I gør en forskel.

Dennis Hedegaard 

VELKOMMEN

 Ansvarshavende redaktør 
Dennis Hedegaard

REDAKTIONELT

Vi byder velkommen til 
Michael Mench Barting 
Områdeassistent  
Driftsområde Midt
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KONTAKTOPLYSNINGER
OMRÅDEKONTORENE

NYT FRA SELSKABET

Områdekontor Øst 
 
Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken, Ravnsborg Huse og Møllevænget

Beliggenhed : Astersvej 28               Mail : oest@kbs.dk       Telefon : 61 34 85 08

Kontortid :  Mandag og torsdag Kl.10:00 til Kl.11:00 

Telefontid :  Mandag og torsdag Kl.11:00 til Kl.12:00 
 

Områdekontor Midt 
 
Hastrupparken, Samsøvænget og Kirsebærhaven

Beliggenhed : Langelandsvej 4     Mail :  midt@kbs.dk     Telefon : 40 45 79 34

Kontortid :  Mandag og torsdag Kl.10:00 til Kl.11:00 

Telefontid :  Mandag og torsdag Kl.11:00 til Kl.12:00 

 
 
Områdekontor Vest 

Hastrupvænget, Hastrup Huse, Klemens Torp og Tornegården

Beliggenhed : Åkandevej 1              Mail :  vest@kbs.dk     Telefon : 30 43 16 70

Kontortid :   Mandag og torsdag Kl.10:00 til Kl.11:00 

Telefontid :  Mandag og torsdag Kl.11:00 til Kl.12:00 
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NYT FRA SELSKABET

HASTRUP HUSE

Info om afdelingen
Bebyggelsen er opført i 1989 i gule mursten og 
består af 153 boliger samt 20 ungdomsboliger 
i 1½ plan, opført som rækkehuse. Til bebyg-
gelsen hører et fælleshus med plads til 48 
personer samt en cafe med plads til 25 personer. 
Afdelingen har eget vaskeri. Bebyggelsen har 
flere legepladser samt grønne fælles-arealer. Til 
hver bolig hører selvstændige udhuse, dog har 
ungdomsboligerne cykelskure. Lejlighederne 
er forsynet med enten altan eller have. Energi-
mærke C.

Beliggenhed
Brudelysvej, Kogleaksvej, Skebladvej, Søsvinget, 
Vandstjernevej, Åkandevej

Tekniske installationer og anlæg
•       Antenneanlæg – YouSee kabel TV.
        Fibernet – Parknet.
• Varmeanlæg – centralvarme naturgas.
• Renovation – sortering af affald såvel i 

som udenfor boligerne.
• Der er vaskeri i afdelingen. 

 
 
Husdyrhold

Det er tilladt at holde ét husdyr. 

Opnotering på venteliste
For opnotering på ventelisten kan du 
oprette dig via www.kbs.dk, eller du kan 
kontakte administrationen. 

Lejligheden 
• Selvstændigt bad og toilet. 
• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige  
                 gulve er parket.
• Der er altan/karnap eller have til alle        
                 lejemål.
• Mulighed for individuel boligforbed  
                 ring af køkken, bad og markise.

Værd at vide 
• Køge Station med regionaltog og S- 
                tog  - ca.  15 min. med bus.
• Bus - afstand ca. 5 min. gang.
• Indkøbscenter - ca. 10 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
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NYT FRA SELSKABET

KBS JULETRÆSFEST 
2022
KBS JULETRÆSFEST 2022

Efter 2 års pause grundet Covid-19 nedluknin-
ger vil KBS styregruppe og aktivitetsudvalg 
meget gerne igen afholder juletræsfest for 
beboere i Køge Boligselskab.

Vi er så småt i gang med forberedelserne, 
idrætssalen på Hastrup skolen og underhold-
ning er booket.

Det er et vores største arrangementer, hvor 
der plejer at være rift om billetterne.

Som altid når vi afholder arrangementer, er vi 
afhængige af opbakning fra jer, da der er en 
del praktiske opgaver, der skal gøres for at det 
bliver en succes.

Så har du lyst til at være en del af et hygge-
ligt fællesskab, så hører vi gerne fra dig. Der er 
mange forskelligartet opgaver, store som små. 
Om fredagen pynter vi op og dækker bord, vi 
er så heldige, at KBS’ ejendomsfunktionærer 
sætter træet op samt borde/stole.

Denne dag pynter vi også træet, så vi kan 
godt bruge en, der har det fint med at stå på 
et stillads. 

Søndag er den store dag, hvor det hele løber 
af stablen og den dag, hvor vi har mest brug 
for mange hænder. Vi mødes typisk kl 12 (alt 
efter hvilken opgave, du har). Der er køk-
kentjans med kaffebrygning, varme gløgg 
og lune æbleskiver, opvask og oprydning af 
køkken. 

I salen skal vi bemande bar og bod med æble-
skiver og gløgg. Og så skal vi naturligvis også 
rydde op efter os, så der har vi brug for nogle, 
der kan bære kasser og borde/stole. 

Der er naturligvis forplejning med og vi slutter 
af søndag aften med fællesspisning og lidt at 
drikke. 

Har du lyst til at være med, så kontakt vores 
beboerrådgiver Kim, så laver han en oversigt 
over, hvem der kan hvornår og med hvilke 
opgaver. 

Det er desværre sådan, at kommer der ikke 
nok frivillige, så er vi nødsaget til at aflyse 
juletræsfesten. 

Jeg håber, at vi ikke behøver skuffe en masse 
forventningsfulde børn.

Så reserver allerede nu den anden weekend i 
december fredag d. 9.12. til søndag d. 11.12

Tekst : Helle Vestergaard
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                DAG    TIDSRUM                 OPGAVE

• FREDAG 12:30-16:00 Dække bord/pynte bord

• FREDAG 12:30-16:00 Gøre boder klar med duge og udstyr

• FREDAG 12:30-16:00 Pynte træ (fra stillads)

• FREDAG 12:30-16:00 Lave gran pynt til borde og vægge

• SØNDAG 12:00 - 17:30 Køkken: gøre gløgg klar,  brygge kaffe, lune æble    
                                                         skiver, småkager anrettes. Oprydning

• SØNDAG 12:30 - 17:30 2 Runnere, der sørger for at bringe æbleskiver fra                                                                
    køkken til sal

• SØNDAG 12:30-17:30 Bemanding i bar, oprydning og nedtagning af bar

• SØNDAG 12:30-17:30 Bemanding i æbleskivebod, oprydning og nedtagning af bod

• SØNDAG 16:30 - FÆRDIG Fjerne pynt fra juletræ

• SØNDAG 16:30 - FÆRDIG Pakke julepynt i kasser

• SØNDAG 16:30 - FÆRDIG Rydde borde og pakke pynt i kasser

• SØNDAG 16:30 - FÆRDIG Sætte borde og stole på plads

• SØNDAG 16:30 - FÆRDIG Hjælpe ejendomsfunktionær med at få tingene    
                  over i opbevaringsrum i Hastrupparken

• SØNDAG CA. KL 19:00 Fællesspisning og hygge
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NYT FRA SELSKABET
En ny og bred politisk aftale om vinterhjælp 
skal afbøde de stigende energipriser og for-
bedre økonomien hos flere trængte familier. 
Men lovforslaget, der skal udmønte aftalen, 
har knaster.

Regeringen indgik fredag den 23. september 
forliget om ”Vinterhjælp”. Det blev vedtaget af 
et bredt udsnit af Folketingets partier.

Aftalen giver blandt andet husholdninger og 
virksomheder mulighed for at indefryse beta-
lingen af den del af regningerne for el og gas, 
der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021.

Det samme gælder for fjernvarme. Den del af 
regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen i 
januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselska-
ber, kan indefryses.

”Mange danskere er lige nu hårdt presset af 
de stigende priser. Særligt er mange urolige 
over størrelsen på energiregningen. For at 
give de danske husstande mere tryghed 
har regeringen indgået en bred aftale om 
en indefrysningsordning, lavere elafgift og 
en øget børnecheck,” sagde finansminister 
Nicolai Wammen i forbindelse med aftalens 
fremlæggelse.

Vil gøre en forskel

BL – Danmarks Almene Boliger har i analysen 
”Konsekvenser af inflationen for de almene 
beboere” dokumenteret, at de stigende for-
brugerpriser gør indhug i almene lejeres 
rådighedsbeløb. Det har blandt almene 
beboere skabt stor bekymring om, hvorvidt 

der er råd til basale nødvendigheder. Særligt 
unge studerende, enlige med og uden børn 
og pensionister er økonomisk presset.

”Den nye aftale om vinterhjælp rummer 
blandt andet en indefrysningsordning, der 
kan tage toppen af energiregningerne på den 
korte bane, en midlertidig nedsættelse af elaf-
giften og en højere børne- og ungeydelse,” 
siger Solveig Råberg Tingey, der er viceadmi-
nistrerende direktør hos BL.

”Disse tiltag vil forbedre økonomien for 
mange trængte familier og kan være med til 
at sikre, at flere beboere kan blive boende i 
deres bolig hen over vinteren. Det er meget 
vigtigt,” fortsætter hun. Hun understreger 
samtidig, at der kan blive brug for flere mål-
rettede tiltag til særligt udsatte grupper 
med presset økonomi, hvis udsættelser skal 
undgås.

