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KBS har brug for samling
Så gik året på hæld. Jul og 
nytår blev fejret med hvad der 
dertil hører af fl æskesteg, gaver 
og champagne. Det nye år er 
blevet startet med diverse nyt-
årsfortsæt om vægttab og 
rygestop. Man har brug for at 
samle sig og stoppe op, tænke 
over hvad det gamle år havde 
givet på godt og ondt. Man har 
brug for at samle sig...

Det samme har KBS, og med 
det mener jeg, at vores enkelte 
afdelinger har brug for at samle 
sig og komme hinanden ind-
byrdes mere ved. Vi kan jo 
godt, for vi har 3 udemærkede 
fester eller aktiviter, om man vil.
Juletræsfesten, Tysklandsturen 
og Sct. Hans samler i vid 
udstrækning beboere på tværs 
af afdelingerne. De to første 
arrangementer kan i denne 
gang læse om i bladet. Men 
lad os prøve at komme hinan-
den lidt mere ved på kryds og 
tværs af vores afdelinger. Jeg 
ved, at der er fl ere små hygge-
klubber rundt omkring i KBS, 
som ikke har noget imod et 
besøg udefra. Så opfordringen 
er herfra redaktionen; støt op 
om vores fælles arrangemen-
ter og vores Kulturhus. Vores 
Kulturhus kan altid bruge en 
frivillig eller to mere, skulle jeg 
hilse og sige.

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS Beboernyt

I dette nummer vil i kunne se, 
at redaktionen har bredt sig lidt 
med nyt fra Køge og omegn. 
Blandt andet blev integrati-
onsprisen 2016 uddelt, hvor 
redaktionen var til stede, og en 
artikel om Klemmestrupgårds 
virke for lokalområdet er det 
blevet til.

Vores beboerblad er i skri-
vende stund ved at komme på 
Facebook. Her vil vi holde jer 
opdateret med små artikler og 
andet nyt fra afdelingerne og 
Køge omegn. Vi vil på denne 
side holde jer opdateret med 
deadline på bladet, og hvor ris 
og ros til bladet også er vel-
kommen. Denne side kunne 
f.eks også bruges til at skrive 
læserbreve på.

Jeg vil til slut sige tak til den 
store opbakning der har været, 
efter at vi opfordrede folk til 
at komme med artikler, eller 
at gøre redaktionen opmærk-
som på fester og arrange-
menter i afdelingerne. Det har 
været helt overvældende med 
respons.

Tak herfra redaktionen og 
fortsæt den gode stime. Vi har 
brug for jeres indput. 

Mikkel Henderson
Redaktionen

VELKOMMEN
REDAKTIONELT
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Imens boligerne sættes i stand igen skal du 
naturligvis ikke betale husleje. Men du skal 
betale for at få pakket alle dine ting ned, du 
skal betale for den midlertidige fl ytning og du 
skal selv erstatte de ting (møbler, tøj, legetøj, 
elektronik) der er blevet ødelagt ved skaden.

Det kan løbe op i rigtig mange penge. Penge, 
som du selv skal betale, hvis du ikke har en 
indboforsikring.

Du skal også fi nde et sted og bo midlertidigt. 
Hvis den midlertidige bolig er dyrere end det 
du betaler i leje, skal du også selv betale diff e-
rencen.

Men hvis du har en indboforsikring, betaler 
den alle dine udgifter i forbindelse med en 
brandskade, vandskade eller hvis du har 
indbrud og der bliver stjålet ting fra din 
lejlighed.

HVIS SKADEN
SKER...

NYT FRA SELSKABET

Hvad er en indboforsikring?
En indboforsikring bør være basis i enhver 
husstand og dækker husstandens ejen-
dele. Det er indboforsikringen, der giver dig 
erstatning for ejendele, der bliver stjålet fra 
din afl åste bolig eller under røveri. Du får 
også erstattet ejendele, der bliver beskadi-
get ved brand, hærværk eller vandskade. 
Indboforsikringen adskiller sig fra husforsik-
ringen, der dækker selve boligen.

Selvom du bor til leje skal du have en forsik-
ring på dit indbo.  Hvis ulykken er ude og din 
lejlighed eller den blok du bor i brænder eller 
der sker stormskade eller anden ulykke, hvem 
skal så betale skaderne?

Køge Boligselskab skal betale alle udgifter, der 
er forbundet med udbedring af skaderne på 
bygningen og lejlighederne. Det gælder også 
vægge og lofter, der  er røgskadede.

Tekst: René Nielsen
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VELKOMMEN TIL TO NYE KOLLEGAER

Glascontaineren
Glascontaineren er kun til glas, der har inde-
holdt fødevarer. Mange har fejlagtigt henlagt 
porcelæn, plastposer samt aff ald fra hushold-
ningen i containerne. Dette bevirker, at perso-
nalet, med risiko for arbejdsskader skal sortere 
i det til tider knuste glas.

Der vil selvfølgelig være aff ald hvor man er 
usikker på, hvor det skal afl everes. Du er altid 
velkommen til at kontakte renovationen på 
tlf. 6122 3759.
RENOSOFI/Jørgen og Jørgen

RENOSOFI
Det er med stor glæde at vi konstaterer, at 
beoere i Køge Boligselskab er blevet meget 
bedre til at sortere det daglige aff ald. Det 
betyder meget for den daglige drift, at vi ikke 
længere skal bruge oceaner af tid på at efter-
sortere. Der er dog  lige et par ting, som der 
skal rettes op på:

Det grønne aff ald
Det er ikke tilladt at henkaste jord, juletræer, 
haveaff ald, aff ald fra kaninbure samt plastpo-
ser i den grønne container. Du kan ved at gen-
nemlæse omdelte sorteringsvejledning se, 
hvor du skal afl evere ovennævnte fraktioner.

Berit Rasmussen, Kulturhuset
Berit er pr. 1. januar 2017 ansat i Kulturhuset på deltid. Berit skal bl.a. stå 
i caféen og lave andet forfaldende arbejde. Hun er tilstede mandage, 
onsdage og torsdage i nogle timer. Inden Berit blev ansat af Køge 
Boligselskab var hun ansat i ’Det Grønne Hus’. 

Susanne Nielsen, Boskovparken
Susanne er pr. 1. januar 2017 ansat som ejendomsfunktionær i afde-
ling Boskovparken. Susanne har tidligere været ansat i Øernes 
Ejedomsselskab. 
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KBS’ ÅRLIGE
JULETRÆSFEST

NYT FRA SELSKABET

Søndag den 11. december var der traditionsfyldt 
juletræsfest på Hastrupskolen. Dennis Hedegaard 
fra selskabsbestyrelsen og de trofaste frivillige 
havde igen i år skabt rammerne for den årlige 
juletræsfest i KBS.

Dansende unger, gløgg og æbleskiver i rige-
lige mængder fyldte den velbesøgte sal på 
Hastrupskolen. En veloplagt julemand og den 
nye nissepige, Natascha, sørgede for, at ungerne 
hyggede sig med sang, stoleleg og dans om træet 
inden de fi k deres første sukkerchok. I anledning af 
25 års jubilæet for KBS juletræsfest var der da også 
skruet godt op for julebelysningen, og en slushice 
maskine var også et stort hit blandt ungerne. 

Nu er lugten af varm rødvin med rosiner bare ikke 
lige et hit hos undertegnede, så at man kunne fre-
kventere fadølsbaren var rart, hvilket man også 
kunne se på forældrene, som nød dette nye tiltag
alt imens deres børn løb rundt om juletræet på 
sukkertrip. Efter at julemanden havde delt gaver 

Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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og kæmpe slikposer ud til børnene, blev 
der afholdt lotteri for de voksne med dertil 
hørende præmier. Det 6 meter høje træ tog 
sig smukt ud i salen og var noget af en udfor-
dring at pynte, skulle jeg hilse at sige. Godt 
man ikke lider af højdeskræk.

Da dagen gik på hæld, brød forældre og børn 

julegaver og godteposer  til børnene samt 
æbleskiver og drikkevarer til alle, der deltog i 
arrangementet.

Tak til Køge Boligselskab, der igennem de 
mange år har sørget for, at det økonomisk har 
kunnet lade sig gøre at afholde dette arran-
gement. Sidst men ikke mindst, en stor tak til 
alle I frivillige og medarbejdere, der har brugt 
utrolig mange dage og timer for at arran-
gere juletræsfesten. Uden jer havde det ikke 
kunnet lade sig gøre. Jeg glæder mig til næste 
gang.

Med venlig Julehilsen
Faye Egested

EN LILLE HILSEN FRA EN DELTAGER
Endnu engang havde jeg den fornøjelse at 
deltage i afholdelsen af Køge Boligselskabs 
juletræsfest på Hastrupskolen.

Som sædvanlig (25 år i træk) var der gjort 
meget ud af at pynte det smukke træ samt 
den store hal. Det hele var på plads for at 
glæde de froventningsfulde børn og voksne, 
der med julehumør indtog deres pladser i 
hallen, da dørene blev åbnet kl 13.30.

Børnene var utålmodige. Hvor blev Nissen af? 
Efter at der blev kaldt på ham nogle gange, 
kom han så endelig frem. Nu begyndte 
løjerne, og dansen gik lystigt omkring det 
smukke træ. Alt var som det skal være:  

stille og roligt op, mens de frivillige gik i gang 
med at rydde op. 
Det var 3 lange dage med tryk på for de 15‐20 
frivillige, som deltog og knoklede rundt med 
at få det hele til at gå op i en højere enhed. 
Stor ros til de frivillige for jeres opbakning til 
arrangementet. I ved hvem i er - ingen nævnt, 
ingen glemt.

