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Forandring fryder!?
Sommeren er forbi, efteråret er 
over os og vinteren nærmer sig 
med hastige skridt.

Det samme gør den søde 
juletid og vores kommende 
KBS julearrangementer - bustur 
til Tyskland og juletræsfesten 
på Hastrupskolen. Jeg kan kun 
opfordre til at så mange støtter 
op omkring de 2 arrangemen-
ter, både som gæster og frivil-
lige.

De sidste måneder har stået i 
beboermødets tegn, og der er 
blevet sæder tomme og nye 
har taget over rundt i selskabet. 
Ligesom efteråret er kommet 
over os, er der kommet foran-
dringer i de enkelte afdelinger. 
Forandring fryder, siger man...

Og apropros forandringer... Vi 
har fået en ny kontanthjælps-
reform, der trådte i kraft den 1. 
oktober, og vi kender nok ikke 
de fulde konsekvenser af den 
endnu, det er nok både sikkert 
og vist, desværre. I dette til-
fælde havde det været rart 
med en krystalkugle, og min 
opfordring er, at vi alle må stå 
sammen og hjælpe, hvor vi 
kan. Overbærenhed og med-
menneskelighed kunne være 
de vise ord her. Det kunne jo 
være din nabo, det gik ud over?

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS Beboernyt

Det behøver jo ikke kun at 
være i december måned, hvor 
vi giver til højre og venstre af 
hjertes og pungens overfl od.

Vores kulturhus har fået et til-
trængt kulturelt løft uden for 
indgangspartiet til cafeen, og i 
den anledning havde vi en fan-
tastisk og velbesøgt fernise-
ring onsdag den 5 oktober. Se 
endelig den fl otte artikel inde i 
bladet.

Beboerworkshop omkring 
den nye Helhedsplan i 
Hastrupparken har der også 
været, og der kom mange og 
interessante forslag på bordet 
fra de indbudte beboere, men 
mere om det i bladet.

Til slut vil jeg sige god jul og 
godt nytår herfra redaktionen.

Mikkel Henderson
Redaktionen

VELKOMMEN
REDAKTIONELT
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Tina Hesselbjerg: 
I skrivende stund har jeg snart arbejdet på 
beboerbladet i 2 år. Lasse Rune Hansen og 
Lotte Varder fra helhedsplanen ”fandt” mig, 
da jeg jo har min gang i Kulturhuset. De 
begyndte at bruge mig som frivillig foto-
graf og journalist for beboerbladet. Dengang 
arbejdede jeg indenfor helhedsplanen, hvor-
imod jeg nu har skiftet kontor og arbejder i 
Køge Boligselskab, stadig som frivillig. Her 
er vi i fællesskab i gang med at lave en nyere 
udgave af bladet.  Men det er jo ikke bare 
det - mit arbejde for beboerbladet har faktisk 
spredt sig som ringe i vandet angående kon-
takter til mange gode mennesker. Mine inter-
views og min fotografering har givet mig 
denne gode kontakt. Min daglige omgang 
med dem jeg, både før og nu, er i kontakt med 
indenfor helhedsplanen/Kulturhuset og også 
her på kontoret samt den kendsgerning, 

Antoaneta Teoharova: 
Jeg har arbejdet som frivillig fl ere steder. At 
skrive for beboerbladet passer dog bedst til 
min personlighed og til det, som jeg foretræk-
ker at lave. Det handler om det danske sprog. 
Jeg vil gerne skabe nysgerrighed omkring 
det danske sprog, da jeg selv stammer fra 
Bulgarien og mener, at når man har valgt at 
bo i et andet land, så er sproget det vigtigste 
at kunne. 

Jeg får nogle rigtige opgaver, som bliver 
til artikler med tekst og billeder. Vi er en 
lille redaktion, som gør mig glad og tryg i 
denne sammenhæng. Hvis nogen af jer, som 
læser lige nu, får inspiration til at deltage, 
så er I meget velkomne til at deltage i vores 
fællesskab.

I redaktionen er vi så heldige at have nogle aktive, fl ittige og frivillige skribenter, der skriver 
artikler til KBS Beboernyt. Begge gør et kæmpe arbejde i at bidrage til, at bladet kan have et 
godt indhold. Vi har spurgt to frivillige om hvorfor de skriver for beboerbladet, og deres svar 
kan læses her: 

at jeg er ”ude i marken” gør, at jeg føler mig 
både set og hørt og ikke mindst accepteret og 
respekteret.

Tina har arbejdet på beboerbladet i 2 år og 
nyder kontakten til mange gode mennesker 

Antoaneta vil gerne skabe nysgerrighed 
omkring det danske sprog og håber, at fl ere har 
lyst til at være med
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vores landsdækkende telefonrådgivning.

Økonomisk støttet af Social- og 
Integrationsministeriet 
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning 
er økonomisk støttet af Social- og 
Integrationsministeriet, der som del af 
satspuljemidlerne afsatte 16. mio. i perioden 
2009-2012 og 40 mio. i perioden 2012-2016 
til gratis og frivillig gældsrådgivning, hvor 
11 organisationer i sidstnævnte periode har 
modtaget økonomisk støtte.

Hvis du kan nøjes med en restanceaftale, kan 
du altid henvende dig til administrationen. 
Hvis du er i større økonomiske problemer, er 
Tænks gældsrådgivning måske noget for dig. 

GÆLDS-
RÅDGIVNING

NYT FRA SELSKABET

Er du blevet ramt af kontanthjælpsloftet?
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning tilby-
der gratis og uvildig gældsrådgivning til men-
nesker med lav indkomst, en stor gæld eller 
et lavt rådighedsbeløb. 160 frivillige rådgivere 
hjælper med spørgsmål inden for økonomi og 
gæld. 

Uvildig rådgivning baseret på frivillige
Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig NGO, 
som tilbyder fortrolig, uvildig og gratis 
gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. 
Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og 
hjælpe med at få styr på privatøkonomien.
160 professionelle rådgivere hjælper med råd 
og vejledning, og siden Gældsrådgivningen 
åbnede i februar 2010 til medio 2015, har 
mere end 9.000 borgere fået rådgivning.