”Disse tiltag vil forbedre økonomien for 
mange trængte familier og kan være med til 
at sikre flere beboere kan blive boende i deres 
bolig henover vinteren. Det er meget vigtigt”

Solveig Råberg Tingey 
viceadministrerende direktør hos  
BL – Danmarks Almene Boliger

Mange uklarheder

Der er forhold i aftalen om vinterhjælp, som 
stadig er meget uklare, herunder hvordan 
en indefrysningsordning skal implemen-
teres og administreres lokalt i de almene 
boligorganisationer.

”Vinterhjælp”
BL – Danmarks Almene Boliger

Tekst : BL Journalist  Regnar M. Nielsen 
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DET INDEHOLDER AFTALEN OGSÅ 
 
Udover indefrysningsordningen for 
både husholdninger og virksomheder 
indeholder aftalen blandt andet 
følgende: 
 
Midlertidig lempelse af den 
almindelige elafgift 
 
Midlertidig forhøjelse af børne- og 
ungeydelsen 
 
Forøgelse af pulje til udrulning af 
fjernvarme 
 
Forøgelse af tilskud til afkobling af 
gasnettet 
 
Lempelse af elafgift for varmepumper 
 
SÅDAN VIL DET FUNGERE 
Indefrysningen vil gælde for en 
periode på 12 måneder, fulgt af 
en afdragspause på 12 måneder, 
hvorefter der skal afdrages over fire 
år.

I de fleste tilfælde er kundeforholdet, når det 
gælder gas og elektricitet, sådan, at beboeren 
afregner direkte til leverandøren.

Vil beboeren have en aftale med sit energi-
selskab om at få indefrosset den del af beta-
lingen, som ligger over prisloftet, sker det 
direkte mellem energiselskab og beboer. 
Boligorganisationen er ikke indblandet.

Misligholder beboeren aftalen, garan-
terer staten overfor energiselskabet, og 
Gældsstyrelsen står for den videre opkræv-
ning hos beboeren. Dette vil ikke forvolde 
boligorganisationerne hverken ekstra admini-
stration eller omkostninger.

Anderledes forholder det sig, når det handler 
om fjernvarme. Her vil otte ud af 10 kundefor-
hold være mellem beboer og boligorganisa-
tion. På vegne af alle beboere afregner sidst-
nævnte så med leverandøren.

Det er ifølge lovforslaget op til den enkelte 
almene boligorganisation, om man ønsker 
at indgå en aftale om indefrysning. Indgås 
den, vil det obligatorisk omfatte alle 
beboere, som afregner fjernvarmen med 
boligorganisationen.

Det er også helt op til den enkelte boligorga-
nisation, hvordan en indefrysning skal admini-
streres i forhold til de enkelte beboere, der får 
indefrosset en del af deres energiregning.

”Vi arbejder på, at boligorganisationerne også 
skal have en smidig ordning uden for store 
administrationsomkostninger og økonomisk 
kreditrisiko. For eksempel en ordning, hvor 
alle beboere kan få en indefrysningsordning 
direkte med energiselskabet – en ordning, der 
sikrer, at den enkelte beboer altid skal betale 
sin egen indefrysning tilbage,” siger 

BL’s viceadministrerende direktør, Solveig 
Råberg Tingey.

Kilde: Boligen 27.. sep 2022
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Søg om varmetillæg
Du kan søge om varmetillæg på Borger.dk. 
Her skal du vedhæfte dine varmeregnskaber 
for de sidste tre år. Det er en god ide at have 
det klar, inden du begynder med ansøgnin-
gen.

Du kan ringe til Udbetaling Danmark og få 
hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i 
stand til at bruge digitale selvbetjeningsløs-
ninger. Du kan også få hjælp i kommunens 
borgerservice.

Du får et afgørelsesbrev, hvor du kan se, 
hvordan dit varmetillæg er beregnet, hvis du 
opfylder betingelserne for varmetillæg.

Er der tale om et afslag, får du et afgørelses-
brev fra Udbetaling Danmark med en begrun-
delse.

Du skal have svar på din ansøgning hos 
Udbetaling Danmark senest otte uger, efter 
de har modtaget ansøgningen. I gennemsnit 
tager behandlingen cirka tre uger.

Personligt tillæg
Varme og elregningen stiger i øjeblikket for 
mange ældres vedkommende ekstraordinært.

Er det ikke muligt at blive kompenseret for 
den ekstra varmeudgift ud fra reglerne om 
varmetillæg, så kan du som folkepensionist og 
førtidspensionist (tilkendt før 2003) søge om 
et personligt tillæg i kommunen.
Førtidspensionister (tilkendt efter 2003) og 

VARMETILLÆG SATSER 2022 – TILSKUD 
TIL VARME
Du kan søge om varmetillæg, hvis du er 
folkepensionist, eller hvis du har fået tilkendt 
førtidspension før 1. januar 2003.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter. 
Det kan være til gas, el, olie eller andre slags 
brændsel.

Hvor meget kan jeg få i varmetillæg?
Du får ikke dækket alle dine udgifter til varme. 
Du skal selv betale en del af udgifterne. Der er 
et loft over, hvor stor en varmeudgift, du kan 
få varmetillæg til.

Hvor meget du kan få i varmetillæg afhænger 
blandt andet af det, der hedder den person-
lige tillægsprocent.

Du kan se din tillægsprocent på din pensions-
meddelelse.
Sådan beregnes dit varmetillæg
Varmetillæg, der er et skattefrit beløb, bereg-
nes ud fra et gennemsnit af tre års dokumen-
terede varmeudgifter. Hvis det ikke findes, 
regner man ud fra to eller et år.

Varmetillægget beregnes ud fra forventede 
varmeudgifter, hvis du fx er ny lejer, eller hvis 
din fremtidige varmeudgift stiger mere end 
10 procent, i forhold til den gennemsnitlige 
varmeudgift.
Du skal have en tillægsprocent over 0 for at få 
udbetalt varmetillæg. Din formue har ingen 
betydning. Varmetillægget udbetales sam-
men med pensione

NYT FRA SELSKABET

VARMETILLÆG 
Ældresagen



13K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  O k t o b e r  2 0 2 2 K B S  B e b o e r N y t  |  O k t o b e r  2 0 2 2

Hvis din situation ændrer sig
Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis 
din situation ændrer sig, og det har betydning 
for dit varmetillæg. Det kan fx være, hvis du 
flytter. Eller hvis du bliver enlig eller gift.

Som udgangspunkt skal du ikke give Udbetaling 
Danmark besked om ændringer i de indkom-
ster, du skal betale skat af i Danmark, da Ud-
betaling Danmark automatisk får oplysningerne 
fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, 
at din forskudsopgørelse er korrekt.

VARMETILLÆG SATSER 2022

kontanthjælpsmodtagere kan søge om hjælp 
til den forøgede varmeudgift hos kommunen 
efter reglerne om enkeltydelser.

Vil du ansøge om personligt tillæg, skal du 
henvende dig til din kommunen med doku-
mentation for den ekstra varmeudgift og do-
kumentation for dine indtægter og udgifter.

Kommunen skal vurdere ansøgningen ud fra 
den ekstra varmeudgift og din øvrige økono-
mi. Vurderer kommunen, at du er særligt 
vanskeligt stillet økonomisk, kan der være 
mulighed for et tilskud fra kommunen til den 
ekstra udgift.

Det er vigtigt at bede kommunen om en 
skriftlig afgørelse, så du i tilfælde af et afslag, 
kan se hvilken begrundelse, der gives for 
afslaget. I den skriftlige afgørelse skal der også 
oplyses om klagevejledning.

Puljemidler
For at kompensere kommunerne for deres 
ekstra udgifter til borgere med forøgede var-
meudgifter, har staten afsat en pulje på 100 
mio. kr. Der er indgået en politisk aftale som 
betyder, at puljen skal stige til 200 mio. kr. Pe-
rioden forlænges, så der kan udbetales tilskud 
til hjælp til målgruppens energiudgifter frem 
til udgangen af vintersæsonen 2022/23.

Det er kommunerne, der skal søge om midler 
fra puljen til dækning af forøgede udgifter til 
varmetilskud og tillæg, mens borgerne skal 
ansøge kommunerne om tilskud på sædvan-
lig vis.

Der er altså ikke ændret i borgerens mulighed 
for at søge tilskud, men det er en mulighed 
for kommunerne til at få dækket deres ekstra 
udgifter til tilskud.

Enlige                                            Gifte/samlevende 
Fuld egenbetaling til varmeudgiften på 
 5.500 kr.                      8.250 kr.

Tilskud til 3/4 af varmeudgiften mellem 
 5.501 kr. og 13.700 kr.   -  8.251 kr. og 13.700 kr.

Tilskud til 1/2 af varmeudgiften mellem 
 13.701 kr. og 18.300 kr.-13.701 kr. og 18.300 kr.

Tilskud til 1/4 af varmeudgiften mellem 
18.301 kr. og 22.700 kr. - 18.301 kr. og 22.700kr.

Maksimalt varmetillæg  
 9.549 kr.      7.486 kr.