Stemningsbilleder fra den velbesøgte juletræsfest på Hastrupskolen
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Så blev det igen tid til den årlige hygge-
tur til Tyskland for pensionister boende 
i Køge Boligselskab. Færre billetter blev 
solgt i år, så vi valgte at bestille en mindre 
bus i ét plan. Dette viste sig at være en 
positiv ting,  for hele selskabet var på 
denne måde samlet på turen og ikke 
opdelt i to plan. Der var god stemning ved 
alle de afdelinger, hvor vi samlede delta-
gere op. Da vi var kommet på motorvej, 
blev der skænket op med øl og vand af de 
to frivillige, Irene og Jette. Som ny tradi-
tion indførte formand Martin Hoffmann 
sidste år en lille selskabsleg, som gik ud på 
at finde den lækre “sild” og en smækker 
“ål”. Stemningen var så høj af glæde og 
gensyn, at mange ikke opdagede, at der 
ingen første sal på bussen var i år. 

Efter sidste års tur blev der udsendt et 
evalueringsskema til alle deltagere for 
at høre deres oplevelse af turen samt 
holdninger til nye tiltag i fremtiden, og 
ikke mindst hvordan den nye formand, 
Martin Hoffmann, klarede sig. På turen 
mod Tyskland opremsede formanden kort 
svarene fra sidste års evalueringskema og 
takkede for de mange besvarelser. Igen i år 
blev der solgt lodder på turen, og selvom 
lodderne sidste år hurtigt blev solgt, så 
blev de i år solgt endnu hurtigere. Flere 
havde set præmierne, ikke mindst den 
store julekurv, som mange gerne ville have 
fingrene i. På næste års tur vil præmierne 
komme et niveau højere op. Dette kan 

BUSTUR TIL 
TYSKLAND

NYT FRA SELSKABET Tekst og Foto: Martin Hoff mann og Pia Sølyst
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lade sig gøre, fordi vi på turen fik solgt alle 
lodder og pengene skal gå videre til flotte 
præmier. 

Da vi ankom til færgen, ventede der social 
hygge i vores egen VIP afdeling med kaffe 
og kage til alle. Herefter shoppede vi jule-
godter i bordershoppen. Rygterne gik 
hurtigt - ingen marcipan, de var løbet tør 
dagen før.. øv øv.. Ved ankomst retur i Køge 
var det tid til at gå til bords. Spisningen blev 
afholdt i selskabslokalerne i Klemens Torp. 
Maden var helt I top. Ole Lund og Peter 
Sølyst havde stået for menuen, og alt kørte 

som perler på en snor. Der blev spist så 
meget, at kokken ikke nåede at smage selv. 
Men mon ikke han har prøvesmagt lidt på 
forhånd? Der blev skålet, hygget, snakket, 
sunget og danset til langt ud på aftenen, 
og mange var trætte, da bussen kom for at 
køre alle deltagere hjem igen.

Vi håber at alle have en hyggelig dag, og vi 
glæder os til at se jer igen næste gang. 
En stor tak til alle for at gøre denne dag 
mulig, og til alle vores beboere, som gider 
bruge en hel dag sammen med os. 

FAKTABOKS om den nye YouSee aftale

Seneste nyt
Alle lejere burde nu have modtaget pakkevalgsbrev fra YouSee (gælder ikke Ravnsborg 
Huse, der allerede har individuel valg). Yderligere burde de lejere, som fortsat ønsker TV 
fra YouSee, have indgået aftale med YouSee. Hvis du ikke har indgået aftale med YouSee, 
så ring til 7070 4124 og aftale pakke, hvis du ønsker TV fra YouSee.

TV Pakker
YouSee er nu igang med at opkræve de nye pakker, som hvert lejemål har valgt. Des-
værre har YouSee lavet en fejl i priserne - de priser, som YouSee opkræver, er ikke de 
aftalte. Boligselskabet har gjort YouSee opmærksom på dette, og fejlen vil snarest blive 
rettet. Vi kan dog på nuværnede ikke sige hvordan og hvornår, men vi vil via vores hjem-
meside www.kbs.dk. løbende orientere om udviklingen. 

Priser
De priser, som vi har aftalt med YouSee og som fremgik af pakkevalgsbrevet, er:

Grundpakke  kr. 156,64
Mellempakke  kr. 336,72
Fuldpakke  kr. 451,72

Disse priser gælder også Ravnsborg Huse og vil løbende blive rettet på lejernes 
opkrævninger.

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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HYGGEKLUB I
BOSKOVPARKEN

NYT FRA AFDELINGERNE

Jeg besøgte den pågældende ”Hyggeklub” 
mandag den 30. januar, lige før deadline på 
KBS´ Beboerblad. Det foregår i Fælleshuset, 
der ligger på Dalgasvej 34 i Boskovparken. 
Her er der åbent den sidste mandag i hver 
måned.

Jeg kom naturligvis i god tid, så lige at Lis 
lukkede sig ind, og fulgte straks i hendes 
fodspor. Lis havde jeg ikke mødt før, så 
derfor præsenterede vi os pænt for hinan-
den. Lis var på forhånd blevet oriente-
ret om mit besøg, og jeg følte mig meget 
velkommen. 

Jeg kom ind til et veldækket bord med ser-
vietter og flotte langtidsholdbare blom-
ster (kunstige). Beboerne fra Boskovparken 
(nogle af dem) kom stille og roligt ansti-
gende. Jeg fik en lille sludder undervejs 
og oplyste dem om at jeg var frivillig på 
Køge Boligselskabs Beboerblad. Når jeg 
ser tilbage, så var jeg den yngste i dette 
selskab. Den ældste af beboerne var 90 år, 
hun hedder Lilli, og den yngste hedder Ole 
og er 58 år. 

I et mislykket forsøg på at være både diskret 
og beskeden endte det med at jeg måtte 
forsøge at bruge min situationsfornem-
melse i dette, for mig at se, store selskab. 
Inden jeg fik set mig om udviklede dette 
sig til et stort fælles interview. Ikke alle men 
mange var med til at skabe den følgende 
tekst.

Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

Først og fremmest fik vi slået fast at der 
aldrig blev “sladret”,- kun hvis der var noget 
at sladre om.... Det er Lis og Anette, der i 
fællesskab arrangerer disse sammenkom-
ster, som foregår den sidste mandag i 
måneden. Denne hyggelige klub, også 
kaldet “Hyggeklubben”, startede op i foråret 
sidste år. Lis er med i afdelingsbestyrel-
sen i Boskovparken, og da afdelingsbe-
styrelsen foreslog at der skulle ske noget 
socialt, da andre boligselskaber ligeledes 
har nogle arrangementer, endte det ud i at 
Lis blev foregangsmand for dette projekt. 
Dog kunne hun ikke undvære sin nyligt 
tilflyttede nabo´s hjælp. Lis´ nabo hedder 
Anette, og de er nu sammen om at stå for 
Boskovparkens “Hyggeklub” og de arrange-
menter, der foregår der.
 
Ser i, jeg elsker gode historier, og dem man-
glede der ikke nogle af under mit besøg 
i denne skønne klub. For eksempel blev 
jeg klar over at der, i skrivende stund, var 
begyndt at vokse forårsblomster op rundt 
omkring i Boskovparken. Samtalen fik også 
et lille tvist af noget politisk, og pludse-
lig var stemningen ganske fortykket. Nogle 
snakkede to og to, og af og til skete det, 
at hele forsamlingen var lydhør overfor en 
enkelt person, der så jo nærmest fik “tale-
retten”.  Skønt at der også var plads til at 
blive hørt af hele forsamlingen. Jeg følte 
mig oprigtigt talt som en del af et stort fæl-
lesskab. Jeg fornemmede, at der var plads 
til alle, og uanset alder, så var de alle ganske 
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friske. Der blev, på ganske medrivende 
vis fortalt om deres julearrangement. Her 
var der både gløgg og æbleskiver, og hver 
især havde medbragt en pakke, som der så 
blev raflet om. “Snart bliver der plads til en 
påskefrokost,” fortalte de. De har en fælles 
kaffekasse, som gerne modtager 10 kr. pr. 
besøg. Så er der til gengæld også muli-
ghed for at få både kaffe og kage. Denne 
specielle dag blev der disket op med gule-
rodskage og hjemmebagte boller. De blev 
hurtigt enige om, at der løbende er mellem 
12 og 20 personer der dukker op denne 
ene mandag om måneden. Til jul var de ca. 
20 beboere, som deltog i festlighederne. 

“Alle, som bor i Boskovparken, er hjertelig 
velkomne i vores klub,” ytrede flertallet af 
dette bord samstemmende. 

Så var det på tide at forlade disse skønne 
mennesker og dette dejlige selskab. Jeg 
tænkte: “De skal lige have lov til at bear-
bejde, at jeg netop både havde snuppet et 
billede af dem og ligeledes at jeg pludselig 
havde interviewet næsten alle i et stort fæl-
lesskab. Jeg skal dertil sige, at de var ikke 
engang forberedt (kun Lis) på at jeg skulle 
komme på besøg hos dem i deres, i ordets 
bedste forstand, “Hyggeklub”.  

HASTRUPPARKEN
Billard klubben, Habil
Klubben har vundet deres anden kamp 
i Helhedsplanens billard turnering, mod 
Ellemarken. Kampen blev vundet 6‐3. 
Forrige kamp mod Karlemosen blev vundet 
5‐4. Så efter de første kampe ligger Habil 
på 1. pladsen. Næste kamp, mod Søparken, 
skal spilles den 4. februar på hjemmebane 
kl 13.00. Der skal lyde et stort tillykke herfra 
redaktionen

Bierne i Hastrupparken
Foråret er lige om hjørnet, så Dennis og Teddy 
søger frivillige til Hastrupparkens biprojekt. 
Hvis man har lyst til at stifte bekendtskab med 
honning produktion og bier kan man kon-
takte Dennis Hedegaard på deh@kbs.dk eller 
kigge på Facebook gruppen ’Hastrupparkens 
bier’.

