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I skrivende stund er Skt. Hans 
veloverstået, og det samme 
er repræsentantskabsmø-
det med nyvalg til selskabs-
bestyrelsen. Ind er kommet 
Helle Vestergaard, og ud er 
gået Ole Lund. Der skal lyde 
et stort velkommen til Helle, 
som også bliver en del af vores 
beboerblad i fremtiden og 
et stort tak til Ole for mange 
års tro tjeneste og debatter i 
selskabsbestyrelsen.

Det ”nye” beboerblad har været 
på banen i et år nu, og det er 
den nuværende redaktions 5. 
blad, hvilket vi er meget stolte 
af. Bladet har været under 
en rivende og positiv udvik-
ling det sidste års tid og vores 
mål er, at vi stadig skal udvikle 
og fi nde nye gode historier 
til bladet. Alle læsere i KBS er 
selvfølgelig velkommen til at 
deltage med indput, idéer og 
debat på vores Facebook side 
eller pr. mail.

I dette blad kan I blandt andet 
læse et spændende interview 
med vores forretningsfører, 
René Nielsen, og vores beboer-
portræt er også blevet en fast 
bestanddel af bladet.

Vi har en sektion i bladet, der 
hedder ”Køge og Omegn”, som 
udvider sig stille og roligt for 

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS Beboernyt

hvert blad, der bliver udsendt.

Der er snart kommunalvalg 
i Køge, og det er nærmere 
betegnet den 21. novem-
ber 2017, vi skal til stemme-
urnerne. Jeg ved godt, at der 
nok er mange, som ikke synes 
det er så vigtigt, men det er 
stadig lokalt, at man kan ændre 
på tingene via sin stemme. 
Regeringen stoppede for 
nogle år siden alt nybyggeri af 
almentnyttige boliger, og det 
ramte også KBS i en negativ 
retning. For landet ligger nu 
engang sådan, at KBS gerne vil 
udvide og vokse sig større. Som 
jeg har nævnt før, så er Køge i 
en rivende udvikling med nyt 
supersygehus, transportcen-
ter, Campus Køge, etc. og det 
er både sikkert og vist, at vi 
kommer til at mangle almen-
nyttige boliger, så vi kan huse 
alle de nye, som fl ytter til vores 
kommune. Vi må også bare se i 
øjnene, at det ikke er alle, som 
får råd til at bo i Køge bymidte 
eller nær havnen.

Så min opfordring er; brug 
jeres stemme fornuftigt den 21. 
november!

Fortsat god sommer

Mikkel Henderson
Ansvarshavende redaktør

VELKOMMEN
REDAKTIONELT
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MEDARBEJDERPORTRÆT
Fremadrettet vil vi få lidt fokus på KBS’ medarbejdere. Mange af vores medarbejdere ser vi ikke 
til daglig, da de enten ”gemmer” sig bag et skrivebord eller sidder på en traktor, som suser 
travlt forbi. For tiden har vi fokus på vores administration, og i dette nummer af bladet vores 
forretningsfører, René Nielsen.

Jeg havde lige et interview 
med chefen himself i Køge 
Boligselskab. Efter intervie-
wet lokkede jeg René udenfor 
i det gode vejr for at få taget et 
billede, som blev taget lige foran 
Renés kontor. Jeg fi k lokket lidt 
ord og sætninger ud af René, 
som så beredvilligt fortalte. 

Snakken gik, og René fortalte, 
at arbejdet ikke er en byrde for 
ham. Han valgte jobbet , som 
han har bestredet i 23 år til 
december, fordi han godt kan 
lide at lede og fordele arbej-
det og have det overordnede 
ansvar. I 1995 fi k KBS egen 
administration. ”Tidligere blev vi 
administreret af DAB. Grunden 
til, at det blev således var, at 
vi ville give større nærhed for 
beboerne i selskabets admini-
stration. Vi ville blive mere nær-
værende overfor beboerne”, til-
føjer René.