Beløbet skal deles med 12  
 796 kr. pr. md.     624 kr. pr. md.

Kilde: Ældresagen 

https://www.aeldresagen.dk
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Naturgas: Solbakken I, Boskovparken og 
Hastrup Huse
Prisstigningen i 2022 forventes at være på ca. 
100 % af varmeudgiften for 2021.
I Solbakken I har vi indgået aftale med at 
afdelingen overgår til fjernvarme fra starten af 
2023.
Prisen i 2023 forventes derfor at blive 33 % 
mindre end i 2022. Beboerne i Boskovparken 
afregner direkte med gas leverandører.
Beboere i Hastrup Huse som har varme aftale 
med Køge Boligselskab må forvente i pris-
stigning i 2022 på 100 % og yderligere 100 % 
i 2023. Køge Fjernvarme har oplyst at der vil 
blive etableret fjernevarme i Boskovparken 
og Hastrup Huse i årene 2023 – 2027, præcis 
hvornår vides ikke på nuværende tidspunkt. 

Hastrupparken og Kirsebærhaven.
Varme regnskabet for 2021/2022 var ca. 40 % 
større end i 2020/2021.
Det kommende varmeregnskab for 
2022/2023 forventes at være det samme som i 
2021/2022. Hvorefter udgiften forventes falde 
i 2023/2024 Pris udvikling i forhold til 2020 
priserne.

Køge Fjernvarme ( VEKS ):
Solbakken II, Hastrupvænget, Samsøvænget, 
Klemens Torp og Tornegården. 

Naturgas: 
Solbakken I, Boskovparken og Hastrup Huse. 

E.ON:
Hastrupparken og Kirsebærhaven for varme 
fra et mini kraftvarmeanlæg, der udover 
varme produktionen også producerer EL med 
overskudsvarme. Det er en gasturbine der 
levere varmen. 

Genveks, varmepumpe og solceller:
Ravnsborg Huse:
Opvarmning sker primært via genveksventila-
tion, rest varmen kommer fra en varmepumpe 
luft til vand der står på taget og primært 
drives af solceller på taget.
Afdelinger er derfor ikke påvirket af de øgede 
gaspriser.
El forbrug til genveksventilationen er en del af 
de fælles El udgifter til ventilationen som der 
betales over den almindelige husleje. 

Køge fjernevarme: Solbakken II, Has-
trupvænget, Samsøvænget, Klemens Torp 
og Tornegården. Varmeudgiften steg i 2022 
med 8 %. Køge Fjernvarme har netop varsles 
en stigning på 109 % i de første 3 måneder af 
2023 hvorefter vi skifter prisaftale således at 
stigningen i resten af 2023 i forhold til 2022 er 
på 44 %. Vi forventer derfor en samlet pris-
stigning på ca. 60 % for 2023. 

NYT FRA SELSKABET

HVORDAN OPVARMES 
BOLIGER I KØGE BOLIGSELSKAB
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6. Tilstop ikke ventilationsåbninger i 
badeværelse og køkken. 
 
7. Lad være med at tørre tøj på radiatorerne. 
Det giver for høj fugt i din bolig med risiko for 
fugtskader. 

8. Hold normalt alle vinduer lukket i fyring-
sperioden og undgå træk. Når du ønsker at 
lufte ud, gøres dette bedst ved at lave kort-
varige kraftige udluftninger af 5-10 minutte 
varighed. Skru ned for dine radiatorer, når du 
lufter ud. Indvendig dug på termovinduer er 
et tegn på, at der skal luftes mere ud. 
 
9. Stil ikke møbler helt op ad kolde yder-
vægge, da dette kan give mug på vægge. 
 
10. . Pas på forår og vintersol.
Hvis du har altan, have eller udestue/lukket 
altan, skal du være meget opmærksom på når 
du åbner døren ud til den, du synes måske 
at solen varmer dejligt, men det er kun solen 
der varmen luften er stadig kold og trække 
lige ind på din radiator, hvor måleren så løber 
løbsk. Du kan særlig i foråret komme til at 
bruge mere varmen end om vinteren. Sluk for 
radiatoren hvis du åbner for solen.

10 GODE RÅD OM OPVARMNING
Rigtig opvarmning er meget vigtig. Ikke bare 
for varmeregningens skyld, men også for den 
enkelte beboers velvære. Her er 10 gode råd 
om at varme op på en fornuftig måde: 

1. Har du flere radiatorer i samme rum, skal du 
stille alle på samme
temperatur. 
 
2. Hold dørene lukket, hvis du ønsker lavere 
temperaturer i nogle rum. For eksempel i 
soveværelse og køkken. 
 
3. Det koster minimum 3-5% mere i energi-
forbrug, hvis du hæver temperaturen med 1 
grad. 
 
4. Undgå at tildække radiatorer og termostat-
ventiler med gardiner og møbler. En var-
memåler på en tildækket radiator vil registrere 
en meget høj varmeafgivelse, uden at denne 
kommer rummet til gode. 
 
5. Undgå en høj luftfugtighed i lejligheden. 
En fugtmættet luft vil føles koldere end en 
tør luft ved samme temperatur. Og fugt kan 
skadeboligen. 

•	 AFDELING                   2020 2021 2022 2023 NY AFTALE

•	 SOLBAKKEN I 100 205 434 600 150

•	 SOLBAKKEN II 100 105 113 235 180

•	 HASTRUPPARKEN 100 132 176 220 176

•	 HASTRUPVÆNGET 100 105 108 235 180

•	 SAMSØVÆNGET 100 105 108 235 180

•	 KLEMENS TORP 100 105 108 235 180

•	 TORNEGÅRDEN 100 105 108 235 180

•	 KIRSEBÆRHAVEN 100 132 176 220 1

PRIS UDVIKLING I FORHOLD TIL 2020 PRISERNE.
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NYT FRA  AFDELINGERNE

HASTRUP HUSE
HYGGEKLUBBEN

Et møde med næstformanden, Anni 
Jensen, og formanden, Hanne Pedersen, for 
Hyggeklubben i Hastrup Huse, blev først 
arrangeret og siden iværksat på min adresse 
en af de sidste dage i september, hvor de to 
med stor gejst fortalte om denne klub. 

Når man er engageret i foreningsregi, så er 
det en fordel at man brænder for sagen, idet 
der er en del arbejde deri og da man får de 
bedste resultater dermed. Jeg kunne spore 
at disse to bestyrelsesmedlemmer brændte 
for deres sag og de fortalte også beredvilligt 
om de onsdage, hvor folk hygger og om de 
onsdage, hvor der bliver spillet banko. Dertil 
har der lige været en tur til Gerlev Kro, som 
benævntes som ud over det sædvanlige.Jeg 
vil nærmest kalde det for et kaffemøde uden 
en egentlig dagsorden, hvor informationerne 
føg henover kaffekopperne på tilfældig vis: 

Historisk set så har foreningen eksisteret i 32 
år, hvilket vil sige at den startede i 1990. Der 
har været 2 formænd før Hanne. Hanne har 
været formand i omtrent 7 år. Der er hen ved 
30 medlemmer.  
Somme tider arrangeres der musikalsk under-
holdning, som altid indbefatter kaffe og kage, 
hvilket giver medlemmerne lidt kulturelt 
i form af musik og sang. Der er en tur om 
året og det hænder at der til Mortens aften 
bliver spist ude i byen. Turene er altid meget 
velorganiserede i god tid før de finder sted. 
Det er muligt, som medlem, at stille forslag til 
udflugter. 

Arrangementerne om onsdagene starter klok-

ken 13 og slutter klokken 17. I lige uger er 
der banko og i ulige uger er der almindelig 
hygge. På turen med bus til Gerlev Kro var 
det muligt der´ at købe keramik og betonfig-
urer. Maden var super. Det kolde bord blev 
serveret ved bordene, hvor maden vedblev 
at komme ind. Deltagerne kunne, med den 
egenbetaling, der nu havde været, vælge 
mellem en øl, en vand eller vin til maden. 
Kaffe og æblekage hørte også med. Turen 
foregik den 24. august. Vejret var rigtig fint. 
Deltagerne valgte at sætte sig udenfor med 
æblekage og kaffe. Til maden var der musik i 
form af spil på hammond orgel. Til æblekagen 
og kaffen var det den samme musikant, der 
spillede på harmonika. Der blev sunget til de 
musikalske indslag i stor stil. Det var en´ stor 
fest. Alle de bedste melodier af den ene og 
den anden kunstner blev der sunget til. Det 
er en af de allerbedste ture vi har været på og 
her gjaldt det det sammenhold, hvilket der 
var på denne tur.  
Såfremt du måtte have lyst til at blive medlem 
af denne klub, så koster det bare, lige nu hvor 
det er sent på året, 50 kr. Man er velkommen 
til at prøve det lidt af inden man vælger at 
blive medlem. Ellers er der tale om et årligt 
kontingent på bare 100 kr. 

Kom gerne og ring på døren til Hanne på 
Søsvinget 38. Du bliver, gladeligt, inviteret 
indenfor til en snak om muligt medlemskab. 
Ellers kig ind når der er åbent i Midtpunktet 
og deltag aktivt i det gode fællesskab, der er 
der. Du kan også kontakte Hanne telefonisk 
på telefon: 25 48 74 39. 