Uvildig rådgivning til socialt udsatte
Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning 
har stor succes med at hjælpe den store 
gruppe af mennesker, hvor gælden er 
blevet uoverskuelig og følgerne katastro-
fale. Gældsrådgivningen henvender sig til 
særligt udsatte mennesker med lav ind-
komst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb. 
Indkomstgrundlaget for målgruppen er kon-
tanthjælp, dagpenge/sygedagpenge, overfør-
selsindkomst, lavtlønnede og pensionister.

6 rådgivningscentre landet over
Vores 6 rådgivningscentre er placeret i 
København, Odense, Esbjerg, Aalborg, 
Nykøbing Falster og Ringsted. Dertil kommer 

Telefonrådgivning:
Få svar på dine spørgsmål her og nu på 
Forbrugerrådets telefon 2556 0033.

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14-18

Mailrådgivning:
Du er velkommen til at ringe til Forbru-
gerrådet, men du kan også maile dine 
spørgsmål til gaeldraad@fbr.dk. 

Der svares normalt indenfor otte dage
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FAKTABOKS om den nye YouSee aftale

Ombygning af anlæg
Dansk Kabel TV arbejder i øjeblikket på at udskifte forstærkere og konnektorer i 
forbindelse med ombygningen af anlæg i de enkelte afdelinger. I denne forbindelse kan 
der forekomme enkelte driftsforstyrrelser i dagtimerne.

TV Pakker
Alle beboere bliver i slutningen af november og i starten af december sat på fuldpakke, 
ligesom alle beboere i løbet af januar 2017 vil modtage et pakkevalgsbrev fra YouSee, 
hvor man, via et specielt telefonnummer til YouSee, skal tilmelde den TV pakke, som man 
ønsker fremover. Dette bør betyde, at man ikke skal sidde i telefonkø hele dagen. Alle be-
boere har 2 – 3 uger til dette. Man SKAL melde tilbage, uanset hvilken pakke man ønsker. 
Derefter vil YouSee ændre TV‐pakkerne. I de tilfælde hvor YouSee ikke hører fra beboeren, 
vil de lukke for TV signalet. 

TV boks
Man behøver ikke den nye TV boks for at kunne se TV. TV boksen er et tilvalg, som koster 
30,‐ kr. pr. måned. Den gamle TV boks koster 99,- kr. pr. måned, så husk at få skiftet den 
gamle boks ud med den nye. Den nye TV boks har nu fået tekst TV igen.

Bredbånd
Har du bredbånd, kan du ringe til YouSees kundeservice på tlf. 7070 4040 eller besøge 
butikken i Køge for at høre, om de kan tilbyde foreningsbredbånd, der er billigere end 
det, du har i dag. 

Selvbetjening
Mit YouSee på nettet er desværre ikke helt oppe og køre, bl.a. kan du ikke se priser på 
TV pakker.

Priser
YouSee’s nye priser for 2017 på TV pakker vil pr. måned være:

Grundpakke  kr. 156,54
Mellempakke  kr. 336,54
Fuldpakke  kr. 451,55

Spørgsmål
Har du spørgsmål, prøv først at ringe til YouSee’s kundeservice på telefon 7070 4040 eller 
besøg butikken i Nørregade i Køge. Hvis de ikke kan hjælpe eller du ikke forstår hvad de 
siger, kan du ringe til Køge Boligselskab tlf 5663 7500 og spørge efter forretningsfører 
René Nielsen.
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Fredag den 28. oktober 2016 dannede Kultur-
huset rammerne for årets halloweenfest i 
Hastrupparken. Stille og roligt ankom børn 
med forældre, en efter en, til arrangementet.  

Som vanen tro skulle børnene males i ansigtet 
af Jennie, hvilket i høj grad fuldendte enhver 
god udklædning. Og udklædninger var der 
mange af. Zombier, prinsesser og skeletter stod 
og skar græskar ud til den store guldmedalje. 
Sariia, som var tovholder på dagen, styrede 
begivenhedernes gang sammen med Dennis, 
Mikkel og Peter fra afdelingsbestyrelsen. Der 
blev serveret farverige og fantasifulde kager til 
børn og barnlige sjæle, og diverse drinks i regn-
buens farver var også at fi nde. Der blev valgt 
bedste børneudklædning, bedste græskar og 
bedste voksenudklædning.

Tekst:  Mikkel Henderson
Foto: Tina Hesselbjerg 

HALLOWEEN I
KULTURHUSET

NYT FRA AFDELINGERNE
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SOLBAKKEN II
En bebyggelse med liv igen 
Tiderne skifter og ting ændrer sig. Da jeg den 
1/9 1959 fl yttede til Solbakken, var det en tid, 
hvor alle andre også havde små børn ligesom 
jeg, og hvor der var en anden holdning til 
udearealerne. Bebyggelsen skulle være fi n, 
forstået på den måde, at udearealerne var 
noget man kiggede på, men ikke brugte. 
Berberis med deres stikkende væsen sørgede 
for en vis afstand og var plantet alle mulige 
strategiske steder tæt på bebyggelsen. Skilte 
med ”græsset må ikke betrædes” var ligeledes 
en dagligdags oplevelse. Børn legede med 
deres bolde og øvede sig i at memorere, og 
hvis de tilfældigvis fi k bolden til at lande på 
græsset, fi k de som straf frataget deres bold. 

Livet går sin gang, og gennem årene var der 
ikke den store udskiftning af beboere i bebyg-
gelsen. Det betød, at Solbakken på et 
tidspunkt var gået hen og blevet et 

KLEMENS TORP
Klemens Torp holdte den 13/10 et lille fyraf-
tens event, hvor de præsenterede deres 
nyindrettede hyggekrog. Receptionen blev 
afholdt i samarbejde med Anders Møller fra 
Vordingborg Køkkenet, som har designet 
deres nye køkken i Hyggekrogen.