Hvilke arbejdsområder har du?
Jeg servicerer selskabsbesty-
relsen, så de kan udfylde deres 
hverv. Jeg er ansat af selskabs-
bestyrelsen, og jeg er så den, 
der ansætter folk i KBS. Jeg er 
ansvarlig for udvikling af per-
sonale  og deres kompeten-
cer og ansvarlig for udlej-
ning af boliger efter gæld-
ende regler og bestemmel-
ser. Derudover er jeg ansvar-
lig for, at der bliver udarbejdet 

regnskaber og budgetter for 
afdelingerne. René er manden, 
når det handler om loven 
omkring økonomi for afdelin-
gernes udlejning af boliger og 
beboerdemokrati. ”Driften og 
administrationen skal hele tiden 
udvikle sig i forhold til samfun-
dets udvikling, eff ektivisering 
og digitalisering.  Vi skal kunne 
følge med!”, sagde René.

Ingen særfordele
Noget der ligger René meget 
på sinde i forhold til jobbet 
er, at tingene skal foregå på 
en ordentlig og redelig måde 
efter de love og bestemmelser, 
der gør sig gældende inden-
for området. Det skal foregå 
på en saglig og ærlig måde. 
Alle beboere og ansøgere skal 
behandles ens. Ingen særfor-
dele. Når beboerne henven-
der sig, skal de føle, at de bliver 
behandlet på en ordentlig 
måde.

Teams
På kontoret og de enkelte drifts-
områder er der selvstændige 
teams. Så længe de fungerer og 
opgaverne bliver løst, så blander 
jeg mig ikke i det. 

Drivkraft - hvad holder dig i 
gang?
Nye udfordringer holder mig i 
gang. Og dét er der jo hele tiden.

René Nielsen er forretnings-
fører og daglige leder i 
Køge Boligselskab

Tekst og foto: 
Tina Hesselbjerg 
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• være den professionelle tovholder på sel-
skabets beboerblad og fortsætte den 
fl otte linje, som der er blevet lagt i det for-
løbne år af vores frivillige arbejdskræfter.

• være den professionelle tovholder for sel-
skabets aktivitetsudvalg, der bl.a. forestår 
en fælles pensionisttur, fælles juletræsfest 
og fælles Sct. Hans fest.

Ny styregruppe
Den boligsociale medarbejder referer til sel-
skabets forretningsfører i dagligdagen.

Men samtidig har selskabets bestyrelse 
nedsat en lokal styregruppe bestående af 3 
fra selskabets bestyrelse (Martin Hoff mann, 
Mikkel Henderson og Pia Sølyst), der sammen 
med 3 fra afdelingsbestyrelserne skal være 
med til, at den boligsociale indsats er lokalt 
forankret og baseret på en høj grad af delta-
gelse af afdelingsbestyrelser og beboere.

Kim vil derfor i dagligdagen arbejde tæt 
sammen med de valgte beboerdemokrater i 
Køge Boligselskab.

Styregruppen skal også, sammen med Kim, 
se på, hvordan Kulturhuset skal fungere efter 
at den daglige leder af Caféen, Lone, er rejst. 
Samtidig skal styregruppen være bindeleddet 
til Den fælles boligsociale helhedsplan i Køge.

BOLIGSOCIALE
AKTIVITETER

NYT FRA SELSKABET

Køge Boligselskab sætter fokus på og styrker 
det sociale liv i afdelingerne - der skal skabes 
øget tryghed og trivsel ude i vores områder. 
Aktiviteterne skal alle have fokus på beboerne 
og den lokale trivsel. 

Ny beboerrådgiver
Der ansættes pr. 1. august en boligsocial med-
arbejder, i daglig tale kaldes han vores bebo-
errådgiver. Han hedder Kim Mørk Giedo og 
vil blive præsenteret nærmere i det næste 
nummer af vores beboerblad. Kim skal 

• arbejde for at styrke beboernes deltagelse 
i beboerdemokratiet og fritidslivet, for der 
igennem at bidrage til en øget oplevet 
tryghed i boligområdet. 

• styrke afdelingsbestyrelsernes kompeten-
cer indenfor beboerdemokratiet.

• igangsætte nye og styrke eksisterende 
beboernetværk, være opsøgende og 
bidrage til at skabe liv omkring de lokale 
beboerhuse i afdelingerne i samarbejde 
med afdelingsbestyrelser og de frivillige 
kræfter. 

• fastholde de igangværende aktivite-
ter, der er i selskabets Kulturhus, der er 
beliggende i afdeling Hastrupparken, 
der indgår i den fælles boligsociale hel-
hedsplan i Køge og arbejde for at gøre 
Kulturhuset til hele selskabets Kulturhus.