                                                 Tekst og foto Tina Hesselbjerg
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BØRNEBESTYRELSE I HASTRUPPARKEN  
TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2022.

KL.16:30 på denne dag havde 
Børnebestyrelsen i Hastrupparken inviteret til 
åbent bestyrelses møde for at vise hele ideen 
med dette projekt.

Formand Dennis Hedegaard 
(Afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken) bød 
velkommen og takkede alle de fremmødte 
der var kommet.

Der blev serveret vand, sodavand, chips og 
chokoladebarer meget barnligt lagt op på 
bordet for at illustrere at det her handler om 
en Børnebestyrelse.

Børnebestyrelse blev stille opstartet i Maj 
efter et møde mellem Dennis Og Lasse 
Skov Laursen (Leder i Helhedsplanen) hvor 
samtalen gik på demokrati og demokrati 
forståelse igennem alle generationer. 

Udover det omhandlede det mantraet om at 
det er børnene der skal bestemme over de 
områder som de bruger deres tid på.

Ret hurtigt havde afdelingsbestyrelsen fundet 
ressourcer i form at 3 friske bestyrelses med-
lemmer i Diana, Maysa og Susan, Lasse gjorde 
ligeså og tildelte opgave til Malene Siggaard 
og Henrik Flos

Da klokken blev ca. 17.00 trådte Maysa op og 
fortalte at børnene gerne ville fortælle lidt om 
dem selv, arbejdet og lige netop hvorfor de 
ønskede at være med. Det var med bankende 
hjerter og tydeligt høj nervøsitet de gik op og 
fremlagde en efter en.

Det gjorde de super godt og ihærdigt, her var 
udsagnene at de synes det var sjovt at være 
med på grund af flere ting som f.eks. en tur til 
Ellemarkens multibane, fotosafari, oprettelse 
af egne møderegler, højest på den gode liste 
sad jo de trøjer de alle bar med deres eget 
logo på ryggen.

Om kommende projekter fortalte de om ny 
belægning på deres egen multibane, tur til 
Rådhuset i Køge, ny infotavle i deres område, 
og en tur ind til folketinget.

NYT FRA  AFDELINGERNE

HASTRUPPARKEN
BØRNEBESTYRELSEN

                                                       Tekst: Dennis Hedegaard
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Simple Solution ville nu gerne have lov til at 
aflevere deres bidrag til projektet hvilket er 3 
stk. computer til arbejdsbrug når de nu skulle 
bestride deres poster i bestyrelsen.

Kresten der er kontakt person fra Simple 
Solution tog hermed ordet og fortalte om 
hvordan de ser et stort potentiale i dette 
projekt og ønskede hjerteligt at støtte op om 
projektet, udover det ville de også hjælpe 
med at holde disse computere kørende med 
software og service på disse, dette afstedkom 
også en kæmpe applaus fra alle de frem-
mødte.

En helt igennem fantastisk dag endte med 
at de fremmødte kunne gå rundt og snakke 
med Børnebestyrelsen og hinanden. Det blev 
gjort i med højt humør og spørgelyst.

Herefter sagde Dennis mange gange tak til 
sponsorer og ikke mindst tak til de mange 
fremmødte.

Efter denne fantastiske fremlæggelse der 
efterlod flere af de voksne med fugt i øjen-
krogen, tog Dennis igen ordet og ville 
fortælle om den fantastiske opbakning 
Børnebestyrelsen har fået af 2 firmaer i Køge.

Buhl Group havde valgt at støtte op om 
projektet med forplejningen til kommende 
møder i 2022 og 2023 hvilket afstedkom en 
applaus fra alle de fremmødte.



19K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  O k t o b e r  2 0 2 2 K B S  B e b o e r N y t  |  O k t o b e r  2 0 2 2

                                                NYT FRA  AFDELINGERNE

HASTRUPPARKEN
MARCH MOD ENSOMHED

 Tekst og foto: Tina Hesselbjerg og Dennis Hedegaard

 GÅTUR

En fredag aften den 30. juli, viste vejret sig fra 
den gode side. Keld, min gå-ven, og jeg skulle 
på tur i området til fods. Som regel er det 
altid Keld, der kender diverse tur-muligheder 
rundt omkring, så jeg følger troligt i hans 
fodspor hver gang. Min kondition er ikke 
den allerbedste og det er heller ikke hver 
gan,g jeg siger ja til en tur, da jeg har mange 
grunde til at sige nej. Dog ved jeg med mig 
selv, at det nemmeste svar man kan give er 
et ”nej” og da jeg jo, grundlæggende, er klar 
over, at jeg har godt af det, så er jeg blevet 
bedre til at sige ”ja”. 

Ruten: 
Vi startede på Vandstjernevej og gik derefter 
ad en sti til Vasebækvej. Derfra gik vi senere 
til venstre, hvor vi gik langs med skovbrynet. 
Efter en længere vandring langs med skoven, 
drejede vi af mod venstre ad den første vej 
der var for atter at komme til Vasebækvej. Da 
vi atter kom på Vasebækvej drejede vi til ven-
stre. Senere hen drejede vi til højre ved stien, 
der fører mod Hastrupskolen.

Turen: 
Jeg håber, at andre kan blive inspirerede til at 
vandre, da jeg da lige får lyst til at påpege at, 
dette er sundt. Stilen var absolut en slendren 
derudaf. Der var marker, som stod klar til at 
blive høstet. Vi kunne somme tider høre og 
somme tider ligefrem se en mejetærsker, der 
tærskede kornet. Det at huske at se op og 
også at se rundt omkring ude langs stier og 
veje, det synes jeg er en oplevelse værd, når 
man så husker dette midt i al den snak, der 
nu også finder sted, når man går derudaf. En 
meget nem måde at få løsnet stemmebån-
dene på er faktisk at vandre, vil jeg påstå. 

En bog der inspirerer: 
Der findes mange bøger, der handler om at 
vandre. I min søgen efter disse, faldt jeg over 
en som i en blog benævnes som en klas-
siker, nemlig ”Wild”, som er skrevet af Cheryl 
Strayed. Denne bog føler jeg mig inspireret til 
at læse efter at have set en blog af Birgit Juel 
Martinsen, som levende fortæller om denne 
bog. 

March mod ensomhed: 
I mellemtiden fik jeg fortalt Dennis 
Hedegaard om denne ide til et skriveri i 
Beboernyt. Han gav igen og foreslog mig, 
at jeg tilmed kiggede på ”March mod 
ensomhed”, som ligesom er mere lokalt. 
Da Beboernyt ”kun” udkommer hver tredje 
måned og da ”March mod ensomhed” aller-
ede starter i august, da tænker jeg, at jeg da 
kan starte med denne march, en gåtur fra 
Køge Torv til Ringsted, hvor jeg ved med mig 
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selv, at jeg må stå af i Lellinge. Keld er med på 
denne idé.

 MARCH MOD ENSOMHED

Dagen før ”Marchen mod ensomhed” skulle 
gåes, hvor ruten var: Køge Torv til Ringsted, 
da var der mulighed for at få et gratis måltid 
mad på Teaterbygningen. På Place2book 
kunne man reservere plads til dette formålet, 
hvilket jeg gjorde, da jeg havde til hensigt at 
gå et stykke af vejen mod Ringsted.

Efter et godt måltid, satte Patrick sig op på 
scenen, med fødderne oppe, idet han jo aller-
ede have gået 11 dage, hvilket indebærer 11 
ruter med start på Bornholm. Forståeligt, at 
han var træt i sine fødder. Målet er at gå 2000 
km gennem Danmark i kampen mod ensom-
hed.

Han kunne se nogle gengangere i salen. Han 
pointerede, at der havde deltaget 5000 sid-
ste år i denne særlige march. Indsamling til 
velgørenhed er en vigtig faktor for Patrick, 
hvor han kalder hele dette arrangement, som 
i år startede den 8. august og slutter den 14. 
oktober, for hans livsmission. Patrick har haft 
en hård og turbulent opvækst, hvor han har 
boet på skiftende opholdssteder. Her har der 
fundet unødvendig magtanvendelse sted. 

En dag følte han sig ufrivilligt alene og 
ensom. Denne dag satte han sig ved 
Københavns rådhus og sendte en besked ud 
på de sociale medier. Her mødte der 17 men-
nesker op for at støtte Patrick. En kom med 
brændte mandler, en anden med varm kakao. 
Dette var i december 2016. Der var 1400 
kommenterer på hans opslag. Disse kom-
mentarer til hans opslag tilkende gjorde, at 
folk rundt omkring i Danmark også havde det 
svært og følte sig ensomme.

I første omgang ønskede Patrick ikke nogen 
medieinteresse. Senere hen har Patrick været 
med i God Aften Danmark, God Morgen 
Danmark osv. I marts 2017 droppede Patrick 
ud af sit studie for at gå fuldt og helt ind for 

denne sag. Hensigten er, at gå år efter år fra 
uge 32 til uge 41 igennem Danmark. Han må 
kun gå, hvis han går sammen med en. Ellers 
står han stille. Patrick fortæller at det er en 
tiltrængt succesoplevelse, hver gang, når han 
gennemfører denne march. 