Børn og barnlige sjæle kom udklædte til årets Halloweenfest i Hastrupparken. Børn kunne males i 
ansigtet og man kunne skære græskar  i uhyggelige mønstre

sølvbryllupskvarter. Heldigvis er der kommet 
nye til med børn, så bebyggelsen igen kan 
summe af liv. Heldigvis er holdningen til ude-
arealerne ændret, så de igen er til at bruge. Vi 
har fået fj ernet berberrisene, og der er lavet 
petanquebane. Vi har fået en basketball bane 
og net, og så har vi en hyggelig legeplads 
placeret centralt i bebyggelsen. Nu bruger 
vi udearealerne, og hele sommeren bruges 
de små terrasser og bænke fl ittigt, hvor der 
hygges med kaff e og kage. Man kommer 
hinanden ved når man kommer ud af sin lille 
hule. Alle generationer er på hver deres måde 
tilgodeset med tolerance og respekt for 
hinanden, så vi alle kan nyde, at vi igen er en 
bebyggelse med unge og ældre og glæde os 
over, at der er kommet liv i vores bebyggelse.

Faye Egested
Solbakken II

Det var en hyggelig eftermiddag med ind-
budte gæster fra alle vores afdelinger i KBS. 
Der blev budt på lidt til ganen og Anders 
Møller fortalte om projektet. 
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Man mærker straks varmen fra de meget 
opmærksomme beboere, og den positive 
stemning breder sig som ringe i vandet.
Tina og jeg bliver budt velkomne af Helle 
Lindegaard, som er afdelings formand for 
bestyrelsen i Klemens Torp og Jan Peder-
sen, som er medstifter af Hyggekrogen. 

Hyggekrogen blev Stiftet af Helle, Kirsten 
og Jan for ca. et års tid siden (februar 
2016). Efter at Helle blev formand for 
afdelingsbestyrelsen, gjorde hun tiltag til en 
social hyggeklub, hvor der skal være plads 
til alle, ung som gammel. Alderen ligger 
dog mest på +50, da det er i dagtimerne, at 
der er åbent, men alle er velkomne. “Det er 
nemlig en forlængelse af vores dagligstue”, 
bliver der sagt. På et personligt plan føler 
jeg mig meget velkommen og varmt 
modtaget og synes, at man har sat barren 
meget højt for et socialt værested. Jeg 
synes så absolut, at det er et tiltag, man kan 
være stolt af, og det er noget vores andre 
afdelinger i KBS kan blive indspireret af.

Hver anden onsdag mødes beboerne til 
social snak og hygge mellem kl 13.00-
15.00. Man bruger Facebook “Os i Klemens 
Torp” jævnligt til at formidle budskabet ud 
om åbningstid og hvem, der er frivillig på 
dagen, og man smider en ti’er for kaffe og 
kage. Har man ikke lige hævet den ti’er, 
skal man dog komme alligevel, for fæl-
lesskabet er vigtigere end de 10 kroner, 
bliver der sagt i en kærlig tone.

Det nyrenoverede køkken står snorlige i 
en dejlig, lækker og indbydende buffet/
barstil, som blev gjort færdigt i august 
2016. Derudover er al porcelæn doneret 
af beboerne. “Her går vi ind for genbrug”, 
bliver der med stolthed sagt, og hvis man 
som beboer i Klemens Torp vil låne lokalet, 
koster det 100 kr pr. dag eller 260 kr for en 
hel weekend.

Det er perfekt til et mindre barnedåb eller 
familie jule-/påskefrokost, og det er hos 
mester Johnny, at man booker sig ind.
“Og man skal huske at gøre rent efter sig”, 
skulle jeg hilse at sige. Lokalet summer af 
en dejlig social stemning, og snakken går 
på kryds og tværs om stort og småt, og man 
fornemmer virkelig, at der er et stærkt sam-
menhold blandt Klemens Torps’ beboere. 

Økonomien til “projekt hyggekrog” fandt 
man i samarbejde med Rene Nielsen i admi-
nistrationen i deres interne budget, og der 
var også plads til en ny udendørs grill og 
nyt køkken i deres store selskabslokale ved 
Aldi.

HYGGEKROG I
KLEMENS TORP

NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst og billeder:
Mikkel Henderson og Tina Hesselbjerg
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HASTRUPPARKEN
En ung mor fortæller
Emilie er en ung mor til to glade børn, Amalie 
på 8 år og Magnus på 6 år, som begge går 
på Hastrupskolen og SFO 1. Hun har boet i 
Hastrupparken i 9 år, og bor sammen med sin 
kæreste og hans to børn. Emilie har været fri-
villig i cafeen i 1 år. 

Som mor er hun glad for at bo i Hastrup-
parken sammen med sine børn. Den unge 
mor er tryg ved at lade sine børn gå ned 
at lege. Skolen og SFO’en ligger meget tæt 
på, så børnene har mulighed for selv at gå 
frem og tilbage, hvis det bliver nødvendigt. 
Indkøbsmuligheder ligger også i området.  
Emilie priser sig lykkelig over at der er træ-
ningscenter så tæt på, så det kan hænge 
sammen i en travl hverdag. Hun fortæller, at 
man får en ny energi, overskud og selvtilfreds-
hed efter træningen. Den unge kvinde synes, 
at der er plads til alle slags mennesker – unge 

HASTRUPPARKEN
Hastrupparken har i samarbejde med Hel-
hedsplanen indstiftet en foreningspris. I år gik 
prisen til billardklubben “Habil”, som har haft 
stor fremgang det sidste års tid, med både 
medlemmer og nyt billardbord. Deres gamle 
halvmatch bord donerede de til Klub 16, kvit 

som gamle, danskere som udlændinge, oppe 
i træningscentret. Der er altid hjælp at hente, 
hvis man er i tvivl om maskinerne. 

Emilies liv i Hastrupparken er som hun ønsker. 
Der er sammenhold og tryghed, som er 
vigtigt for alle menneskers trivsel. 