De friske klubmedlemmer giver fotografen et smil
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HASTRUPPARKEN
Onsdag den 7. december 2016 var det 
Igen tid til den traditionsrige juletræsfest i 
Hastrupparkens pensionistklub. Og det var 
med Skt Lucia optog, fl æskesteg, brunede 
kartofl er og hvad dertil hører. Hastrupparken 
har en af de mest velfungerende klubber for 
ældre mennesker, og alle er velkomne. Og 
når jeg skriver alle, så mener de alle, for man 
behøver såmænd ikke at bo specifi kt i KBS for 
at deltage eller bidrage som frivillig i klubben.

Jeg ankommer samtidig med de første 
spændte Lucia brude og får en lille snak med 
et par forældre. De fortæller, at de kommer 
fra Strandgården i Køge, og at det er fast tra-
dition, at de kommer til denne julefest hvert 
år. De har godt nok fået øvet sig grundigt, de 
tøser fra Sct Lucia koret, for det lyder dæleme 
godt i selskabslokalerne. Efter den smukke 
sang får jeg en lille snak med formand, Karen 
Friss, fra pensionistklubben, som fortæller 
mig, at de også har julegaver til hinanden. Lidt 
kækt spørger jeg ind til hvad sådan et arran-
gement koster den enkelte, velvidende om 
at fi nanserne nok ikke er store blandt danske 
pensionister. Der bliver svaret, at det kostede 
200 kr. pr. næse, men i dagens anledning 
vælger man sørme at give de 200 kr. tilbage til 
hver enkelt, da deres fi nansansvarlige, Sigvald, 
har regnskabet i orden og overskud på beta-
lingsbalancen. Flot må jeg bare sige. Alt i alt er 
dette en meget velfungerende forening, som 
forstår at sprede glæde og hygge for vores 
ældre beboere i KBS og opland.

Hvis dette har fået interesse for et besøg 
i klubben, kan man komme til kortspil i 
Kulturhuset hver tirsdag fra kl 14.00, og man 
kan også tage til bankospil den første onsdag 
i måneden fra kl 18.00, hvor dørene åbnes.

JULETRÆ FOR
PENSIONISTER

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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SOLBAKKEN I OG II
Pensionistforening
Der er alt for mange pensionister der sidder 
alene, uden andet netværk end hjemme-
hjælpen og familien, der kommer på besøg 
en gang om måneden. Det er kedeligt at så 
mange mennesker, der har ofret så meget for 
så mange, skal ende deres liv i ensomhed. 
Solbakkens  pensionistforening har åbent 
hver tirsdag kl.13.30-16.00, hvor vi hygger 
os med kaff ebord, kortspil, strikke osv, og så 
ordner vi verdenssituationen. En gang om 
måneden spiller vi banko og trækker lotterier.

HASTRUPPARKEN
Fællesspisning
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 18.00 vil der 
være fællesspisning i festlokalet i Kulturhuset. 
Fællesspisningen går ud på, at vi hver især 
medbringer en ret og at vi så alle deles om 
hinandens medbragte mad, som stilles på en 
buff et. Vi håber på et bredt udvalg af retter.  
Fællesspisningen vil foregå den sidste onsdag 
i måneden, og hvis der er et rigeligt frem-
møde af beboere, så kan det være, at det fort-
sætter hver måned. Tallerkner, bestik og glas 

I pausen er der kaff ebord. En gang om 
måneden er der fællesspisning (til en over-
kommelig pris). Der er mulighed for en gang 
årligt at komme på tur i det grønne med spis-
ning, og vi afholder også høstfest med god 
mad og drikke. Alt dette for overkommelige 
priser, der aftales på forhånd. For at kunne 
deltage skal du være medlem af forenin-
gen, prisen er 75 kr. årligt. Har du/I lyst til at 
høre mere om foreningen, så kontakt venligst 
Jørgen Gutfelt/Formand
Tlf:  6122 3759/Kløvervej 17/4600 Køge

er der en del af i selskabslokalets køkken, så 
det skal man ikke tage med. Da initiativha-
verne alle er frivillige, regner vi med, at vi alle 
hjælpes ad. Døren bliver åbnet kl. 17.30 og 
det vil være muligt at købe sodavand og vand 
på stedet. Pris 5 kr. Vi håber på at alle de inte-
resserede, der måtte komme, må få en hygge-
lig stund i hinandens samvær. På vegne af de 
frivillige & Hastrupparkens afdelingsbestyrelse
Marlene, Tina & Birgit.

SOLBAKKEN II
Nytårskur i Solbakken II
Afdelingsbestyrelsen i Solbakken 2 afholdte 
for første gang Nytårskur for alle beboerne 
lørdag d. 7. januar 2017. Lokalet var festligt 
pyntet med ’Godt Nytår 2017’ balloner, og der 
var dejlig hjemmebagt kransekage, 

cornfl akes/chokolade knas samt champagne 
at skylle de søde sager ned med. Trods vejr 
med isslag havde mange beboere valgt at 
lægge vejen forbi til en hyggelig stund.
Lone Jensen/Sol II

TORNEGÅRDEN
JUBILÆUM
I år kan Tornegården fejre 25 års jubilæum, 
og derfor er bestyrelsen i gang med at plan-
lægge stor beboerfest. Så vi vil opfordre alle 
Tornegårdens beboere til allerede nu at sætte 
kryds i kalenderen lørdag den 9. september. 
Som et forsøg har vi afholdt søndagsfamilie-
banko, hvor alle var velkomne, både børn og 
voksne. Der var gavekortpræmier fra Fætter 
BR og til Meny/Kiwi. Det var en skøn eftermid-
dag med pæn tilslutning og hvor alle 

børn var så heldige at gå hjem med gevinster. 
Bestyrelsen har fået ny mail adresse som er 
ab-tornegården@kbs.dk.  Så hvis du/I sidder 
med en ide eller ris/ros, så lad os det endelig 
vide. Vi afholder fortsat Banko hver den første 
torsdag i måneden kl 19:00. Dørene åbner 
kl 18:30 og alle fra KBS Vest (Tornegården, 
Hastrupvænget, Klemens Torp og Hastrup 
Huse) er velkomne. Sidste arrangement i 
denne vintersæson er i april.
Pia Sølyst
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Pensionistklubben startede dette kalenderår 
med nytårskur den 10. januar. Der troppede 
25 medlemmer op til dette års første samling. 
Der blev budt på champagne og kransekage, 
efterfulgt af kaff e. Snakken gik lystigt rundt 
om bordet, så igen en rigtig hyggelig efter-
middag.

Resten af vinteren vil der hver uge være klub-
samlinger, som indeholder en lang række 
aktiviteter, såsom: bankospil, generalforsam-
ling, tøndeslagning, udfl ugt til Køge Rådhus,  
restaurationsbesøg og endeligt en udfl ugt 
bl.a. med sejllads på Karrebæk Fjord. Formand 
for Køge Boligselskab, Martin Hoff mann, er 
meget hjælpsom til at komme med ideer og 
forslag til en gæst, der kan komme på besøg. 
Sidste år var der besøg af vores lokale nærbe-
tjent, som fortalte om nabohjælp og tryghed.

Klubben kan notere et rigtig fl ot fremmøde 

ved alle vor samlinger, hvor pensionister fra 
alle blokke i Ravnsborg Huse mødes til en 
rigtig god snak og hyggelig samvær. Der 
bliver ofte løst daglige småproblemer, når vi 
er sammen. Vi er oppe på 40 medlemmer.

Klubben kan også notere, at der blandt med-
lemmerne skabes et venskab og sammen-
hold, som for mange er guld værd. Det kan 
være hjælp med daglige ting ved sygdom. 
Det skal også nævnes, at nogle pensionister 
har dannet en biografklub og sammen går i 
biografen en gang om måneden, med efter-
følgende hygge.

Jeg skal sluttelig nævne, at klubbens formål 
er, ved terapi, hyggestue og andre aktiviteter, 
at samle ældre til hyggeligt samvær. Alt denne 
kan kun lade sig gøre med den støtte vi mod-
tager fra Køge Kommune og bestyrelsen i 
Ravnsborg Huse.

PENSIONISTKLUB
RAVNSBORG HUSE

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Martin Hoff mann

RAVNSBORG HUSE
På udfl ugt til Bakken
Den 10. maj 2016 drog 18 medlemmer fra 
pensionistklubben i Ravnsborg Huse på 
udfl ugt til Bakken/Korsbæk. Dette var afslut-
ningen på en rigtig fi n og dejlig vintersæson i 
klubben. 

Klokken 10.30 blev vi afhentet af bussen fra 
Herfølge Turistfart på Klavervej 2. Efter ca. en 
times kørsel var vi fremme ved Bakken og 

kunne nyde synet af den nyudsprungne og 
lysegrønne skov nord for København. Vel 
ankommet til Bakken var der lige tid til lidt at 
drikke - Korsbæk åbnede først klokken 12.00.

Korsbæk emmer jo af nostalgi og gamle 
minder. Mange af medlemmerne kom nu 
til at tænke tilbage på deres ungdom og 
barndom, og ikke sjældent hørtes udtalelser 
som dette: det kan jeg godt kende og husker 
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du dette? o.s.v.-o.s.v. Og under alle omstæn-
digheder husker vi alle de forskellige ting fra 
fi lmen Matador. Vi så bl.a. grisehandlerens 
das, hvor fl ere billeder af tyske offi  cerer fra 
den gang ”prydede” væggene. Der var mange 
spændende ting at se i Skjerns Magasin, vi 
så Korsbæk Bank og bankdirektør Varnæs bil 
samt mange andre seværdigheder. 

Da klokken nærmede sig 13.00 begyndte 
sulten at melde sig, og heldigvis havde vi 
bestilt bord på Restaurant Bondestuen. Der 
ventede os en stor og fl ot buff et, og efter at 
have fyldt noget i glassene, kastede vi os over 
den overdådige buff et, der også var meget 
velsmagende. Efter besøget på restauranten 
var der en times tid på egen hånd, hvor nogle 
lige kunne klemme en is ned, nogle besøgte 
Pjerrot - tror dog ikke nogen havde lyst eller 

mod på en tur i rutschebanen.  