Han samarbejder med folkebevægelsen mod 
ensomhed. ”March mod ensomhed” har en 
landsindsamling som hvert år støtter forskel-
lige gode formål. Der er nu 50 kommuner, 
der støtter op om denne sag. Middelfart 
sparekasse er hans sponsor. Det, der driver 
Patrick, er et vist ansvar. Han mener, at han 
har fingeren på pulsen og hvis ikke han gør 
det, så er der ikke andre, der gør det.

Den19 august om morgenen, blev der dis-
ket op med vand, juice og croissanter inde 
i Rådhusgården. Her sagde vores borg-
mester, Marie Stærke, nogle gode ord om 
dette arrangement og Patrick, som valgte at 
stille sig op på en trappe, fortalte om dette 
arrangement. Meningen var, at vi skulle gå 
klokken 8.00, dog sneg viserne sig på uret til 
at blive nærmest kvart over 8, inden vi van-
drede derudaf. 

Gitte, Keld, Dennis og jeg repræsenterede 
Hastrupparken med vores fine sorte T-shirts. 
Efterhånden, som vi gik derud af, var der 
nogle enkelte politikere, der vendte næsen 
mod Køge igen, idet de havde møder, som de 
skulle til. Dermed var vi ikke de første, der gik 
ud. Dog blev vi hurtigt dem der gik bagest. 
De gående var simpelthen veltrænede og på 
et tidspunkt kunne vi slet ikke se dem, Patrick 
var så flink, at vente på os og efter en lang 
travetur valgte Gitte, Keld og jeg at takke af 
for således at tage bussen hjemad til Køge 
igen.

Dennis, derimod, gav ikke sådan lige op. Han 
syntes, at det var super hyggeligt. Dennis: ”På 
det første stop var det en kendt købmand, 
der altid har været med også, der gav noget 
vand, kage og muslibarer. Det, der gjorde 
det super hyggeligt var, at man jo står som 
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gruppe og sludrer ret godt sammen. På turen 
videre fik man dannet nogle grupper med 
fælles interesser. Det, der er fedt er, at man 
kan skabe nye venner. Jeg snakkede om poli-
tik og andre snakkede om heste og ridning. 
Det fede ved “March mod ensomhed” er, at 
denne march kan skabe bro mellem men-
nesker. Man snakker sammen, mens man 
går der´ og er presset. Det gør, at jeg ønsker 
at være med hvert eneste år.  Cook havde 
en bod i Bjæverskov. Brandmændene havde 
noget i Slimminge i forbindelse med dem, 
der gik for dem”. 

Dennis fortsætter: “Jeg var rimeligt smadret, 
da jeg kom til Ringsted. Cafe´  Ingeborg, som 
er en Cafe for udviklingshæmmede stod ved 
byskiltet og uddelede gladeligt krammere til 
dem, der var nået så langt. De steg ind i en 
bil, hvorved de kom frem før os. De stod atter 
ved en rundkørsel, hvor de stod med flag. 

Dette var med til at give en kræfterne til at gå 
resten af vejen. De sidste 5 kilometer havde 
jeg rigtig ondt og de sidste 2 kilometer gik 
jeg på ren vilje. Men det giver også noget at 
gøre en forskel for ensomhed. På denne tur 
findes der ikke ensomhed. Alle snakkede med 
alle. Følelsen af, når vi er pressede, at så har vi 
endnu mere brug for hinanden. Jeg kan kun 
opfordre alle andre til at gå med. Man kan jo 
gå det, man har lyst til. Man kan gå så langt 
man vil, man kan stå på når man har lyst og 
stå af, når man vil. Det eneste man skal huske 
på, det er, at man selv skal sørge for hjem-
transport”. Da vi så endte på Ringsted Rådhus, 
hvem kommer så og inviterer os på aftens-
mad?! Cafe´ Ingeborg! De var helt fantastiske. 
Jeg kan ikke rose dette sted nok! Jeg valgte 
dog at køre hjem, idet jeg havde ondt”.   
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

 
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. Hjemmebag-
te 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 tirsdagsmor-
genmad, og der er altid plads til flere.   
Pris : Kr. 25,00 billetter kan købes i kul-
turhuset frem til mandag kl.15:00  
 
 
Hver onsdag er der varm mad til frokost  
kl.12:00 i Kulturhusets Café. 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. 

TIRSDAG OG ONSDAG MENU 
 
 Kulturhusets Café
Der er frokost hver onsdag 
Fra kl.12:30 til kl.14:00
Se opslag i Cafeen

Torsdag den. 6. oktober 2022.
Frikadeller m/rødkål, brune/hvide kartofler 
og sovs
Pris Kr.50,00

Torsdag den. 3. november 2022.
Mørbradgryde a la ristaffel
Pris Kr.50,00

Torsdag den. 1. december 2022.
Julebuffet
Pris Kr.75,00

Tilbehør til maden er årstiden grøntsager eller 
salat. 

Billetter kan købes i kulturhuset frem til  
tirsdag kl.16:00 samme uge, man vil deltage. 

Venlig hilsen
Kulturhuset, Langelandsvej 66
Tlf. 29 39 43 46.
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Åbningstider i Kulturhuset: 
 
Mandag:  kl.   09:00 - 18:00 
Tirsdag:  kl.   09:00 - 18:00 
Onsdag: kl.   09:00 - 18:00 
Torsdag:  kl.   09:00 - 18:00 
Fredag   kl.   09:00 - 16:00 
Lørdag:   Lukket 
Søndag:  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  
dokumentation for, at du bor i et af vores 
lejemål.  
 
Du underskriver en indmeldelsesblanket.

 
Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre 
timer om søndagen. Du er altid velkommen 
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motions-
træne, 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 akti-
viteter. For de voksne er der bl.a. motionscen-
teret, pensionistklubben, billardklubben Habil, 
og Kreaklubben. 
 
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.

Kendte ansigter i Kulturhuset
Kim Mørk Giedo 
Beboerrådgiver 
kmg@kbs.dk                
Tlf. 20 21 49 08

Gitte Grouleff 
Servicemedarbejder 
gig@kbs.dk 
30 71 48 45
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG

AKTIVITETSOVERSIGT FOR  KBS KULTURHUSET 

IT CAFÉ 
kl.11:00-13:00   
i KULTURHUSET

BILLARDKLUBBEN/
HABIL 
kl.12:00-16:00                 

PENSIONISTKLUB 
SOLBAKKEN I & II 
kl.13:30-16:30 
Primulavej 18

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK 
kl.11:00-12:00 i 
Aktivitetsrummet 

SPIL-OPPERNE 
kl.14:00-17:00          
Spil og hygge i 
Kulturhuset

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

PENSIONISTKLUB 
KBS                                 
kl.14:00-16:30 i 
Aktivitetsrummet

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

CYKELCARE      
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel. 
Kl 17:00-19:00 
TLF: 21 99 28 42
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AKTIVITETSOVERSIGT FOR  KBS KULTURHUSET 
TORSDAG FREDAG

AKTIVITETER FOR ALLE

AKTIVITETER FOR UNGE

AKTIVITETER FOR VOKSNE

BILLARDKLUBBEN/
HABIL 
kl.17:00-21:00  
 

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

FREDAGSCAFÉ 
kl.16:00-18:00 i Habil          

LØRDAG

CYKELCARE      
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel. 
Kl 10:00-12:00 
TLF: 21 99 28 42
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HELHEDSPLANEN 
UDSMYKNINGSPROJEKT

HEDHEDSPLANEN

Udsmykningsprojekt i Hastrupparken  
ved Køge Billedskole.

Udgangspunktet for udsmykningspro-
jektet var, at vi sammen med de unge 
skulle udsmykke en af cykelkældrene i 
Hastrupparken.

Det var de unge, der skulle udsmykke og 
komme med ideer ,og tanker om, hvad de 
synes kunne fungere godt i cykelkælderen.

 Vi skulle give en ramme og guide igennem 
en almindelig kunstnerisk proces, og hvordan 
vi går fra ide-udkast til model og endelig 
udsmykning med alle de tekniske tips og 
tricks man kan havde brug for.

Som start kigget vi på inspirationsmateriale af 
to Danske Kunstner: Poul Gernes, der er kendt 
for sin udsmykning af Palads Biografen og 
Herlev Hospital.

Omdrejningspunktet var, at som en af de 
unge sagde - der er brug for farver. Og det 
er Poul Gernes kendt for, samt en anden 
Kunstner som er Eske Kath. Hans formudtryk 
er mere grafisk i rene linier og former. 

Så sammen fandt vi nogen ting vi synes virket 
flot. De unge havde sagt, at kælderen trængte 
til farver, og det vil gøre kælderen til et mere 
trygt og rart sted at gå ned.

Tanken var at de unge skulle lave noget til de 
andre beboere og det skulle fortælle noget 
om stedet og Hastrupparken. De unge blev 
derfor sendt ud i Hastrupparken for at lede 
efter farver, former,
skygger og mønstre, for at have noget vi 
kunne udforme vores udsmykning udfra. 
Udsmykningen
er således kun skabt med de farver, former og 
linier de unge har fundet igennem en foto tur 
i Hastrupparken.
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Udfra deres fotos valgte de unge farver og 
lavet en farve-palet, som blev vi
brugte til hele udsmykningen. Dernæst lod vi 
os inspirere af former og
skyggemønstre - skyggerne fra de unge, vin-
deltrappe, blomsterne og træerne
og mønstre fra gynger, brønddæksel og 
meget andet.
De unges foto materiale blev sat sammen med 
linier og former fra eksempelvis
Gernes for at skabe en ny billedfortælling om 
Hastrupparken i Cykelkælderen.