Hyggekrogen i Klemens Torp er en social hyggeklub, hvor der er plads til alle. Hyggeklubben er åben 
hver anden onsdag kl. 13.00 - 15.00, hvor der hygges med kaff e og kage

og frit. Stort tillykke til Habil. Til næste år, 
2017, vil man (afdelingsbestyrelsen & hel-
hedsplanen) lave et “indstillingsskema”, som 
man kan søge prisen igennem, og man fi nder 
et udefrakommende panel, som skal fi nde 
vinderen.
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SOMMERFEST I
HASTRUP HUSE

NYT FRA AFDELINGERNE

Den 20. august blev der holdt sommerfest 
i Hastrup Huse. Det hele startede klokken 
15.00. Ret hurtigt skulle det ske, at der blev 
disket op med kaffe og kage. Imens vi i ro 
og mag indtog kagen og drak kaffen, var 
der en ganske ung pige, der sang for os 
med musik til. Da det blev tid til aftens-
maden (gris på grill) fik jeg foreviget kokken 
og den helstegte pattegris. Vi var 40 men-
nesker. Dette kan både være meget og lidt. 
Der var i hvert fald en masse plads indenfor, 
til de 40 mennesker. Udenfor, da vi skulle 
have mad, blev der ligefrem kødannelse. 
Kødannelse til ganske lækker mad. Der var 
blevet tilberedt en masse tilbehør til kødet, 
som smagte rigtig godt. Ved 20 tiden var 
der et band, der begyndte at spille, og der 
blev straks budt op til dans.

Selv havde jeg modtaget en billet i postkas-
sen, en billet, hvor der stod 13 på. Jeg blev 
en kende nervøs. Hvordan skulle det gå? 
Jeg skulle lege fotograf og foretrækker 
at cirkulere, men jeg kendte ikke et øje. 
Dog skulle det ende med at blive en sand 
fornøjelse, idet det var let at falde i snak 
med folk. Folk var meget åbne og søde. 
Vejret var dejligt sommerligt, dog med en 
enkelt voldsom byge lige hen over os. Godt 
at der var sat et telt op ude på tarrassen, 
således at man alligevel var i tørvejr.

Tekst: Tina Hesselbjerg
Billeder: Tina Hesselbjerg og Tove Avnskjold
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HASTRUP HUSE
Tagrender, malerarbejde og asfalt
I skrivende stund  sker der en hel del i 
Hastrup Huse med nye tagrender, maler-
arbejde og ny asfaltbelægning. På et 
beboermøde den 14. september 2015 blev 
det vedtaget, at ovenstående arbejder 
skulle sættes i gang. 

Jesper Jørgensen, der er driftsleder i Køge 
Boligselskab, udtaler: ”Der er 28 blokke 
i Hastrup Huse. De 75 % af dem er på 
nuværende tidspunkt malet færdige, og 
13 blokke har fået sat tagrender op. Lige 
nu er vi stort set færdige på østsiden, og nu 
er malerne godt i gang med deres maler-
arbejde på vestsiden af Søsvinget. Det 
kører helt som planlagt. Asfaltarbejdet 
startede torsdag den 29. september 2016. 

Da jeg besøgte Jesper Jørgensen på hans 
kontor, modtog jeg et kort, som alle i 
bebyggelsen har modtaget. Et kort, som 
er fyldt med røde streger og som fortæl-
ler, hvor der vil blive lagt asfalt. På kortet 
står der også forskellige datoer for hvornår 
der bliver asfalteret, og ligeledes hvornår 
arbejdet vil være udført. Der vil senere blive 
bekendtgjort et tidspunkt for ny asfalt-
belægning vest for Søsvinget.

OBS: Da vejrliget brat ændrede sig, blev 
asfaltarbejderne nødt til at fremskynde 
deres arbejde med asfalteringen. Vi fik, 
senere hen  en ny skrivelse om dette i hver 
vores postkasse.
Tekst og billeder:
Tina Hesselbjerg

TORNEGÅRDEN
Der bliver ophængt tavler i skralderummene, 
hvor fremtidige informationer fra bestyrelsen 
bliver hængt op.

Banko er første torsdag i måneden til og med 
April måned. Dørene åbnes kl. 18:30. Banko i 

december starter dog kl 18:00 med Glögg og 
æbleskiver.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Gode input til ny helhedsplan fra beboere i 
Ellemarken og Hastrupparken

Som en del af arbejdet med at udarbejde en 
ny helhedsplan for det boligsociale arbejde i 
Køge 2017‐2021, skal der også afholdes work-
shops i alle afdelinger i samarbejdet, dvs. 
Søparken, Karlemoseparken, Ellemarken og 
Hastrupparken.

De to første workshops er nu afholdt, den 
7. oktober i Ellemarken og den 9. oktober i 
Hastrupparken, og der er rigtig gode input at 
tage med ind i skrivefasen fra de to beboer-
workshops. Begge workshops var arrangeret 
på samme måde, hvor beboerne var inviteret 
ned i cirkelhuset i Ellemarken og Kulturhuset 
i Hastrupparken til at arbejde med forskel-
lige emner indenfor de overordnede temaer, 
”tryghed og Trivsel” og ”bryde med den 
negative sociale arv”, som danner rammen 
for den nye helhedsplan. Til begge arrange-
menter indledte Ulf Lolk Larsen, centerchef 
fra Køge Kommune, med at gøre status over 
det boligsociale arbejde, set med kommu-
nens briller. Herefter fortalte Mikkel Pedersen, 
som er leder af sekretariatet, lidt om de nye 
rammer for boligsociale helhedsplaner samt 
om processen.

I Ellemarken var det især de ældre erfarne 
beboere og en del beboerdemokrater og 
aktive, der mødte op, men også en del unge, 
som blev placeret i en særlig separat work-
shop. I Ellemarken var tilslutningen så stor,

at man måtte hente ekstra stole for at få alle 
sat ned. Det gik især igen i gruppernes frem-
læggelse, at der er behov for at arbejde med 
det gode naboskab og rammerne for fælles-
skabet og aktiviteterne i afdelingen. Der var 
fl ere grupper der nævnte, at der skal arbejdes 
med beboerhuset, så det kan være et endnu 
større aktiv og være mere åbent og gerne 
komme til at boble af gode aktiviteter.