Klokken 15.30 holdte Herfølge Turistfart med 
bussen klar til at køre os tilbage til Ravnsborg 
Huse. Sidst på eftermiddagen var vi tilbage i 
Køge, mættet af gode indtryk efter en tur, der 
både direkte og indirekte var foregået i høj 
solskin. 

Pensionistklubben vil gerne takke afdelings-
bestyrelsen mange gange for det ydede 
tilskud til busturen. Også stor ros til Herfølge 
Turistfart. Formanden for pensionistklub-
ben glemte sit kamera i bussen, da vi kørte 
til Bakken. På vejen tilbage mod Køge opda-
gede chauff øren kameraet - han vendte straks 
bussen og kørte tilbage til Bakken og fandt 
formanden i Korsbæk, hvor han fi k sit glemte 
kamera tilbage. Det kan man kalde fi n service.

Herunder vises billeder fra pensionistklubben i Ravnsborg Huses tur til Bakken i maj 2016
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Den 20. januar var der atter nytårsfest for de 
frivillige i Kulturhuset med god mad, der blev 
sat på en buff et. Det var Helhedsplanen, der 
invitererde. Vi mødtes ved 18 tiden og star-
tede sædvanen tro med et formøde. Dernæst 
blev der præsenteret en buff et med lækker 
mad til lejligheden. Der var absolut en god 
stemning med megen snak undervejs mens 
vi spiste. Som kronen på værket blev den 
skønne dessert præsenteret af Lone. En 
dessert, hvor det anbefales at tage to gange 
af, da den netop var så lækker. De indbudte 
begyndte at sive ved 21.30 tiden og så var der 
dømt oprydning og opvask, som dog foregik 
stille og roligt undervejs, således at fl ertallet 
stadig kunne nyde hinandens samvær. 

Jeg fandt to deltagere, som begge to var nye 
frivillige i Kulturhusets cafe. De ville gerne for-
tælle lidt om dem selv samt deres tilgang til 
Kulturhuset. Se selv hvad vi i fællesskab fi k 
ud af denne lille snak med Kulturhuset som 
omdrejningspunkt.

Maden stod på en buff et og den bestod af: 
Kalvefrikadeller med chili, paprika, hvidløg og 
timian, kartoff elbåde, 4 forskellige slags til-
behør: tzatziki, råkost (gulerod, selleri, rosiner 
og peanuts). Tomatsalat med tomater, feta og 
basilikum. Grønkålssalat med frisk grønkål, 
granatæbler, appelsin, æbler og gulerød-
der. Dessert: Hjemmebagte mandelmarengs-
bunde, hvor der indeni henholdsvis er creme 
med nougat og kaff e. Dertil vanilleis.

NYTÅRSFEST 
FOR FRIVILLIGE

NYT FRA KULTURHUSET Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

De frivillige skåler med fotografen

Buff et med en glad Lotte Varder

Lisbeth og Anette
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Anette har været frivillig i caféen siden sep-
tember. Hun er der mandage fra 9-11. Hun bor 
i Boskovparken, så der er jo ikke langt derfra 
og over til Kulturhuset. Hun synes at der er 
en god stemning i Kulturhuset. Hun startede 
med at træne, og så så Anette at der blev søgt 
frivillige til caféen. Anette er vant til borger-
kontakt fra hendes tidligere job. ”Det er både 
hyggeligt at gå til træning og hyggeligt at 
arbejde i caféen,” siger Anette. Lone er både 
rummelig og sød. Det har længe gået og luret 
i mig at blive frivillig et sted f.eks i en gen-
brugsbutik. Nu er det dog endt med dette, 
hvilket Anette er rigtig glad for. ”Det kan 
absolut anbefales at være frivillig. Det giver 
lidt snak og lidt ping pong. Det giver mig 
noget rent menneskeligt set. Jeg kan godt 
lide at få tingene til at fungere og yde min 
hjælp, der hvor der er behov,” slutter Anette af 
med at sige.

NYT ANSIGT I KULTURHUSET
En onsdag formiddag fi k jeg fat i Berit, som er 
ny i Kulturhuset. ”Jeg er ”en gammel kone” på 
52 år,” sagde Berit med et glimt i øjet. ”Jeg har 
en ung datter på 13 år.” Berit bor i Karlemosen, 
så hun er netop fra lokalområdet.

På det tidpunkt hvor jeg interviewer Berit er 
der gang i caféen og pludselig ser jeg at hun 
er god til at multitaske, da hun både ordner 
og serverer toast imens hun lader sig blive 
interviewet af mig. Berit er ansat af KBS og 
lige før hun kom til Kulturhuset var hun ansat 
i ”Det grønne hus”. Hun var glad for at være 
der men det lukkede. Hun mente at hun aldrig 
kunne få et job, der matchede jobbet i ”Det 
grønne hus” hvilket jo havde været hendes 
drømmejob. Her havde Berit tilberedt mad 
til både personale og til de besøgende, der 
kom der. Berit´s job i Kulturhuset er at støtte 
op omkring Lone. Her er der ikke så meget 
tid til at kigge ud i den blå luft. Det kan jeg 
godt lide. Her står Berit i caféen og deltager i 
andet forefaldende arbejde. Berit siger: ”Det 
er nyt men jeg kan vældig godt lide at være 
i Kulturhuset. Her er der en god atmosfære 

og en positiv stemning. Før dette har Berit 
været pædagog i 20 år i forskellige instituti-
oner dog mest ungdomsklub og fritidsklub. 
Hun skiftede job da hun blev ramt af stress 
og depression. ”Vejen har været lang på vej 
til Kulturhuset, da jeg har været i forskellige 
former for praktik inden jeg fi k tildelt fl exjob”, 
siger Berit. ”Det er rart at kunne blive brugt 
til noget på trods af mit behov for kortere 
arbejdstid. Lone slipper ikke af med mig før 
jeg bliver 67 år! Jeg er glad for at være her. 
Glad om morgenen når jeg står op. Jeg skal 
bare ”ud af døren” og herhen.   

Da Lisbeth fi k tilbudt en lejlighed i Køge 
Boligselskab stiftede hun bekendtskab med 
Kulturhuset og cafeen som var en positiv 
oplevelse.  Mit næste møde med huset var 
en dag jeg var på legepladsen med mit bar-
nebarn, hvor vi også endte i cafeen.  Jeg kan 
huske at solen strålede denne særlige dag.  Vi 
skulle pludselig bruge et toilet og da vi kom 
ind i Kulturhuset for at klare dette så mødte 
jeg helt tilfældigt Lone og blev sjanghe-
jet til at stå i caféen som frivillig. Det har jeg 
aldrig fortrudt, da der er en  rar og  god stem-
ning der. Det er dejligt at komme her i aften 
og møde alle de frivillige. Jeg tænker at der 
måtte kunne skabes venskaber på kryds og 
tværs. Jeg har hidtil arbejdet på plejehjem, 
da jeg kan lide den sociale kontakt, man får 
respons med det samme.  Jeg kan se glæden 
ved det lykkes at være sammen om noget. 

Berit er glad og serverer glædeligt kaff e
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Torsdag den 24. november var der traditionen 
tro juletræstænding og hygge i caféen, arran-
geret af afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken 
& helhedsplanen.

Da jeg, lettere forsinket, kommer ind i caféen, 
er det første der springer mig i møde, en 
dufttsunami af brunkager, gløgg og æble-
skiver. Nu er jeg jo ikke den store jule‐fan og 
melder egentlig helst pas til disse arrange-
menter. Men pga. sygdom på redaktionen 
måtte jeg tage, ”en for holdet”, som man siger. 
Og det fortrød jeg ingenlunde, skal jeg hilse 
at sige. Børn og voksne hygger med at kreere 
juledekorationer i alle størrelser, hvor meget 

af det tilhørende pynt, i form af gran og 
kogler, er indsamlet af medarrangør og besty-
relsesmedlem Birgit Kragh fra Hastrupparken. 
Det summer af julehygge og stemningsfyldt 
snak i caféen, hvor Lone nynner lystigt med 
på ”Sikken voldsom trængsel og alarm”. Og 
trængsel ved bordene var der og masser af 
glaskugler og lys i forskellige størrelser og 
farver. Glæden i børnenes øjne er ikke til at 
tage fejl af, og som aftenen skred frem og 
undertegnede fi k tændt juletræet på plænen, 
må jeg bare indrømme, at det var og er et 
rigtigt hyggeligt arrangement, der bringer 
folk sammen på tværs af kulturforskelle. Tak 
for en hyggelig aften.

DECEMBER-
HYGGE

KULTURHUSET Tekst og billeder:  Mikkel Henderson
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UNGE MÆND I MENTORINDSATS
Unge mænd i mentorindsats i helhedspla-
nen får nye mål i livet
Voksne rollemodeller, der hjælper margina-
liserede unge med udfordringerne i deres 
ungdomsliv har en stor eff ekt. Det fastslår en 
ny evaluering af en mentorindsats for unge 
mænd fra de fi re store almennyttige bolig-
områder i Køge – Hastrupparken, Søparken, 
Ellemarken og Karlemosen. Mentorindsatsen, 
som er døbt ”Unge Mænd med Mål” star-
tede op i 2013 med deltagelse af 13 unge 
mænd fra Hastrupparken. I sommeren 2015 
blev projektet udvidet til også at indbefatte 
Ellemarken, Karlemosen og Søparken og 
omfattede i alt 43 unge mænd, som hver fi k 
tilknyttet en personlig mentor. En af de delta-
gende mentees beskriver i evalueringen hans 
udbytte af mentorforløbet således: ”I stedet 
for bare at stå stille og sove længe, så kom 
jeg i gang. Vi fi k arrangeret nogle møder og 
kørte herefter ud til nogle forskellige mestre. 
Så begyndte jeg der. Hvis jeg ikke havde haft 
min mentor, så havde jeg stadig siddet der-
hjemme eller været i fængsel”.