Tekst: René Nielsen
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Den fælles boligsociale helhedsplan i Køge
Den fælles boligsociale helhedsplan i Køge, 
der omfatter Hastrupparken, Ellemarken, 
Karlemoseparken og Søparken, har været en 
succes og fortsætter under en ny bevilling 
fra Landsbyggefonden i årene 2017- 2021. 
Arbejdet i helhedsplanen sker i tæt samar-
bejde med Køge Kommune. 

Den fælles boligsociale helhedsplan har 
fokus på at bryde den negative sociale arv og 
fremme tryghed og trivsel i de 4 bebyggelser. 
Dette skal gøres gennem aktiviteter, der bro-
bygger til kommunale indsatser med henblik 

på, at øge beboernes kompetencer, herunder:

• at øge antallet af udsatte unge, der gen-
nemfører en ungdomsuddannelse

• at øge antallet af udsatte unge, der 
kommer i beskæftigelse

• at forebygge, at unge havner i kriminalitet

• at udvikle og understøtte det frivillige 
arbejde og netværkene i boligområdet
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NYT FRA SELSKABET

Sankt Hans aften 2017. Denne gang arran-
geret af KBS Aktivitetsudvalg og, som sæd-
vanen tro, foregår i Hastrupparken ved 
Kulturhuset.

Forberedelserne til Sankt Hans aften
Onsdag blev teltet sat op af en fl ok meget 
koncentrerede mænd. Åsa havde netop på 
denne dag gang i bageriet i caféens køkken-
region i Kulturhuset, da der skulle bages kage 
til Sankt Hans aften. Onsdag var også den 
dag, hvor der blev nusset det sidste med den 
grimme heks, som jo skulle placeres øverst 
oppe på bålet på sin kost. Osama Mohammed 
leverede hoved og krop, og så skulle heksen 
bare lige have lidt anstændigt tøj på kroppen 
samt fyldes lidt ud med aviser. Det klarede 
Birgit og Marlene fra Krea klubben. Kan lige 
komme med en lille afsløring, - hovedet var 
placeret på en bold og kroppen var af træ. 
Der blev rigtigt kræset om heksen, som blev 
behandlet meget nænsomt. Personligt synes 
jeg, at heksen havde en gigantisk charme på 
trods af, at det jo var en heks med en forkor-
tet levetid. 

Selve Sankt Hans aften
Køge Boligselskabs aktivitetsudvalg inviterede 
til Sankt Hans aften fredag den 23. juni 2017 
kl. 18 i/ved Kulturhuset. Frem til den 16. juni 
kunne man, i administrationen, bestille ”slag-
terens grillbakke”. Der var her tale om 3 for-
skellige pakker, og til sidst men ikke mindst, 
”Luksuspakken”. 

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

SANKT HANS
AFTEN

Forberedelser til Sankt Hans aften



9K B S  B e b o e r n y t

K B S  B e b o e r n y t  |  J u l i  2 0 1 7

På stedet, på selve aftenen, kunne der købes: 
popcorn, slush ice, fadøl, sodavand og vin. 
Inde i Kulturhusets café duftede der dejligt af 
nybrygget kaff e, hvilket der blev solgt en del 
af.  Desuden var der rift om den nyligt hjem-
mebagte kage. Te og sodavand blev der lige-
ledes solgt noget af.

Ligesom sidste år var der atter en ”ballon-
mand”, som havde et helt fi nt reportoire, som 
både voksne og børn havde meget sjov ud 
af. En kæmpe grill blev placeret ved teltet, og 
den blev gjort klar af nogle energiske mænd, 
anført af Lars fra Hastrupparkens ejendoms-
kontor. Jeg tog lige et billede deraf. Som 
jeg sagde til mændene: ”Skyd først, spørg 
bagefter!”

Fra klokken 18 var grillen klar, og Martin 
Hoff mann bød velkommen. Fra klokken 19 
spillede bandet ”Koldenborg Trio”. De kunne 
deres kram og fi k både spillet og sunget sig 
igennem denne dejlige aften. Der blev lige-
ledes mulighed for at komme med specielle 
musikønsker, som ind imellem blev virkelig-
gjort. De sluttede kl. 22.