Blandt pigerne i ungeworkshoppen var der en 
spændende debat omkring det at være ung 
og hvad der skulle til for at få et godt ungeliv.
”Man skal først ha’ det godt med dig selv”, 
sagde en af pigerne. ”Vi mangler et sted at 
gå hen for at få en snak med andre unge om 
livets udfordringer, og måske kunne der også 
ind imellem komme nogen professionelle 
folk på besøg, som man kunne snakke med”. 
Det blev drøftet, at unge kunne lave en unge‐
bestyrelse, som kan bidrage som de unges 
stemme omkring Ellemarkens udvikling. 
Workshoppen resulterede i, at de fl este unge 
skrev deres oplysninger ned til Winnie fra 
Ellemarkens afdelingsbestyrelse med henblik 
på at mødes igen for at få drøftet og planlagt 
det videre forløb for Ellemarkens ungdom.

I Hastrupparken mødte særligt de unge tal-
stærkt op, og der kom mange gode ideer og 
input til det videre arbejde. De unge udtrykte 
sig meget billedligt og omtalte Hastrupparken 
som et akvarium, hvor der var
behov for større interaktion med den 
omkringliggende verden, f.eks. behov for 

NY HELHEDS- 
PLAN I KØGE

KULTURHUSET
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virksomhedsbesøg i Hastrupparken, hvor virk-
somhederne bliver opmærksomme på at fi ske 
blandt de mange unge kvalifi cerede menne-
sker, som mangler et netværk, og i nogle til-
fælde også mangler modet til at opsøge virk-
somhederne.

Generelt var der blandt de fremmødte til 
begge workshops et stort og positivt ønske 

om at komme hinanden noget mere ved og 
styrke kendskabet til naboerne, og der kom 
også mange konkrete forslag frem,
som der skal arbejdes videre med de kom-
mende måneder.

Med venlig hilsen
Mikkel Pedersen/Sekretariatsleder
Helhedsplanen Køge

Lysdekorationer i Kulturhuset
Den mørke tid er over os, og varmen fra 
stearinlysenes hyggelige skær skaber hygge 
i de mange hjem. Torsdag den 24. novem-
ber 2016 kl. 16.00-18.00 er der mulighed for 
at lave fl otte lysdekorationer i Kulturhuset 
og hygge dig sammen med andre beboere 
med æbleskiver og gløgg.  Tag naboen eller 
dit barn i hånden og nyd en eftermiddag i 
selskab med andre børn og voksne i bolig-
selskabet.

Alle beboere er velkomne. Det koster 15 kr. 
for voksne og 10 kr. for børn, hvilket inklu-
derer gløgg eller kaff e, æbleskiver, lys, ler 
m.v. Vi glæder os til at se rigtig mange 
beboere. Juletræet bliver tændt kl. 18 ude 
foran Kulturhuset, hvor der vil være varm 
suppe til de fremmødte. Kom ned og deltag 
i en rigtig hyggelig eftermiddag.

Har du lyst til at give en hånd med mindre 
opgaver i forbindelse med arrangementet, 
hører vi gerne fra dig. Skriv en mail til Birgit 
fra afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken: 
birgitekragh@gmail.com.

Tilmelding: Slippen på det omdelte opslag 
skal senest den 18. november 2016 afl eve-
res i cafeén i Kulturhuset.
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En heldagsudfl ugt med frokost i det fri og 
senerehen fi k vi kaff e og kage.  Ideen fi k Jytte, 
og Birgit tog sig af det praktiske.

Mandag den 22. august tog pigerne fra Krea-
klubben til København. Vi var 11 piger i alt, 
der tog af sted. Mona og Karin mødtes vi med 
i byen. Vejret kunne vi ikke brokke os over. Der 
var hovedsageligt høj sol, ind imellem skyer 
og et par enkelte dryp fra oven. Det var en 
dag, som var fyldt med indtryk. Man kunne 
fornemme forventningens glæde da vi star-
tede på turen, og der blev undervejs trukket 
en del på smilebåndet. Der var ligeledes en 
hel del latter på denne skønne tur.

Vi stod af på Nørreport station og gik ned 
igennem Købmagergade. Flere af os havde 
ikke set byfornyelsen og Metro-opgangen 
der. På Kultorvet var der blevet placeret et fl ot 
springvand. Efter en længere gåtur satte vi os 
på en stor åben plads kaldet ”Højbroplads”. 
Her ville vi spise middag. Først fi k vi vores drik-
kevarer, og her fi k fotografen lokket pigerne til 
at udbringe en skål. ”Hvem skal vi skåle for?”, 
blev der spurgt. ”Os selv”, sagde fotografen.

Efter maden var der lidt ventetid ved Gammel 
Strand. Turen var blevet bestilt for længe 
siden, og på et billede ses pigerne i vente-
position ved rækværket, som befandt sig ved 
kanalen. Endelig blev det vores tur. Vi steg 
ned i båden. Samlet set var vi omkring 50 
mennesker. Her mødte vi en skøn kaptajn og 
hans guide. Kaptajnen fi k jeg lige et billede af 

inden afgang, og guiden, som hed Jana, stil-
lede sig op til et billede. Hun havde et yndigt 
smil, som var blevet bestilt på forhånd. 

Båden lå i kanalen lige ved Christiansborg, I 
ved, der hvor folketinget holder til. Next stop 
blev Vor Frelsers Kirke. Man skulle være hurtig 
på aftrækkeren. Pludselig gled båden videre. 
Jana sagde: ”Træet ved siden af kirken er det 
mest fotograferede træ nogensinde.” Dog 
nåede jeg lige at få et par ”skud” af kirken. 
Båden gled videre i vandet og vi kom også 
forbi en helt ny bro, som blandt andet blev 
kaldt for ”Kissing Bridge”. Operaen kom vi 
naturligvis også forbi. Jana var en ganske 
glimrende guide. Hun fortalte, på medrivende 
vis, om de forskellige ting, som vi sejlede forbi. 
Svært at gengive med Jana´s fl otte stil for lille 
mig. Men jeg kan fortælle jer at denne tur er 
værd at prøve af. Men ikke nok med det. Vi 
skulle også på Holmen. 