Unge Mænd med Mål har fokus på en gruppe 
unge mænd, som ofte er svære for det etab-
lerede system at nå ud til. To tredjedele af de 
unge mænd i projektet har tidligere været 
i berøring med kriminalitet og 9 har fået en 
dom for begået kriminalitet. Både de unge 
og kommunale samarbejdspartnere i projek-
tet peger i evalueringen på, at mentorerne 
har bidraget til, at de unge har formået at 
mestre de udfordringer de hver især har stået 
med, som eksempel misbrug, kriminalitet og 
eller manglende afsluttende folkeskoleek-
samen og sammen med kommunale samar-
bejdspartnere fundet løsninger i de unges liv. 
Mentorerne har haft en væsentlig rolle med 
henblik på at motivere og fastholde de unge, 

også når det har været svært.

Mentorindsatsen har til formål, at under-
støtte unge mænd på kanten af samfundet 
i deres valg af ‐ og deltagelse på en uddan-
nelse eller på arbejdsmarkedet. Evalueringen 
af Mentorindsatsen viser, at den i høj grad har 
bidraget til, at en gruppe udsatte unge voksne 
og forsørgere ikke står uden for arbejdsmar-
kedet, men deltager som aktive medborgere. 
I den udvidede projektperiode har 30 unge 
mænd været en del af indsatsen og 27 af de 
unge er enten fastholdt eller har påbegyndt 
skole, uddannelse eller arbejde.

”Den nuværende helhedsplan udløber i maj 
2017, og der er nu behov for at gøre status 
og fi nde ud af, hvordan vi i Køge kan arbejde 
med de gode erfaringer fra projektet således, 
at vi undgår marginalisering af en gruppe 
unge, og hvor alle unge kan få øje på kon-
struktive fremtidsmuligheder i deres eget liv”, 
siger Lotte Frejo Varder, projektleder for ind-
satsen i Boligsocialt Fællessekretariat.

Evalueringen er udarbejdet af SocialRespons, 
og hvis man er interesseret i at læse hele eva-
lueringen, kan man fi nde den på http://hel-
hedsplanen.dk/nye‐maal‐livet/.

FAKS
Foreningen af kroniske smertepatienter har 
fået til huse i Kulturhuset. Der er møde hver 
anden torsdag i ulige uger fra 11‐13.

Arrangementer og nærmere oplysning: 
www.faks.dk eller Marlene Gjøstrand på mail 
mcmg‐@hotmail.com.

Her ses de fi re mentorer
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Køge har fået nyt kvindenetværk 
Savner du mere samvær med andre 
kvinder? Interesserer du dig for kvinderet-
tigheder og tanken om, at kvinder bliver 
stærkere ved at tale sammen og dele deres 
viden? Så er Køges Kvindenetværk måske 
noget for dig.

Hvem er Køges Kvindenetværk?
Køges Kvindenetværk er et nystar-
tet netværk, der for nuværende består 
af 15 aktive kvinder fra forskellige dele 
af byen. Netværket opstod med fejrin-
gen af 100-året for kvindernes stemmeret 
i Danmark i 2015, hvor en gruppe kvinder 
fra særligt Hastrupparken og Ellemarken 
fandt sammen omkring en række faglige 
og sociale arrangementer kun for kvinder. 
Fælles for kvinderne var en lyst til at 

KVINDENETVÆRK
I KØGE

KULTURHUSET

markere, at kvinder i Danmark for 100 år 
siden fi k samme adgang til det demokra-
tiske valgsystem som mænd.  Gruppen 
afholdte fi re arrangementer med fokus 
på kvinders rettigheder, heriblandt en 
stor fest, der blev afholdt på kvindernes 
Internationale Kampdag med deltagelse af 
mere end 100 kvinder. 

Kvindenetværket bygger bro mellem 
kulturer 
I Køges kvindenetværk indgår ca. lige 
mange med etnisk dansk og etnisk mino-
ritetsbaggrund. Habiba Kanaani, der er 
nytilkommen fl ygtning fra Syren, er glad 
for at være med i gruppen: ”Jeg er med 
i gruppen, fordi jeg ønsker kontakt med 
fl ere mennesker og især danskere. Hjemme 
i Syrien havde jeg mange venner. Her er 

Tekst og billeder:  Lotte Varder
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jeg uden mine venner og min familie, og 
jeg er rigtig nysgerrig i forhold til at lære 
mere om, hvordan danskere lever. Og så 
er det en fordel, at jeg lærer dansk imens”. 
Solvejg Vasilas, der har været med i net-
værket fra starten, synes omvendt, at det er 
spændende at lære kvinder som Habiba at 
kende: ”Det er et spændende og lærerigt 
selskab at være en del af. Som etnisk dansk 
kvinde, får jeg kendskab til andre kulturer. 
Det udvider horisonten og skaber større 
forståelse og indblik kvinder i blandt. Vi 
har f.eks. et fællesskab omkring det at have 
børn. Og det kan man genbruge i mange 
andre sammenhænge. At dele sorger og 
glæder giver fællesskab og varme”. 
Begge kvinder håber, at kvindenetvær-
ket, via forskellige aktiviteter kan tiltrække 
endnu fl ere kvinder og blive et levedygtigt 
netværk, der kan eksistere mange år frem i 
tiden. 

Kvindernes internationale kampdag den 
8. marts
Hvis du er kvinde og hvis du har lyst til at 
markere dagen den 8. marts sammen med 
andre kvinder, kan du allerede nu sætte 
kryds i kalenderen. Dagen vil ligesom sidste 
år blive markeret med en stor fest. Sidste år 
var det i Karlemosen, men i år vil det blive i 
Ellehuset i Ellemarken. Hold øje med tilmel-
ding og mere konkrete detaljer om dagen 
på facebook: ”Køges Kvindenetværk”

Møde i netværket
Mandag den 16. januar mødtes alle arbejds-
grupperne i netværket og det var en sjov 
og hyggelig eftermiddag og aften, hvor 
gamle deltagere fi k lejlighed til at mødes 
med nytilkomne kvinder og deltagerne blev 
opdateret på arbejdet i de eksisterende 
arbejdsgrupper. Efter spisning havde net-
værket inviteret nogle kvinder, der har spe-
cialiseret sig i at bruge grafi sk facilitering 
som en måde at arbejde dynamisk med 
møder, projektarbejde m.m. Det var et kort 
og sjovt kursus, hvor de fremmødte kvinder 
blev overrasket over, hvor meget man kan 

tegne og udtrykke på papir, selvom man 
ikke kan tegne andet end en tændstiks 
mand. På mødet var der også afstemning 
om logo, og det nye logo kan nu ses på 
Kvindenetværkets facebook gruppe.

Køges kvindenetværk er også for dig
Kvindenetværket er åbent for alle kvinder 
i Køge, og alle kvinder kan bidrage med 
deres ideer til nye aktiviteter, som de 
brænder for at realisere. Netværket består 
på nuværende tidspunkt af fi re under-
grupper. En gruppe, 8. MartsGruppen, 
arbejder med at arrangere foredrag og 
faglige arrangementer og markere kvin-
dernes internationale kampdag den 8. 
marts, en gruppe, Sund Kost Gruppen, står 
bag  kursus Sund Kost, en tredje gruppe, 
Bevægelsesgruppen, arbejder med et 
mindfulness-yoga kursus kun for kvinder, 
og en fj erde gruppe arbejder med at etab-
lere en Kvindecafe, hvor kvinder på tværs 
af etnicitet kan danne netværk og udveksle 
erfaringer og inspirere hinanden. 
Kvindenetværket er blevet til i samarbejde 
med Boligsocialt Fællessekretariat Køge, 
Bydelsmødrene i Køge, kvinder i de 4 bolig-
områder i Boligsocial Helhedsplan Køge, 
Køge Kommune og Nye Veje. Hvis du er 
interesseret i at høre mere og måske blive 
en aktiv del af netværket så kontakt: Maja 
Munch Nielsen på: mmn@bosj.dk.
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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

TORSDAGSMAD
Hver anden torsdag
kl. 18.00 
Tilmelding/betaling i 
cafeén onsdag inden 
kl. 10.00

CYKELCONTAINER

kl. 16.00-18.00 
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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

FREDAGSCAFÉ

kl. 16.00-18.00 i 
foyeren til sal I
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TORSDAGSMAD

KULTURHUSET

Menu - marts - april - maj

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

Marts 2017
2. marts - Kalvefrikadeller, tomatsovs og pasta
16. marts - Kyllingekrebinetter med basilikum, timian, gulerødder og blandet salat
30. marts - Oksefarsfad i ovn med karry, vinduer, løg, æbler og mangochutney, ris og råkost

April 2017
13. april - Påske
27. april - Græsk farsbrød, tzatziki og kartoffelbåde i ovn

Maj 2017
11. maj - Ovnbagt laks, kartofler, grønne bønner og kold dressing med friske krydderurter 
28. maj - Kristi Himmelfart

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 hver anden torsdag, 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

Berit Rasmussen
Servicemedarbejder
ber@kbs.dk
Tlf. 5665 1677
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OASE I HASTRUP
NYT FRA KØGE OG OMEGN

Da undertegnede var teenager i 80’erne, var 
det at gå på produktionshøjskole forbundet 
med en myte af, at man var tabt af det etab-
lerede skolesystem. Man var lidt en taber, 
hvis man gik ude på ”Prutten”. Og tro mig når 
jeg siger, at det var lidt af en trussel, når man 
blev truet med at komme på ”Prutten”, hvis 
man ikke passede sin folkeskole og lavede for 
mange ”narrestreger” i sin fritid. Jeg synes da 
at kunne huske, at jeg selv er blevet sat dette 
perspektiv i vente, hvis jeg ikke indordnede 
mig og ”tog mig sammen”. Det var desværre 
en meget negativ ting at blive truet med i 
80’erne.