I den praktiske proces startet vi op med at 
måle rummet op, for at lave en model af
rummet i 1:10. Det gør man også når man 
laver rigtige udsmykningsopgaver. I
modellen prøvet vi de forskellige farver af, og 
placeringen af de forskellige skygge
figurer og mønstre. For igennem skitsen og de 
unges input og ideer at finde ud af,

hvordan vi kunne skabe et rart sted, og hvad 
de synes vil fungere godt nede i
kælderen.

Efter model arbejdet gik vi igang med at 
spartle op og slibe fladerne og give dem
en hvid bundfarve. Derefter tog vi mål fra 
modellen og de unge tegnet linierne op, og 
tapet dem op. Det var en udsmykning der 
gradvist blev bygget op. forskellige felter 
optegnet og tapet til, malet. derefter skygge-
billeder og detaljerne.
En kompleks og flot fortællende udsmykning,
med en alsidig arbejdsproces: fra ide, til
research, fotojagt, grundering af rum 
udformning
af ideen til udførsel og færdig malet 
udsmykning
af en kælder, der nu stråler i flotte farver og
byder beboerne velkommen.
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STREAMINGTJENESTE

Nu da vi alle i Køge Boligselskab har fået 
internet til billige penge, da får jeg en utrolig 
stor lyst til, at fortælle hvordan jeg nu ser 
TV. Jeg streamer og har hverken Yousee eller 
andre gode kanaludbydere. Når jeg ser til-
bage, så startede jeg jo med den fulde pakke 
hos Yousee, idet jeg ikke vidste bedre. Jeg 
så ikke alle kanaler og valgte senere hen, at 
få Yousee´s lille pakke med 10 tilvalgskana-
ler, hvilket gjorde det hele billigere. Efter vi 
fik frit valg og dertil fik installeret en billig 
internetløsning i hvert vort hjem, som man jo 
kan vælge at bruge eller at lade være med at 
bruge, så valgte jeg Yousee fra. Det at sidde 
at følge med i en serie evt. hver torsdag, det 
hænger heller ikke sammen for mig. Sådan 
som situationen er for mig, lige nu, så kan jeg 
selv vælge hvornår jeg ønsker at se en film, 
en serie, en dokumentar eller sågar en natur-
serie. Dette gælder selvfølgelig kun såfremt 
at det pågældende program bliver gemt 
enten på DRTV eller på TV2 Play. Der findes 
naturligvis mange forskellige streaming 
muligheder. På et tidspunkt vil det komme 
på tale hvilken tv udbyder vi måtte ønske at 
have i vores boligselskab og her vil streaming 
blive et oplagt emne i denne forbindelse. 

Det at sidde at se en serie fra start til slut – 
det kræver en vis disciplin, da man jo hurtigt 
kan glemme tid og sted og måske blive en 
smugle afhængig. Hvis man er i besiddelse 
af denne disciplin, da skulle jeg mene, at det 
kan være en fordel at have lidt forskellige 
streaming muligheder – fagre nye verden – 
som jo både kan ses på ens smarttelefon, ens 
tablet og ikke mindst via pc eller, som nævnt, 
tv. Selv har jeg – for nylig – indrettet mig 

således at udover min gængse stue tv, som er 
et smart tv, hvor jeg derudover har tilføjet en 
crome cast, hvilket giver forskellige måder at 
komme til internettet på, så har jeg for billige 
penge købt mig et android tv. Dette android 
tv har jeg for fodenden af min seng, som er 
en elevationsseng. Når som helst jeg måtte 
have lyst til dette, så trækker jeg ovenpå og 
hygger mig ved hjælp af denne indretning. 
Hejser ryglænet op på elevationssengen og 
sætter mig til at se specielt udvalgt program 
og hygger mig dermed til den helt store 
guldmedalje. 

Mit tv kører ikke hele dagen lang, hvilket – for 
mig – vil være for fristende og derved forkert. 
Her vil mange genudsendelser blive vist og 
selvom jeg måtte have set dem før så ville jeg 
jo nok atter sidde at se dem. Dette at kunne 
tillade sig at være kritisk og vælge at se netop 
det program man måtte ønske at se den 
pågældende dag – måske en kedelig og trist 
regnvejrsdag – dette, synes jeg, virker helt 
optimalt for mig. 

Apropos naturserie, så har jeg netop lige haft 
nogle gode tv-oplevelser, idet jeg både har 
set lidt om Humboldtstrømmens vilde økosy-
stem og dertil noget af serien om Paradisets 
Have – vores utæmmede planet – begge to 
på DRTV. Her får jeg lyst til at benytte den 
førstnævnte serie som reference til mit første 
skriveri. Der er tale om et Østrigsk naturserie 
fra 2022.

Det allerførste afsnit fortæller om tilblivelsen 
af de forskellige strømme, der flyder som 
floder i havene rundt omkring på jordkloden. 
Humboldtstrømmen flyder med 10 knob i 

NYT FRA  AFDELINGERNE         Tekst: Tina Hesselbjerg
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timen. Den både forbinder landjorden, luften 
og havet og også de levende væsener i den. 

Både månens tyngdekraft og jordens rotation 
bliver nævnt i forbindelse med et, umiddel-
bart kompliceret, system der skaber de for-
skellige strømme der findes. Havstrømmene 
fører næringsstoffer med sig og nærer der-
med dyrene og jorden undersøisk og oversø-
isk, der hvor de kommer frem.

Ellen Gammelgaard fortæller levende mange 
gode små historier i dette afsnit, hvor der 
indgår, blandt andet, landdyr, bjærge og 
forskellige former for havdyr blandt andet i 
form af spækhuggere, hvaler, delfiner, sæler 
og ikke mindst troldhummere, der ligner rejer 
men som smager af hummer. Jagten på disse 
troldhummerunger vises med gode video-
klip med en skøn underlægningsmusik, der 
underbygger hendes fortælling om, blandt 
andet, når et festmåltid begynder, hvor små-
fisk, fugle og ikke mindst  sejhvaler forsøger 
at plyndre buffeten, som Ellen Gammelgaard 
betegner denne scene.

Der vises klip som omfatter livet i og omkring 
kelpskovene i havet. Kelp er bladtang, en 
brunalge, der vokser i massevis på udvalgte 
steder, som bliver betegnet som undersøiske 
skove, der vokser med 60 cm hver dag og 
som kan blive 45 meter lange, hver især. Disse 
alger er gode til at optage co2. 

På DR.TV´s streamingstjeneste kan man både 
se live udsendelser og dertil gode sager, som 
de vælger at gemme, som således kan ses når 
man har både tid og lyst.

En god måde at forlade DR på er at jeg note-
rede mig, en tidlig morgenstund, at de på 
DR.DK viderebragte budskabet og dermed en 
nekrolog over Dronning Elisabeth´s bortgang 
dagen før, altså den 8. september 2022.

Her får jeg lyst til at fortælle om endnu en 
streamingtjeneste i form af TV2 Play. TV2 
News, som kan ses live på TV2 Play, bekendt-
gjorde overfor mig en tidlig fredag morgen, 
i morgennyhederne på NEWS, at Dronning 
Elisabeth, Englands dronning, dagen før var 

gået bort. Her sås et langt liv udspille sig lige 
foran mine øjne i form af adskillige filmklip, 
der blev vist. Den nye premierminister, Liz 
Truss, der netop var blevet udnævnt til dette 
embede af Dronning Elisabeth, proklame-
rede ”Gud bevare kongen”, hvilket jo betyder 
at Prins Charles nu er den der følger efter i 
hendes fodspor, som Kong Charles III, hvilket 
allerede nu er sket - Dette forårsagede efter-
følgende et lille snøft fra min side af. 

På TV2 NEWS blev Dronning Elisabeth beteg-
net som: ”Et fast anker i en omskiftelig ver-
den”. Mange gode klip af ældre dato bliver 
vist fra TV2 NEWS filmarkiver.

TV2 NEWS har en stor tilbøjelighed til at 
komme med store nyheder, hvor de kører 
dagligt løbende, som kommer hele vejen 
rundt og hvor der er dybdegående interviews 
og reportager, som vises live, fra de forskel-
lige steder hvorfra begivenhederne sker eller 
netop lige er sket. 

Lige nu kan man se en dokumentar på denne 
streamingstjeneste, der hedder: Elisabeth – 
kvinden bag kronen. Det kan her ses at hun 
levede fra 1926 til 2022. 

Modsat NEWS så ligger Nyhederne, der kom-
mer dagligt på udvalgte tidspunkter, gemt i 
et stykke tid, i arkiverne på TV2 Play.