KULTURHUSET

KANALRUNDFART
MED KREA
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Tekst og foto:  
Tina Hesselbjerg 

Vi futtede atter forbi Gammel Strand, der 
hvor alle bådene lå og videre forbi diverse 
broer. På et tidspunkt rejste jeg mig op for at 
tage et billede af en bro. Birgit råbte: ”Pas på,- 
der kommer bro!” Heldigvis var det en af de 
høje broer. Vigtigt var det at blive siddende 
hver gang vi sejlede under de lave broer, da 
vi meget gerne ville hjem med hoved på. 
Pludselig var vi ude på Holmen, hvor vi straks 
fi k anvist en ny guide, som tegnede og for-
talte om forskellige fredede bygninger, som 
var i det pågældende område. Vi sluttede af 
med en rundvisning på Peder Skram. Der var 
forlydender om, at det berømte ”Hovsa missil”, 
som ramte et sommerhusområde engang 
for længe siden, at det var den daværende 
kaptajn´s svigermor´s sommerhus. Det var en 
påstand, som jeg aldrig fi k bekræftet.

Endelig var det tid til kaff e og kage, som alle 
11 piger fra Krea-klubben indtog med stor 
fornøjelse. Det var skrækkelig længe siden 
at vi, hver især, havde fået vores morgen-
kaff e. Nogle af os havde fået rundvisning nok 
og trængte sådan til kaff en, at vi faktisk snød 
lidt og bænkede os i Peder Skram´s Offi  cer´s 
messe i utide. Det var der også mulighed for. 
Der blev taget godt imod os, og der blev lige 
brygget lidt ekstra kaff e.

Så var det tid til hjemturen. Først tilbage til 
Gammel Strand, så videre derfra med bus til 
Hovedbanegården. Nu var vi nogenlunde 
på hjemmebane igen. Det var en rigtig lang 
men samtidig en god dag i godt selskab med 
Krea-klubben, som holder til i Kulturhuset, 
der ligger i Hastrupparken, Langelandsvej 
nummer 66.
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Tekst og foto: 
Antoaneta Teoharova

Har I set det nye, farverige og inspirerende 
kunstværk på Kulturhusets indgang? Onsdag 
den 5. oktober 2016 var der fernisering i 
Kulturhuset. Det var arrangeret af KBS og 
Helhedsplanen. Alle afdelinger i KBS var invi-
teret sammen med de 3 andre boligområder 
i Helhedsplanen, til at fejre indvielsen af den 
nye udsmykning af indgangen til Kulturhuset. 
Det store ”puslespil”, lavet af 50 mindre 
brikker, er malet af lokalområdets børn og 
unge. De har fået hjælp til projektet af Køge 
Billedskole. Bag det ”lille” kunstværk står vores 
lokale kunstner Nadir, som også har kreeret 
skulpturen til integrationsprisen 2016. Nadirs 
billede er et ”work in progress”.

Arrangementet begyndte med velkomst-
drinks for børn og voksne og lidt snacks. 
Derefter bød Mikkel Henderson, som repræ-
sentant af KBS, velkommen med en tale, 
hvor han beskrev projektets forløb og 
hvordan Kulturhuset og omgivelserne 

har fået et tiltrængt ”facelift”. Efter talen 
blev kunstværkerne afsløret af Mikkel og 
Osama (Helhedsplanens medarbejder i 
Hastrupparken). Gæsterne var både impo-
nerede og begejstrede. Så fl ot og smuk en 
kreativitet er sjældent set i vores boligom-
råde, blev der bl.a. sagt af de fremmødte 
kunstelskere.

Efterfølgende var der åbent hus og lækre 
burgere og kager i caféen. De indbudte 
gæster kunne gå rundt på opdagelser i 
Kulturhusets forskellige lokaler, hvor vores 
forskellige foreninger holder til. Både Krea-
klubben, Pensionistklubben, IT caféen og bil-
lardklubben/HABIL havde åbent i dagens 
anledning. Hvis du endnu ikke har set og 
beundret billederne, kan vi opfordre dig til at 
gøre det, og samtidig nyde en tur i caféen. 

FERNISERING 
I KULTURHUSET

KULTURHUSET
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Kunstværkerne på Kulturhusets indgangsvægge blev afsløret ved en lille reception, hvor der blev 
nydt drinks, snacks og burgere i Kulturhuset
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Tekst og billeder: 
Tina Hesselbjerg og Mikkel Henderson

Fredag den 30. september om eftermiddagen 
var der fokus på de frivillige foreninger og det 
frivillige arbejde i Køge. I Rådhusarkaden var 
alle frivillige foreninger inviteret til at komme 
og have en bod og præsentere deres frivil-
lige arbejde overfor omverdenen og danne 
netværk med andre frivillige aktører.

Frivillig Fredag er en landsdækkende frivil-
lighedsdag, hvor frivilligheden er i fokus og 
bliver fejret på forskellig vis rundt omkring 
i landet. Det har i fl ere år været den sidste 
fredag i september. I Køge er det frivillig-
rådet, der står for at arrangere begivenheden 
sammen med frivillige aktører.

Frivilligrådet i Køge hører under Social- og 
Sundhedsforvaltningen. Rådet har til formål 
at understøtte og synliggøre det frivillige 
arbejde og skal fungere som dialog- og sam-
arbejdsorgan i forhold til Køge Kommune i 
forbindelse med udviklingen af den frivillige 
politik i Køge.