Men jeg må bare sige, at efter min tur på 
Klemmestrupgård en kold decemberdag, blev 
myten og tabuet ”Prutten”, manet i graven.
Min gode ven, Jane Carstensen, som er fl ittig 
bruger af Klemmestrupgård, og jeg blev 
budt velkommen af forstanderinde Elisabeth 
Dolmer og Vejleder Flemming Andersen, hvor 
vi fi k en snak om, hvad det går ud på, at
være elev på produktionshøjskolen 
”Klemmestrupgård”. Efter min opfattelse 
bliver de unge behandlet som om at de er 
på en rigtig arbejdsplads, med hvad det ind-
befatter af pauser, rygeregler, samarbejde 
og respekt for sine kollegaer, etc. Der er tale 
om et socialt sikkerhedsnet og et tilbud til de 
unge, som ikke har fundet deres ståsted i det 
etablerede skolesystem, som vi kender i dag, 
bliver der blandt andet sagt. Altså kort sagt, 
et pusterum med masser af ”mindfulness” og 
ansvar er noget af det, som Klemmestrupgård 
kan tilbyde. 

Jeg kender måske fl ere unge, som ikke er 
helt afklaret eller er uddannelses parate til 
det ”skoleræs” og psykiske pres, der bliver 

præsenteret for dem i dagens Danmark. 
Der bliver lavet målrettede forløb, der tager 
udgangspunkt i den unges behov, og der er 
nærmest ikke det, der ikke kan lade sig gøre i 
deres forløb. Alt fra mad & sundhed, 
redesign og handel til smedearbejde og tøm-
meropgaver kan man blive arbejdsprøvet i, 
og en evt. lærlingeplads kan det også blive 
til. Man fornemmer virkelig, at der bliver 
lagt vægt på nøgleordet ”tryghed”, og man 
får eleverne til at føle et tilhørsforhold til 
skolen. Da vi bliver vist rundt på skolen og 
der bliver ringet til pause, er der da lige et 
par af de unge gutter i tømmerværkstedet, 
som ikke har tid til pause. ”Vi skal lige være 
færdige først, inden vi skal til pause”, bliver der 
sagt fra Mohammad og Abdullah, som bor i 
Hastrupparken. Det synes jeg vidner om 
dedikation og glæde ved sit arbejde! 
Fantastisk!

Da vi kommer ind i kantinen, summer det af 
glad snak, og man taler pænt til hinanden, 
bliver der understreget fra Flemming, som 
viser os rundt. Der er et regelsæt for hvordan 
vi opfører os, respekterer og taler til hinanden 
på stedet, hvilket fortæller, at man fra skolens 
side gør den unge arbejdsparat og ansvarlig 
til voksen og erhvervslivet.

Nogle onsdage tager eleverne også på Køge 
Torv for at sælge nogle af deres produkter 
fra bla. deres 600 m2 store gartneri, og for at 
lære lidt, i et mere realistisk miljø. Der bliver 
undervist i vareprissætning, præsentation 
af produkt og design i et meget spændende 
og engageret miljø. Bestillingsopgaver ud af 
huset er også noget man gør sig i, så man skal 
ikke være bleg for at tage kontakt til skolen,
hvad enten man er virksomhed, institution 

Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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eller privat. Alt kan næsten lade sig gøre, så 
det er vist kun fantasien, der sætter grænsen. 
”Man skal bare komme forbi”, bliver der udtalt.
Deres åbent hus arrangementer er velbesøgt 
med op imod 1500 besøgende på en lørdag 
formiddag, og deres gårdbutik er også et hit 
blandt de lokale i området. Så kig forbi gård-
butikken er opfordringen herfra.

Åbningstider: mandag til torsdag kl. 09‐15, 
fredag kl. 09‐12. Så hvis noget af dette har 
inspireret til et besøg på Klemmestrupgård, så 
kontakt endelig for en rundvisning på

skolen@klemmestrupgaard.dk eller besøg 
deres hjemmeside på www.phs‐koege.dk. 
Personligt blev jeg meget positivt og glæde-
ligt overrasket over dette uddannelsessted vi 
har i vort lokalområde og jeg er sikker på, at 
vi i Hastrupparken vil gøre stor brug af deres 
tilbud fremadrettet. 

Grisen og Peter Ålbæk
Som bonus info kan vi fortælle, at den store 
juledekoration(2016) på Køge Torv var frem-
stillet af eleverne og designet af Peter Ålbæk 
og skulle forestille en gris med vinger.
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Det startede på rådhuset
Som ethvert giftemål starter denne historie 
også på rådhuset, nærmere betegnet Køge
Rådhus. Her hører denne sammenligning så 
op. Herefter følger en længere historie, der
tager udgangspunkt i at Peter Larsen fra “De 
friske malere” og Peter Poulsen “Broen”
modtager hver deres integrationspris i 
Rådhuset´s kantine. Det foregik den 17. 
november sidste år og blev uddelt af 
Integrationsrådet. Historien udvikler sig, 
da der også bliver skrevet om Masoud, der 
er blevet taget under Peter Larsens vinger. 
Derudover kommer jeg ind på Osama 
Mohammed, der indenfor Helhedsplanens 
regi fører Peter Poulsens projekt videre, som 
tager udgangspunkt i “Street Soccer”.

Integrationsrådet arrangerer prisuddeling
Den 17. november kl. 14.30 var der et arrange-
ment i Rådhusets kantine. Der skulle uddeles 
priser denne dag af Integrationsrådet. Årets inte-
grationspriser indenfor Erhverv og frivillighed 
skulle her uddeles. 

Diverse plancher og fl ag blev kort forinden 
sat op for at udsmykke kantinen. Derudover 
var der en buff et med små fristelser. Pludselig 
var der et rykind af mennesker af alle mulige 
nationaliteter. Der blev faktisk fyldt op i denne 
store kantine. Miechael Stian Hansen startede 
med at byde velkommen. Han er formand for 
Integrationsrådet. Mads Andersen tog ordet 
og kom med en lille tale. Han er medlem af 
Integrationsrådet og byrådet. Senere blev 
der vist fi lm af kandidaterne til integrations-
priserne med små interviews. De nomine-
rede kaldtes frem til stor hyldest og fi k hver 
især en kop af integrationsrådets medlem-
mer. Der blev kaldt 3 fi nalister frem, som var 

kandidater til erhvervsprisen, og det samme 
gjorde sig gældende med frivillighedsprisen. 
Til slut blev 2 vindere kåret, og de fi k hver især 
et diplom, en check og en buket blomster. Og 
de to glade vindere var Peter Larsen fra ”De 
friske malere”, der fi k erhvervsprisen, og Peter 
Poulsen fra ”Broen”, der fi k frivillighedsprisen. 
Der var i dette skønne forløb underholdning 
af musikalsk karakter, som bidrog til den gode 
stemning. Derudover præsenterede Nadir en 
skulptur samt et maleri, som blev overrakt til 
hver af de to vindere. 

Integrationsprisen indenfor erhverv
Peter Larsen fra ’De Friske Malere’ modtog inte-
grationsprisen indenfor erhverv på Rådhuset 
den 17. november 2016.

Jeg sad i dag i Kulturhusets café og fi k en lille 
snak med Peter fra ”De Friske Malere”. Jeg 
spurgte ham om, hvorfor han mon havde 
fået erhvervsprisen indenfor integration. Han 
fortalte: ”Som udgangspunkt havde en del 
asylansøgere fået lov til at gøre Bjæverskov 
Bibliotek til et Kulturhus for fl ygtninge. Jeg 
leverede maling, stiger, lamper og værktøj 
og fungerede faktisk som deres mentor. Og 
så gik de i gang! Da de var færdige, blev alle 
Køges håndværkere inviteret. Meningen var, 
at der skulle skabes nogle kontakter. Jeg fi k 
to asylansøgere i praktik to dage om ugen i 
et halvt år. På et tidspunkt kom Masoud i løn-
tilskud, og nu er han fastansat og starter en 
IGU uddannelse med efterfølgende AMU 
kurser i 20 uger. Nu har han sin faste gang i 
Hastrupparken”.

Peter fra ”De friske malere” var mentor for 
Masoud
Fredag den 13. januar var jeg på besøg på 

RÅDHUSET
NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og billeder:  Tina Hesselbjerg
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Tigervej 39, hvor Center for Dansk og Integration 
har til huse. Her mødte jeg Masoud, som fortalte 
lidt om sig selv.

En fl ygtning, der er opstartet med et IGU forløb
Efter at have interviewet Peter Larsen  fra 
”De Friske Malere” blev jeg ansporet til at gå 
noget mere i dybden. Jeg besøgte Masoud, 
som lige for tiden er i et forløb i IGU sammen-
hæng, hvor han går til danskundervisning på 
Center for Dansk og Integration. Her mødte 
jeg en både tillidsfuld og erfaren Masoud, der 
havde en fantastisk fornemmelse for situati-
onen. Det specielle ved Masoud er, at han er 
den første fl ygtning, der er startet med et IGU 
forløb, som er en kombineret uddannelse, 
hvor der både arbejdes og læres dansk. I dette 
specielle tilfælde bliver der malet til den store 
guldmedalje.

Masoud er kommet under Peters vinger
Vi kom straks ind på Peter, som jo har været 
mentor for Masoud i forbindelse med forlø-
bet omkring istandsættelsen af Kulturhuset 
for fl ygtninge i Bjæverskov, hvor der var en del 
asylansøgere og fl ygtninge, der arbejdede på 
dette projekt. Masoud vil betegne Peter som 
en venlig, hjælpsom og forstående mand, som 
det var dejligt at samarbejde med. Masoud 
mener at Peter og hans ”forhold” var så godt 
da det blev opbygget ved hjælp at tillid, 
god arbejdsmoral samt ikke mindst møde-
stabilitet. Siden da har Peter påtaget sig at 
tage Masoud ”under sine vinger” ved at give 
Masoud en mulighed for at være en del af IGU 
forløbet, hvor ”De Friske Malere” indgår som 
virksomheden, der lærer Masoud op.