TV2 Play er dog andet og mere end nyheder, 
da der ligger en lang række af godt og blan-
det gods her.
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LAP Køge og Omegn

På medlemstræffet i LAP (Landsforeningen 
af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere) 
fra fredag til lørdag 16.-17. september 
i Middelfart leverede jeg mit livs tale til 
omtrent 60 mennesker, der var mødt op på 
Milling Hotel Park for at deltage i de pro-
grammer der nu var arrangeret disse to dage.

Jeg er formand for LAP Køge og Omegn og 
har nu været dette i omtrent 7 år. I vores 
Lokalforening plejer vi vores medlemmer 
med diverse arrangementer i form af ture 
med bus og øvrige ture med offentlig trans-
port. Vi har foredragsholdere, der kommer 
og besøger os og musikanter ligeså. Vi har 
adgang til kommunens lokaler i Køge og 
diverse væresteder også. Forskellige bib-
lioteker har vi også adgang til ifm med musik 
indtil videre. Vi lever af paragraf 18 midler 
hvor nogle af disse benyttes til at give vores 
medlemmer pengemæssig støtte til hhv. 
sommerlejr (i år kaldet landslejr), kystlejr og 
ikke mindst refugieophold.

Disse 7 år er gået hurtigt og forholdsvis smer-
tefrit. Lige nu har vi en velfungerende bestyr-
else, her indgår Laila som sekretær og Sax 
som næstformand. Bettina (vores kasserer) 
og jeg arbejder hver mandag sammen. Vi har 
booket et kontor i Solrød Aktivitets- og frivil-
ligcenter, hvor vi hver mandag sparrer med 
hinanden, støtter hinanden og laver noget 
af vores LAP-arbejde, som går ud på at støtte 
vores medlemmer. Vi har nogle kulturelle 
arrangementer, hvor vi, som regel, max er 25 
mennesker. Vi tilstræber at give vores med-

lemmer en fritime fra de daglige problemer 
og udfordringer, som det er at leve med 
en psykisk sygdom eller at være hjælp til 
selvhjælp med at komme videre i livet. 

Vi er 64 medlemmer, hvor der kun er et par 
stykker, som jeg endnu ikke har mødt.

Jeg har tidligere i mit liv været supersæl-
ger i en skindtøjsbutik på Vesterbrogade 
i København, dog føler jeg mig ikke som 
decideret sælger når jeg får et nyt lapmedlem 
på krogen. Jeg føler at der er en stor dybde 
i det jeg foretager mig i LAP regi og glæden 
ved at kunne gøre noget godt for andre 
mennesker er altafgørende. Når jeg er guide 
i bussen, når vi er på tur, da er der kontant 
afregning i form af diverse klapsalver, hvilket, 
blandt andet af denne grund, gør at jeg føler 
mig respekteret i det arbejde jeg udfører for 
LAP Køge og Omegn.

Jeg har deltaget, tidligere, i nogle lokal-
rådsmøder i LAP, hvor vi inspirerer, moti-
verer og måske endda, når det måtte 
komme så langt, støtter hinanden. Tidligere 
var det muligt at komme max to fra hver 
bestyrelse, hvor vi fik rejsen betalt af LAP. 
Lokalrådsmøder håber jeg vender tilbage, 
idet jeg mener at det er en oplagt nødven-
dighed i LAP. Jeg håber igennem Jette (den 
nye lapkonsulent) at det snart kommer op at 
stå igen. Vi har et snarligt møde med Jette, 
hvor vi skal se hvilken støtte hun, derudover, 
måtte kunne give os.  
Vendepunkter arbejder jeg på, engang, kom-
mer til Køge.

                                                 Tekst og foto: Tina HesselbjergNYT FRA  AFDELINGERNE
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på hvad der sker af nyt indenfor det kommu-
nale hvad angår psykiatrien.

Udover vores eget blad med sidste års 
arrangementer, hvor mine oplevelser omkring 
hvert arrangement bliver beskrevet og vores 
minifolder, hvori vi skriver hvad dette års 
arrangementer er og på hvilken dato det 
foregår, så har vi en seddel der hænger på 
Værestedet Den Gule Dør, hvor der står hvilke 
fordele der er ved at melde sig ind i LAP. 

DenGule Dør, Sygehusvej 25B, Køge 
Susanne Trap (leder) og Tina Hesselbjerg

Den gule dør er en god fødekæde for LAP, 
idet rigtig mange mennesker der er medlem-
mer. Hvis folk viser meget interesse for LAP 
så går tingene oftest hurtigt da jeg straks 
modtager folks oplysninger, som jeg så 
sender via mail (bruger min telefon) videre til 
kontoret. Betalingen foregår med det samme 
via mobile pay og hvis folk ikke har det så kan 
de betale mig 125 kr og så betaler jeg via min 
mobilepay. Jeg har løbende besøgt værested-
erne i vores område, som består af hhv Faxe, 
Køge, Stevns og Solrød. Jeg har tilligemed 
besøgt Stevnen i Store Heddinge. Dette har 
jeg gjort for egen regning i nogle år,, hvor jeg 
oplever at det kan være smart med en spyd-
spids og dertil i det hele taget med mund til 
mund metoden. Når folk har oplevet noget 
godt med LAP Køge og Omegn så lader de 
Børnebestyrelse i Hastrupparken torsdag den 

Vi har tidligere haft to gange assertion-
stræning kurser hos os med Birgitte Winkel, 
hvilket minder lidt om vendepunkter, idet 
det gav kursusdeltagerne nogle redskaber 
således at de skulle kunne komme videre 
med deres liv. 

Mit arbejde er mangfoldigt. Står med en 
hjemmeside, der, til dels pga travlhed, ikke 
er blevet opdateret i et års tid. Travlhed er 
dette års ord, der fortæller om situationen. 
Vi har hele 18 arrangementer planlagt fra 
april måned. En bliver skippet, idet udstill-
ingen med Gasolin på Ragnarock i Roskilde 
ikke kører mere. Så er der 17 arrangementer 
tilbage. Når man trækker vores ferie i juli og 
vores ferie i december fra så er det noget der 
skal afvikles på bare 7 måneder. Det travleste 
år nogensinde!

PR arrangementer har vi også og vi kender 
også til diverse pressemeddelelser, der på det 
sidste er sendt ud til aviserne, hvilke omtaler 
de arrangementer, der er nært forestående. 
Reklamesøjlen for LAP har jeg oftest med 
over skulderen når jeg vandrer ud til de for-
skellige arrangementer, hvor nogle enkelte, i 
større eller mindre omfang, handler om PR for 
LAP.  
Jeg ved at jeg aldrig bliver politiker. Ikke 
desto mindre blandede jeg mig for nylig i 
noget politisk, idet Værestedet Den Gule 
Dør står for skud i det nye sparekatalog i 
Køge Kommune. Der kom en helsides artikel 
i Dagbladet Køge, i denne forbindelse, hvor 
nogle af mine input kom med blandet med 
journalistens skriverier. Ellers er det Sax, der 
er vores næstformand, som vi har udpeget til 
Udsatterådet der tager sig af alt hvad der har 
med politik at gøre. Det er mit indtryk at Sax 
er meget dedikeret til kampen for de udsatte 
i Køge Kommune. KSP møder har jeg været 
med til igennem årene og Sax er ligeledes 
begyndt at deltage i dette. KSP står for kom-
munalt samarbejdsforum i Psykiatrien. Her 
bliver man klogere på hvad der sker indenfor 
psykiatrien i Region Sjælland og ikke mindst 
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oplysninger fra vore medlemmer, hvilket lige 
krævede noget arbejde. Turen i sig selv kunne 
vi nyde, ligesom alle de andre, i fulde drag da 
vi jo havde sluppet tøjlerne Bettina og jeg. 
Abildgård havde et ikke opvarmet udendørs 
svømmebassin, hvor jeg lige beviste mit mod, 
vandet var rigtigt koldt, og hoppede i. Lørdag 
kørte vi rundt med bussen med guide og så 
lidt på Bornholm. Om aftenen var temaet 
“Sommerdans på Bornholm”, som indebar 
mad og dans. Der var fri bar til klokken 20.30 
hvor to diskjockeyer begyndte at varme op. 
Mange gode sange fik vores hold sunget med 
på og der blev ligeledes danset til rytmerne, 
der lød på Hotel Abildgård denne skønne 
sommeraften. Vi sluttede af med sang og 
dans da diskjockeyerne spillede: Bornholm 
Bornholm Bornholm - Du, min dejlige ferieø, 
Bornholm Bornholm Bornholm, ved den her-
lige Østersø….

det gerne gå videre til andre, som de kender, 
gladeligt.

Vi har igennem en årrække holdt medle-
msmøder, hvor det på det sidste har været 
med bowling og spisning, hvor vi deler et 
spørgeskema ud, hvor man kan give os ris 
og ros og dertil fortælle os hvad man, hver 
især, ønsker af arrangementer til næste år. 
Her holder jeg også en tale hvor vigtige ting 
bliver sagt til medlemmerne. 