Frivilligrådet fastsætter hvert år et tema, som 
de lokale arrangører kan lade sig inspirere af. I 
år var temaet ’Veje til Deltagelse’, hvor der var 
fokus på hvordan frivillige foreninger og fri-
villighed kan styrke små og store fællesska-
ber og modvirke ensomhed. På hjemmesiden 
for Folkebevægelsen mod Ensomhed fremgår 
det, at 210.000 mennesker føler sig ensomme 
i Danmark.

Det var en rigtig god og hyggelig eftermid-
dag, hvor der var 3 forskellige oplægsholdere, 
der inspirerede de frivillige og alle de andre 
fremmødte i forhold til mulighederne inden-
for det frivillige arbejde.

Produktionsskolen havde sørget for lækre 
kager og sandwich til alle de fremmødte, og 
rådhuset havde sponsoreret kaff e og te.

Omsorgsklovnene var også tilstede denne 
dag. Omsorgsklovnene er overalt i Danmark, 
og de er til for at møde mennesker med udfor-
dringer, handicaps og demens - både de helt 
små og de gamle. 

FRIVILLIG 
FREDAG I KØGE

KULTURHUSET
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Dig, trivsel og sundhed
Pia Gommesen er både sundhedskonsulent 
og sygeplejerske. Hun foretrækker dog at 
betegne sig som ”trivselsplejerske”.

Pia´s funktion er at besøge ensomme men-
nesker i Køge kommune. Jeg mødte hende i 
Kulturhuset, hvor hun bød på kaff e fra
sin medbragte kurv. Imens vi sad og hyggede 
med kaff en, fi k jeg en lille sludder med hende. 
Hun sagde: ”Når jeg besøger borgere i Køge 
kommune, så tager jeg udgangspunkt i 
personen selv, og derfor er det meget forskel-
lige forløb. Nogle har behov for at fortælle
deres historie. Andre har brug for hjælp til at 
fi nde fritidsinteresser. Rygestop og kostvej-
ledning kan jeg også tilbyde. Jeg kan også 
være bisidder. Såfremt det måtte være svært 
at komme ud blandt nye mennesker, kan jeg 
godt tage med de første gange. Det er altid 
borgerens behov, som jeg tager udgangs-
punkt i.” 

Pia´s opfordring er: ”Jeg har kaff en/teen med. 
Er du nysgerrig, så tøv ikke med at ringe til 
mig på tlf. 2012 7539, så laver vi en aftale. 

Bibliotek og strik i Kulturhuset
Kom og strik i caféen. Der er alt, hvad du har 
brug for – garn og strikkepinde. Det færdige 
arbejde bliver til tæpper til hjemløse. 

Ligeledes kan du låne en bog, læse den, 
afl evere den tilbage, og låne en ny.

Jeg kan komme hjem til dig, eller vi kan 
mødes i Kulturhuset, hvor jeg holder til 
sammen med Helhedsplanen.”

Tekst og billeder: 
Tina Hesselbjerg

Tekst: Marlene Gøstrand
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Lørdag den 17. september var billardklubben 
Habil i Karlemosen til præmieover-
rækkelse.

Undertegnede var med Habil i Karlemosen 
for at få overrakt pokalen til Ellemarken, 
som havde vundet turneringen mellem de 4 
boligområder (Ellemarken, Hastrupparken, 
Søparken og Karlemosen) i Helhedsplanen. 
Søparken kunne desværre ikke stille med et 
hold på dagen.

Jeg var blevet spurgt af billard klubben 
Habil om jeg ville holde talen og overrække 
pokalen til vinderne af turneringen, og da 

PRÆMIE-
OVERRÆKKELSE

KULTURHUSET

Helhedsplanen ikke kunne stille en repræsen-
tant, tog jeg dette ansvar på mine skuldre. 
Grunden til dette var også, at det er Habil, der 
i samarbejde med Helhedsplanen har skabt 
denne turnering, som bliver en tilbageven-
dende årlig turnering med vandrepokal.

Jeg må som beboerrepræsentant sige, at det 
er intet mindre end genialt og godt for bebo-
ersammenholdet, at man har fået sådan en 
turnering op at stå på tværs af boligområ-
derne i Helhedsplanen. I øvrigt skal der da lige 
lyde en stor tak til Helhedsplanen for at spon-
sere den fl otte pokal. Og jeg skal da lige love 
for, at det blev hyggeligt, for Karlemosen har 



23K B S  B e b o e r n y t

K B S  B e b o e r n y t  |  N o v e m b e r  2 0 1 6

Tekst og billeder: 
Mikkel Henderson

Stram op og Zumba i Kulturhuset
Zumba/stram op er: 1/2 times zumba og 1/2 
times stram op og styrke for mave, balder, ryg, 
lår og arme med håndvægte, elastikker med 
håndtag (tube) og god musik.

Du får: God motion, rytme i kroppen, stærke 
muskler og gode grin. Du skal være indstil-
let på at få pulsen op og gang i (latter) musk-
lerne. Vi har det super sjovt, kom og vær med.

Opstart og sæson: Vi starter en ny sæson 
mandag den 16. januar kl. 18:30 – 19:30. 
Sæsonen kører til og med mandag den 3. 
april. I uge 8 er der vinterferie.

Sted: Sal 2 i Kulturhuset, Køge Boligselskab, 
Langelandsvej 66.

Pris: Det koster 150 kr. for beboere i Køge 
Boligselskab og 250 kr. for deltagere udenfor 
Køge Boligselskab.

Tilmelding og betaling: Tilmelding og beta-
ling foregår i Kulturhuset, Langelandsvej 66 
fra tirsdag den 3. januar til og med torsdag 
den 12. januar. Der er kun mulighed for 
kontant betaling. Først til mølle princippet er 
gældende.

da i den grad gjort noget ud af deres lokaler.

Suveræne helmatch borde, 2 stk, med indbyg-
get varme, står og pryder deres lyse og hyg-
gelige lokale hvortil der også er en bar tilknyt-
tet, ej at forglemme.