Skønt at kunne integrere sig
Masoud synes at det er dejligt at få hjælp 
til at integrere sig og blive selvstændig på 
det danske arbejdsmarked. Lige nu er han i 
gang med et skoleforløb 3 dage om ugen, 
hvilket vil sige 12 lektioner ugentligt onsdag 
til fredag. Når han så kommer i arbejdsforløb 
igen, så skal han atter på CDI, som netop står 
for Center for Dansk og Integration. Her vil 
det blive 2 dage om ugen fra kl. 17 til kl. 19.35. 

Når Masoud arbejder, så foregår det både i 
Hastrupparken og andre bebyggelser.

I Syrien var han en god maler
Masoud er fl ygtning fra Syrien. Her har han 
15 års erfaring i at male. I Syrien har der været 
tilbøjelighed til at det er rygtedes, om man 
nu var en god eller en dårlig maler. Dette har 
netop givet Masoud 15 års arbejde inden-
for malerfaget. Dog manglede den tekniske 
skole, hvilket han dog her får kompenseret 
for, idet Peter fra ”De Friske Malere”, udover at 
give Masoud arbejde i dette specielle forløb, 
sender Masoud ud på diverse tekniske kurser.

Et stort skridt
Masoud er glad for sit arbejde, og med denne 
IGU aftale og dette forløb er Masoud på vej 
mod at kunne blive dansk statsborger. Der er 
lige nogle andre ting, der skal på plads først 
men det er dog et stort skridt i den rigtige 
retning.

En ny uddannelse
Da dette IGU forløb er en ganske ny uddan-
nelse, tænkte jeg, at det kunne være inte-
ressant for andre i samme situation, som 
Masoud, at få noget mere at vide. Det kan 
gøres ved at ringe til Nihal Ocak Team koordi-
nator på telefonnummeret 2374 2082. 

Integrationsprisen for frivillige
Peter Poulsen, som repræsenterer ”Broen”, 
modtog 17. november sidste år, i Køge Rådhus´ 
kantine, integrationsprisen for frivillige på Køge 
Rådhus. Prisen blev uddelt af Integrationsrådet.

Hvad beskæftiger Peter Poulsen sig med?
Han har sit virke på ”Broen” i Køge og kom på 
visit hos mig en tidlig morgenstund. Formålet 
med besøget var at lave dette interview med 
ham. Sin alder på trods, er Peter Poulsen 
stadig en meget aktiv mand. Han er pensio-
neret fra sit hidtidige job hos Køge Boldklub, 
hvor han var forretningsfører. På ”Broen” 
er han kontaktperson, hvilket han har det 
ganske glimrende med, da det er naturligt for 
ham at danne kontakt til både børn og unge 
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igennem hans tid i Køge Boldklub. Kontakter 
har han også, gennem tiden, haft til SSP, fami-
lierådgivningen, fritidsforvaltningen, sund-
hedscentret samt ikke mindst jobcenteret. 
Han synes, at det er spændende. Han har en 
stor interesse i det og det giver en god følelse. 
Peter Poulsen siger: ”Jeg tænker på tværs af 
hvordan kommunen gør i forhold til deres for-
valtninger. En tanke kan hurtigt udvikle sig, 
og så er jeg ikke bange for at træde ved siden 
af. Godt at vi som frivillige kan komme til de 
professionelle og sige: ”Sådan og sådan”.”

Hvad er ”Broen” for noget?
For at komme godt fra start vil jeg nævne, at 
”Broen” er et sted, hvor udsatte børn og unge 
får hjælp til en aktiv fritid. Der er mange virk-
somheder og foreninger, der støtter ”Broen”, 
da det er et godt tiltag i Køge´s lokalsamfund. 
Peter Poulsen siger: ”Vi er mange frivillige, 
der støtter op om dette projekt. ”Broen” har 
gjort et godt indtryk i Køge.” ”Jeg møder en 
masse unge og glade mennesker, der gør, at 
jeg synes, at det er spændende.” ”En hovedre-
gel er, at de unge ofte går og keder sig fredag, 
lørdag og søndag, og har nogle gange til-
ligemed laver noget ballade. Hvis der kommer 
en aktivitet ind i billedet, så laver de da ikke 
ballade i den tid, det står på.”

Det  begyndte med ”Street Soccer”!
Dog vil jeg lade Peter Poulsen starte med 
begyndelsen på det hele.” Jeg startede dog 
med ”Street Soccer”. Da ”Sund Zone” var i 
Ellemarken og Charlotte Baére deltog der, 
havde 2 ildsjæle, Fatih og Veli, arrange-
ret ”Street Soccer” for 50 unge mennesker i 
dette område. Fatih førte an i dette arrange-
ment. Dette foregik i sommerperioden. De 
vedblev dog at spille, og pludselig blev det for 
koldt til at spille udendørs. Der opstod plud-
selig et behov for at leje en hal, og da ”Sund 
Zone” ikke kunne leje Boholtehallen, gik jeg 
og Køge Boldklub ind i sagen og fi k lejet 
denne hal. Det var hver fredag der blev spillet, 
og vi var ca. 30, der deltog. Helhedsplanen 
tager sig nu af ”Street Soccer”, som nu tager 
udgangspunkt på henholdsvis multibanen i 

Hastrupparken om sommeren og derudover 
i Hastrupskolens sportshal, når det er vinter. 
Dette projekt er Osama Mohammed træner 
for. Han er ligeledes projektmedarbejder 
indenfor Helhedsplanen.

En pensionist med meget fritid og gode 
kontakter!
”Jeg er jo, som bekendt, blevet pensionist og 
har derfor masser af fritid. Dog har jeg en travl 
hverdag, men ikke desto mindre kan jeg som 
regel komme, når der er bud efter mig inden-
for 10 minutter.”  Via ”Broen” har jeg dannet 
kontakter mellem børn og unge og henholds-
vis kricket, svømning, fodbold, håndbold og 
BMX. Alle foreninger i kommunen henvender 
jeg mig til, og de ringer naturligvis også til os.” 
”Hvis det havde været et fuldtidsjob, så ville 
jeg have spekuleret alt for meget. Derudover  
er jeg ikke afhængig af åbnings- og lukketi-
der”, er Peter Poulsens afslutningsreplik. 

”Street Soccer” indenfor Helhedsplanen
Osama Mohammed er træner for spillerne, som 
har tilknytning til både Hastrupparkens parkom-
råde og Hastrupskolens sportshal, når de spiller 
året igennem.

Jeg fangede lige Osama i Kulturhuset, hvor 
han holder til og fi k lige et lille interview med 
ham omkring ”Street Soccer”. Nu foregår 
”Street Soccer” om søndagen fra kl. 18 til ca. 
kl. 20. Osama er træner og står og hepper fra 
sidelinjen, når der spilles bold.  Der spilles 
”Street Soccer” i Hastrupparken hele året. Om 
sommeren foregår dette specielle boldspil 
på multibanen, som er beliggende i parken 
midt i bebyggelsen. Aldersgruppen på spil-
lerne er fra 12 år til 24 år. Spillerne, der del-
tager, kommer fra nabolaget samt fra andre 
boligområder i Køge. Der er mellem 25 til 35, 
der spiller med. Vi deltager i stævner, hvor vi 
møder andre klubber fra f.eks. Solrød, Karise 
og Ringsted. Disse stævner bliver blandt 
andet spillet i Køge Boldklub, Solrød hallen, 
Strøby hallen og en hal i Karise.
Vi har mange pokaler stående i helhedspla-
nens kontor i Kulturhuset. Der er både første, 



33K B S  B e b o e r n y t

K B S  B e b o e r n y t  |  F e b r u a r  2 0 1 7

anden og tredjepræmier, som står der. Den 
24. december spillede vi en juleturnering, 
som vi vandt. Her fi k vi en vandrepokal. 
Denne juleturnering blev spillet på tværs af 
boligområderne indenfor Helhedsplanen.

Juleaften i Asgårdhallen
Lørdag den 24. december, hvor der i 
mange hjem blev fejret juleaften, tog den 
boligsociale helhedsplan initiativ til en hyg-
gelig ny tradition, hvor unge drenge uden 
juletraditioner kunne mødes til en spæn-
dende og hyggelig Street Soccer turne-
ring. Street Soccer i Køge er et tæt samar-
bejde mellem Boligsocialt Fællessekretariat 
og Køge Boldklub. I ”Street Soccer” i Køge 
har der været fokus på at uddanne unge 
fra boligområderne til at varetage en del af 
fodbold træningen. De unge medtrænere 
fungerer som street agenter i deres boligom-
råder, og Omar og Mustafa er Streetagenter 
fra Karlemosen og deltog med stor entu-
siasme i planlægning og afvikling af jule 
”Street Soccer” i Asgårdhallen.

Omkring 45 unge mellem 10 og 18 år fra 
boligområderne i Køge mødte op i hallen 
kl. 17 for at kæmpe om vandrepokalen. Der 
var også besøg fra Solrød, hvor en gruppe 
syriske fl ygtninge deltog sammen med deres 
træner, Kenneth Gomez Øverup, som også er 
SSP medarbejder i Solrød. Turneringen fort-
satte frem til kl. 21 om aftenen, og under-
vejs blev der svedt og kæmpet. Det traditio-
nelle julemåltid med and og ris a la mande 
var i Asgårdhallen skiftet ud med popcorn 
og pizza til stor glæde og tilfredshed hos de 
unge. ”Det var sjovt at spille, fordi vi samlede 
os og lærte nye mennesker at kende. Det var 
hyggeligt med god mad og godt sammen-
hold. I julen holder vi ikke noget, så jeg synes 
det er rigtig godt, at der sker noget juleaf-
ten”, siger Roni Chehade fra Hastrupparken, 
der er 15 år gammel.