I år har vi været 14 mennesker af sted til 
Bornholm. Udgangspunktet for denne tur var 
at folk selv skulle betale. Bettina (kassereren) 
oplyser at turen har kostet os omtrent 400 kr. 
Så det er ikke altid vigtigt man er i besiddelse 
af større summer af penge for at et arrange-
ment kan lykkes. Vores Bornholmertur ser jeg 
stadig tilbage på med stor glæde. Den foregik 
i starten af juni. Vi var der i 3 dage med 2 
overnatninger i Allinge på Hotel Abildgård. 
Riis Rejser var rejsearrangøren men inden 
vi tog af sted skulle vi lige indhente diverse 
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Jeg er så heldig, at jeg på vegne 
af Køge Kommunes Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsudvalg har fået mulighed 
for at skrive i jeres beboerblad og fortælle 
lidt om, hvilke opgaver vi arbejder med i 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Først vil jeg gerne kvittere for det store 
arbejde afdelingsbestyrelsen sammen med 
mange ildsjæle og engagerede beboere gør 
i Hastrupparken. Uden jeres store indsats var 
Hastrupparken ikke blevet et så godt sted at 
bo. Jeg var selv med til Store Legedag, og var 
imponeret af det engagement og den store 
opbakning, der var til arrangementet. 

Jeg tror på, at vi fremover i endnu højere 
grad end i dag kommer til at arbejde og løse 
opgaver sammen på tværs af kommune, 
borgere, frivillige foreninger og erhvervslivet. 
Hver især kan vi noget, men løsninger skal vi 
finde i fællesskab. Hovedoverskriften er brede 
fællesskaber – både ift. sociale aktiviteter, 
integration og også forenings- og fritidsak-
tiviteter.  Det er alle opgaver, som vi arbejder 
med i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, 
men som vi ikke kan løse alene. 

En vigtig prioritet for Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsudvalget er at sikre at alle, 
der har mulighed for det har et arbejde. Jeg 
tror på, at det at have et job at stå op til. 
Gode kolleger og mulighed for at tjene sin 
egen løn er rigtig vigtigt og udviklende - 
både for en selv, men også for sin familie, sine 
børn m.fl. 

Og det starter tidligt. Derfor følger jeg 

spændt med i Jobplanetens arbejde med at 
skaffe børn og unge lommepenge og frit-
idsjob. I et godt samarbejde mellem EUC, 
Køge Kommune, Jobplaneten og ikke mindst 
Hastrupparkens unge er den fine tribune ble-
vet opført ved multibanen i Hastrupparken. 
For mig et godt eksempel, der viser vejen 
til at kombinere områdets behov og lade 
de unge snuse til forskellige uddannelses-
muligheder.

En af de opgaver, som Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsudvalget arbejder med, han-
dler om tryghed i vores boligområder. Det 
burde være en selvfølge, at man kan føle sig 
tryg i sit boligområde.

I den boligsociale helhedsplan arbejdes der 
med mange initiativer med netop dette 
fokus. Fx Særlig mentorindsats for unge i 
boligområderne, Get2Sport og Jobplaneten. 

Jeg glæder mig til at følge dette arbejde de 
kommende år.

De bedste hilsner 
Formand for Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsudvalget

 Mette Wigand Bode

FORMANDEN
FOR ERHVERVS- OG 
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REDAKTIONELT
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ORØ
REDAKTIONELT

Den allersidste weekend i børnenes som-
merferie besluttede min bror og jeg at tage 
til Orø, en ø, der ligger i Isefjorden. Det var en 
hurtig beslutning, hvor vi tog af sted samme 
dag, som beslutningen blev taget. Faktisk 
min eneste ”ferie” hele denne sommer, blandt 
andet fordi jeg da også har en have at skulle 
tage mig af. En have, hvorfra mit liv om som-
meren oftest tager et godt udgangspunkt 
i. Ikke at forstå at jeg hygger mig der alene  
– nej – jeg har oftest selskab af en eller flere 
gode mennesker der.

En ting var sikker – cyklerne skulle med, idet 
vi ikke ville komme særlig langt med vores 
bentøj alene. Og det på trods af at øen jo 
ikke er særlig stor. Som jeg ynder at sige: ”Alt 
er relativt”. Foran os stod en skøn weekend-
tur, der blev afholdt i godt selskab med min 
broder Jannick.

Hvordan vi præsterede at komme til Orø 
husker jeg som nemt og ligetil. Dertil skal 
det pointeres at turen i tog fra Roskilde til 
Holbæk kræver en pladsbillet til cyklerne 
og dette kræver jo at der er plads, hvilket 
man ikke nødvendigvis skal regne med. 
Pladsbilletten kan fås enten ved at gå ind på 
en DSB app på smartphonen,  i en automat 
på stationen eller hos 7-Eleven. Vi tog 
Orøfærgen, der sejler fra Holbæk.

Om lørdagen cyklede vi en del rundt på øen, 
nok mest for motionens skyld og ligeledes for 
at danne os et indtryk af øen. Herved fandt 
vi et kort over øen med et overblik over hvad 
der, lige nu, var at foretage sig der. På et ret 
tidligt tidspunkt stod det klart for os at vi da 

var nødt til at overnatte på Orø for at få et 
rimeligt indtryk af denne ø. 

Orø er 14 kvadratkilometer. Wikipedia på 
Google fortæller mig at der er 893 indbygge-
re og omkring 1200 sommerhuse. Der er fire 
byer: Bybjerg, Brønde, Garnløse og Næsby. 

Det skal dertil siges at min cykel i årevis har 
stået parkeret på min adresse uden at bev-
æge sig synderligt. Taknemmelig er jeg for 
den nye sadel, som jeg modtog af min søn på 
mors dag, der blev tilført et ekstra lag gele, 
som blev sat ovenpå sadlen. Dette bevirkede 
at turen blev en sand fornøjelse uden at jeg 
blev øm i bagen. Vi mødte en del flinke lokal-
beboere, der enten mundtligt eller ved et lille 
vink inde i bilen sendte os en hilsen. 

Vi tjekkede ind på Orø Kro for en enkelt over-
natning. Dette var midlet der skulle føre os 
videre til målet, nemlig at se noget mere og 
netop også forhindre os i at vi forhastede os 
for meget ved at være der bare en enkelt dag. 
Beslutningen om overnatningen blev truffet 
spontant og man kan sige at med hver vores 
rygsæk og henholdsvis en bæltetaske/taske 
– så var der tale om at rejse let. Ledningerne 
til de elektriske anordninger var tilfældigvis 
med således at hvert vort ur og hver vores 
telefon duede til noget.

Dag to, søndag, var mere målrettet, idet vi 
fik set Magrethebakken ved kroen, som er 
Orøs højeste punkt. Her ligger der en kul-
turbeholder, som indeholder en frise og en 
del gode oplysninger om Orø fra for lang 
tid siden og så op til nu. Det var tidligere en 

 Tekst og foto: Tina Hesselbjerg
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vandbeholder, der ledte vand ud til hele øen. 
Her er der en 360 graders panoramaudsigt 
ud over Orø. Kort efter dette besøg tog vi 
cyklerne og cyklede til Orøstrand dyrepark. Vi 
så både en kakadue, katalemurer, papegøjer 
der forsøgte at gøre sig forståelige, strudse 
og geder. Vi fik set en blågul papegøje hvis 
bid var tre gange mindre end en kroko-
dilles bid. Vi følte os dog ikke i fare, da man 
skulle forbi nogle opsatte forhindringer for 
at komme tæt på dette ”bæst”. Pudsigt nok 
– det der vakte allermest opsigt, var to små 
kattekillinger, der ikke havde været til i denne 
verden i særlig lang tid. De var så søde! Min 
bror måtte simpelthen tage den ene op og 
nusse den  –  den anden blev heller ikke 
forsømt!! Læg lige mærke til hans kasket, der 
fortæller at han elsker Orø. Denne dejlige ø´s 
konturer (set fra oven) ligner jo et hjerte! 

Til sidst men ikke mindst besøgte vi kirken 
som ligger lige ved siden af kroen. Der var 
gudstjeneste klokken 14. I kirken var der, 
først, ikke så mange, men under præstens 
prædiken kom der, antageligt, det dobbelte 
antal kirkegængere. Organisten manglede 
og når vi skulle synge de forskellig sange så 
kunne kirkegængerne simpelt hen ikke følges 
ad. Det lød som et ekko og jeg kunne ikke 

lade være med at trække på smilebåndet. For 
en gangs skyld fulgte jeg med i teksterne til 
sangene og da præsten kom til sin prædiken 
så var sangenes tekster pludselig grundlaget 
for denne tale. Hun snakkede om sandslotte 
og fundamenter, hvilket gik lige ind hos mig 
og jeg sad da også og sendte præsten på 
prædikestolen et spontant smil, der tilkend-
egav at jeg lyttede og forstod hendes bud-
skaber denne dag.

Efter kirken rundede vi lige af med forskellige 
småting, som ikke er værd at skrive om, lige 
bortset fra et møde med en ældre dame på 
85 år, som benævnede sig selv som ”farmor”, 
der, som udgangspunkt, sad og ventede i 
sin bil ved kajen. Hun kom ud og vi faldt i en 
rigtig god snak, som blev meget personlig og 
som endte ud i en invitation til når vi måtte 
komme forbi hendes campingvogn – enten 
til kaffe eller til mad. Wauw! Sikke et godt 
og bemærkelsesværdigt indtryk jeg fik af de 
mennesker, der bor på Orø eller har anden 
tilknytning til denne dejlige ø.
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