Der blev lavet en miniturnering med blan-
dede hold, og de 4 gruppevindere gik videre 
til et fi nalebord. Og vinderen blev, tja, der må 
undertegnede nok strække våben og sige, 
at det kan jeg ikke lige huske. Om det er den 
påbegyndende demens hos undertegnede 
eller den hyggelige stemning med udsigt til 
lækker mad (og øl) der gjorde, at jeg glemte 
dette, skal jeg lade være usagt her. Men under 

alle omstændigheder diskede værterne op 
med en frokost, der var en dronning værdig, 
og hyggen bredte sig sammen med de blå-
gule tobakståger.

Tak for en hyggelig eftermiddag og på snar-
ligt gensyn. 

Herfra KBS’s beboerblad skal der da lige lyde 
et stort tillykke til Ellemarken, som vandt 
årets turnering 2015/16. Husk at pokalen kun 
er til låns. 
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IT CAFÉ

kl. 11.00-13.00 i 
computerrummet

STAVGANG

kl. 16.00 ved
Kulturhuset

BILLARDKLUBBEN/
HABIL

kl. 12.00-16.00 i 
foyeren til sal I 

PENSIONISTKLUB 
SOLBAKKEN I & II

kl. 13.30-16.30
Primulavej 18

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK

kl. 11.00-12.00 i sal II

SPIL-OPPERNE

kl. 14.00-17.00 i 
foyeren til sal I

KREA-KLUB

kl. 10.00-14.00 i 
cafeen

BILLARDKLUBBEN/
HABIL

kl. 18.00-22.00 i 
foyeren til sal I

ZUMBA

kl. 18.30-19.30 i
sal II

PENSIONISTKLUB

kl. 14.00-16.30 i sal II

MANDAG TIRSDAG ONSDAG

TORSDAG

AKTIVITETSOVERSIGT FOR 

MORGENMAD I 
KULTURHUSET

kl. 9.00-11.00 

TAI CHI

HOLD 1
kl. 11.40-12.30 i sal II
kl. 17.00-18.20 i sal II
HOLD II
kl. 10.00-11.30 i sal II

CYKELCONTAINER

kl. 16.00-18.00 

TORSDAGSMAD

kl. 18.00 
Tilmelding/betaling i 
cafeén onsdag inden 
kl. 10.00
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KULTURHUSET OG KBS

STREETSOCCER
PIGER U/16

kl. 16.00-18.00 i hallen 
på Hastrupskolen

STREETESOCCER
DRENGE U/16

kl. 14.00-16.00 i hallen 
på Hastrupskolen

MILJØGRUPPEN

kl. 13.00-15.00 ved 
Kulturhuset

BYTTECENTRALEN/
LOPPEN

kl. 11.00-13.00
Langelandsvej 64, kld.

STREETSOCCER 
DRENGE 16+

kl. 16.00-18.00 i hallen 
ved Hastrupskolen

FREDAG LØRDAG SØNDAG

AKTIVITETER FOR ALLE

AKTIVITETER FOR UNGE

AKTIVITETER FOR VOKSNE

LØRDAGSBÅL VED 
KULTURHUSET

kl. 19.00 - 21.00
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TORSDAGSMAD

KULTURHUSET

Menu - december - januar - februar

Det er besluttet, at torsdagsmad fremover kun skal afholdes hver anden uge. Nedenfor kan menu-
planen for de næstkommende måneder ses:

December 2016
8. december - Flæskesteg, kartofler, sovs og rødkål

Januar 2017
5. januar - Tortillas og salatbar
19. januar - Boller i karry, ris og råkost

Februar 2017
2. februar - Hakkebøf, kartofler, bløde løg og bearnaisse sovs 
16. februar - Hamburgerryg, brune kartofler og grønlangkål

Priser: Voksne kr. 50. Børn (indtil 12 år) kr. 20.
Tilmelding og betaling i cafeén onsdag inden kl. 10.00. 
Maden serveres kl. 18.00 i Kulturhuset.
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Åbningstider i Kulturhuset:

Mandag:  kl.   9.00 - 18.00
Tirsdag:   kl.   9.00 - 18.00
Onsdag:  kl.   9.00 - 18.00
Torsdag:  kl.   9.00 - 18.00
Fredag   kl.   9.00 - 18.00
Lørdag:   Lukket
Søndag:  kl. 10.00 - 13.00

Priser for motion:

1 måned:  kr. 150,00
3 måneder:  kr. 400,00
1 gang:  kr. 30,00
Årskort:  kr. 1.000,00

Motion for 1 måned imellem:
kl. 9.00 - 13.00  kr. 75,00
kl. 12.00 - 16.00 kr. 100,00

Motion for personer, som ikke bor 
i Køge Boligselskab (man - fre):

1 måned kr. 125,00

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 kaff e 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, pensionist-
klubben, billardklubben Habil, håndarbejdsklub-
ben og Tai Chi. For alle beboere er der fællesspis-
ning hver anden torsdag aften kl. 18.00. Man skal 
blot huske at tilmelde sig i Kulturhuset dagen 
inden kl. 10.00.  Husk også morgenmadscafé om 
tirsdagen kl. 9.00. 

Vel mødt i Kulturhuset. 

Kendte ansigter i Kulturhuset
Lotte Varder
Boligsocial koordinator
lfv@bosj.dk
Tlf. 2015 1748

Lone Krause
Servicemedarbejder
los@kbs.dk
Tlf. 5665 1677

Lasse Rune Hansen
Projekt- og kommunikations
medarbejder
lrh@bosj.dk
Tlf. 2339 6730



REDAKTIONELT

Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset?
Kulturhusets café drives i høj grad af det fri-
villige 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 en levende 
bydel. Som frivillig skal du servere en kop 
kaff e eller et stykke kage og bidrage til den 
gode stemning. Du bliver del af et hygge-
ligt frivilligmiljø, hvor der både er sommer-
fest og Nytårsmiddag.

Har du lyst til at indgå i frivilligteamet 
omkring cafeen, så henvend dig i 
Kulturhuset på tlf. 5665 1677 eller kig forbi 
og spørg efter Lone.

VIL DU VÆRE 
MED?