Der var to aldersgrupper, der kæmpede. 
Hastrupparken løb med sejren i aldersgrup-
pen fra 10 - 15 år, mens Karlemosen stak 

af med pokalen for aldersgruppen fra 16 - 
18 år. ”Det var en sjov aften, hvor de unge 
fra boligområderne, der ikke fejrer jul, også 
havde noget at lave og således kunne bruge 
deres energi positivt. De unge glæder sig 
allerede til at kæmpe om pokalen til næste 
jul”, siger Osama Mohamad fra Boligsocialt 
Fællessekretariat. De børn og unge, der 
deltog i julearrangementet, hjalp med at 
rydde op efter spillet, og servicelederen fra 
Asgårdhallen var meget behjælpelig i forhold 
til at låne hallen til julebold.
Herunder ses bill. 1- de nominerede, bill. 2 - 
Inverview med Peter Larsen, bill. 3 - Masoud, 
bill. 4 - Interview med Peter Poulsen
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KULTURNAT
NYT FRA KØGE OG OMEGN

I fodsporet på Omsorgsklovnene  - Del 1
I det sidste beboernyt var disse klovne på forsi-
den og her var der et fokus på generel frivillig-
hed, som løb af stabelen i Rådhusarkaden for 
nogle måneder siden. I denne indledning vil 
jeg forsøge at beskrive disse klovne mere nøj-
agtigt. Det er nogle meget seriøse klovne. Der 
satses på, at alle skal have forskellige former 
for klovne-uddannelse. De har alle hver deres 
udgangspunkt for at deltage i disse klovnerier. 
Alle dem jeg har mødt til dags dato, har været 
utroligt empatiske. De tager udgangspunkt i at 
møde mennesker, hvor de ER og hvor de spejler 
og leger med krop og sjæl. Der er fl ere tilgange 
til at være en god omsorgsklovn. Uddannelse er 
en af disse tilgange. Da dette pludselig kan blive 
en længere beskrivelse og da jeg ikke kan tillade 
mig at fylde mere med denne artikel, da vil jeg 
gladeligt henvise til klovnenes egen hjemmeside 
nemlig www.omsorgsklovnene.dk.

En lille opfrisker fra det sidste blad. De møder 
mennesker med psykiske og fysiske handicaps 
samt demens.... I den følgende tekst er de dog 
på en promotion tur, som foregår i Køge og som 
fortsætter i det næste blad af KBS Beboernyt.

Vi besøger Marinehjemmeværnsfl otillens 
skib
Omsorgsklovnene og jeg kom til havnen og når 
nu titlen på årets event , som kulturnatten jo er, 
hedder ”Himmel og Hav”, hvorfor så ikke tage 
Marinehjemmeværnsfl otillens skib med i KBS 
Beboerblad.

Dette marineskib var faktisk en del af attrakti-
onerne på denne særlige aften. 

Chefen og hans besætning bød os velkommen
Klovnene og jeg ”entrerede” skibet og blev 

gladelig lukket ind i skibets indre. Luni Smil 
stod først og vaklede lidt på landgangen og 
vidste ikke om hun ville fortsætte eller hvad. 
Der var umiddelbart ingen mennesker at se. 
Selvfølgelig sad de og spiste deres aftens-
mad, men vi blev alle mødt af store smil og 
en ellers skøn velkomst. Glade, som vi alle var, 
blev vi budt på rester fra deres aftensmad. 
Chefen hilste frivilligheden velkommen, og da 
vi jo alle var frivillige på hver vores facon og 
da klovnesøstre også kan være sultne af og til, 
satte vi os alle til bords og begyndte at spise. 

Chefen´s historie
Selvfølgelig skulle chefen komme med 
nogle informative historier, der blandt 
andet fortalte om skibet og dets besæt-
ning. Vi sad lige på det pågældende tids-
punkt på Hjemmeværnets patruljeskib, som 
både tager sig af søredning, havmiljø og 
farvandsovervågning. MHV 815 Kureren, 
som skibet hedder, er et af de 30 skibe 
Marinehjemmeværnet har fordelt rundt i 
Danmark. Disse skibe er placeret således, at 
vandene omkring Danmark er dækket ind, så 
en nødstedt kan nås inden for max 2 timer. 
MHV 815 Kureren har fast base i Køge og 
ligger på 45 minutters varsel til Søredning. 
De ialt 30 skibe, som Marinehjemmeværnet 
råder over, ligger alle klar til ”udrykning” med 
45 minutters varsel i alle årets 365 dage, og 
udover 2-3 ugentlige patrulje og øvelsessej-
ladser pr. skib, afl øser Marinehjemmeværnet 

Tekst og billeder:  Tina Hesselbjerg
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Søværnet med 2 skibe i alle årets  week-
ender, således at Søværnets personel også 
kan få en friweekend ind i mellem.  Til 
Marinehjemmeværnsfl otille 368 Køge, som 
MHV 815 Kureren tilhører, er der tilknyttet i 
alt 100 frivillige mænd og kvinder. Flotillen 
har 4 besætninger, som skiftes til at sejle med 
skibet. Når der sejles er der 12 mennesker om 
bord.

Gasten
Gasten fi k vi også en lille snak med. Gasten, 
Pia, har skrevet til mig senere hen, da jeg ikke 
lige, i den givne situation, fi k ordentlig fat på 
hendes historie. Jeg har været så heldig at få 
fat i et skriv fra Pia, som er vældig interresant 
at læse, og da det kun kan inspirere andre 
friske gutter og gutinder til at tage springet 
ud i noget nyt, så kommer hendes tekst her 
(lidt forkortet grundet pladsmangel): 

Gastens historie
”I eftersommeren 2015 var der åbent skib i 
forbindelse med Søndre Havnedag i Køge, 
og her fi k jeg en meget interessant rundvis-
ning på Marinehjemmeværnets patruljefar-
tøj ”MHV 815 Kureren”. Selvom jeg ikke har 
nogen erfaring overhovedet med at sejle eller 
kendskab til havet som sådan, blev jeg nys-
gerrig, især da jeg hørte, at to af de i alt fi re 
besætninger manglede en hovmester til at 
stå for forplejningen. Eftersom jeg var blevet 
pensionist året før, havde jeg rigelig tid til 
at uddanne mig og deltage i de mange for-
skellige aktiviteter. Men først skulle jeg selv-
følgelig optages. Jeg indsendte en ansøg-
ning til Marinehjemmeværnet, blev bedt 
om en supplerende lægeerklæring og blev, 
i foråret 2016, godkendt og tilknyttet det 
lokale Marinehjemmeværn. Siden har jeg del-
taget i praktisk træning/sejlads med gummi-
båd, forberedende undervisning i forbindelse 
med den teoretiske del af gummibådsprøven, 
samt naturligvis patruljesejladser med besæt-
ning 4, hvor jeg er tilknyttet. Eftersom jeg 
ikke har været værnepligtig, var jeg i august 
2016 på et 9-dages forberedende grundkur-
sus på Hjemmeværnsskolen i Jægerspris. Det 

var hårdt, men også virkelig spændende og 
givende, og der var et godt kammeratskab 
mellem både ”de blå” (Marinehjemmeværnet) 
og ”de grønne” (Hærhjemmeværnet) i vores 
gruppe, hvoraf 1/3 var kvinder og aldersforde-
lingen lå mellem 18 år og 65 år. Vi have prakti-
ske og teoretiske moduler hver dag fra kl. 7.30 
– ca. 23, og der var en fi n afveksling mellem 
”skolebænk” og ”hands-on” opgaver. Vi fi k 
gennemgået alt om selve Hjemmeværnet, 
historie og organisation, internationale og 
nationale love, samarbejde med politiet og 
andre relevante myndigheder, uniformering, 
konfl ikthåndtering, eftersøgning, betjening af 
kommunikationsradio mv. Vi brugte også en 
del tid på eksercits og lærte at marchere i takt 
(det er slet ikke så let….) 

Det mest spændende for mig var det teore-
tiske og praktiske i forbindelse med første-
hjælp samt betjening af vores geværer. Begge 
dele blev afsluttet med prøver, som skulle 
bestås. I førstehjælp var der først en teore-
tisk prøve med besvarelse af multiple choice 
spørgsmål og herefter en praktisk prøve, hvor 
vi skulle igennem 5 forskellige ”stationer” 
med forskellige typer af ulykker (hjertestop, 
færdselsuheld, pulsåreblødning, afklippede 
fi ngre etc.), hvor fi guranterne (de frivillige, der 
skulle agere tilskadekomne) skulle behandles 
korrekt jf. det, vi havde lært om førstehjælp.
På skydebanen øvede vi liggende, knælende 
og stående skydning i et par dage, hvorefter 
den praktiske prøve (på tid) skulle bestås. Men 
vi skulle selvfølgelig også lære at skille, rense 
og samle vores geværer og i øvrigt omgås 
dem forsvarligt.

Efter noget uddannelse kan jeg specialisere 
mig og dermed endnu en gang komme på 
skole for at uddanne mig til hovmester.

Jeg glæder mig virkelig meget til, at jeg kan få 
lov til at deltage i længere sejladser, specielle 
opgaver (SAR og SURVEX fx), udlandssejlad-
ser mv., og så længe, der er søsygetabletter i 
øverste skuff e, er det en fornøjelse at deltage.”



REDAKTIONELT

Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset?
Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset, så snak med Lone i cafeen. Vi 
har brug for nogle frivillige som kan assistere 
tirsdag, onsdag og fredag eftermiddag kl. 
16-18 og om søndagen kl. 10-13. 

Vi har allerede én frivillig til de pågældende 

vagter, men vi er af den holdning, at der 
skal være to frivillige, så er det hyggeligere 
at være frivillig.

Du bliver en del af et hyggeligt fællesskab 
og bidrager til et blomstrende aktivitets-
miljø i dit lokalområde. Når du er blevet 
oplært som frivillig og har én fast ugentlig 
vagt, får du motionskort til Kulturhuset.

VIL DU VÆRE 
MED?