Imens dette stod på, sad folk ved borde og 
bænke for at spise og hygge sig midt i den 
gode stemning, som stille og roligt bredte 
sig. I starten var der hovedsagligt mennesker, 
der hyggede sig i teltet, men mellem kl. 20 og 
21 begyndte en del folk at valfarte hen/ned i 
parken, der hvor festlighederne var.

Der var en indlagt pause i musikken, da der 
netop kl. 21 var båltale ved Marie Stærke, 
som snakkede en hel del om at holde tradi-
tionerne i hævd. Om at det var af stor værdi 
at holde på traditionerne, hvilket både kunne 
være familietraditioner og naturligvis de evigt 
tilbagevendende folkelige traditioner. Der 
blev delt sange ud og da der sædvanen tro 
gik ild i bålet med heksen, da begyndte man 
at synge: ”Vi elsker vort land dog ved mid-
sommer mest...” Spredte klapsalver var der 
lige efter denne sang. Bålet var stablet så 
fi nt, dog kunne det til sidst ikke gøre andet 
end at vælte, mens det brændte. Der var dog 

oprettet en sikkerhedszone med et midlerti-
digt hegn omkring, således at ingen kom til 
skade derved.

Ca. klokken 22.20 var der fyrværkeri på 
Hastrupskolens sportsplads. 

Ifølge KBS Aktivitetsudvalg, så er planen til 
næste år allerede lagt. Til næste år er planen, 
at der skal være mulighed for at improvisere 
og dermed købe kødet på dagen, såfremt 
man skulle fi nde på at deltage i festlighe-
derne. I år kunne man bestille kød op til en 
uge før arrangementet. Det kan være svært 
at vide, hvad man vil og ikke vil på forhånd, 
og alle ved, at vejret kan være uberegne-
lig. ”Dette skulle åbne op for en endnu større 
interesse for Sankt Hans aften ved Kulturhuset 
i Hastrupparken”, siger Martin Hoff mann.
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NYT FRA SELSKABET

MØDE I REPRÆ-
SENTANTSKABET

Tekst: Mikkel Henderson Foto:  Martin Hoff mann

Tirsdag den 23. maj var der møde i repræsen-
tantskabet og valg til selskabsbestyrelsen.
Alle afdelinger i KBS var repræsenteret på 
dagens møde, da der skulle fortælles om, 
hvordan det går i vores boligselskab. Med 
andre ord skulle nationens(KBS’s) tilstand 
vendes.

Formand Martin Hoff man fremlagde besty-
relsens beretning, som var yderst positiv 
på mange områder for det seneste år. René 
Nielsen, som er vores forretningsfører i sel-
skabet, fremlagde et fl ot og positivt regnskab 
fra selskabet, og begge dele blev enstemmigt 
godkendt af de fremmødte.

Der var også valg til selskabsbestyrelsen, og i 
år var det formand( Martin Hoff man) og næst-
formand (Mads Andersen), der var på valg. 
Derudover skulle der fi ndes et nyt bestyrel-
sesmedlem, da vores mangeårige bestyrel-
sesmedlem, Ole Lund, havde valgt at stoppe. 
Martin Hoff man og Mads Andersen havde 
valgt at genopstille, og da der ikke var nogen, 
der stillede op i mod, blev de enstemmigt 
valgt.

Så var turen kommet til at vælge et nyt besty-
relsesmedlem, og der var fl ere, der stillede 
op fra vores afdelinger. Men da alle stemmer 
var talt op, var der kun en overbevisende 
stemmesluger, og det var Helle Vestergaard 
fra Tornegården. Stort tillykke til Helle 
Vestergaard - hende kommer vi til at drage 
nytte af fremover på beboerbladet, blandt 

andet. Her fra redaktionen skal der også lyde 
en stor tak til Ole Lund for mange års tro tje-
neste i selskabsbestyrelsen, god vind frem-
over og tillykke med det nye hus på landet.

Efter mødet var slut, var der en bid mad og 
drikke til de fremmødte, og vi havde også 
muligheden for at netværke på tværs af alle 
afdelingerne. Dette sker desværre for sjæl-
dent, synes jeg. En lille bøn herfra er, at vi skal 
prøve at komme hinanden mere ved afdelin-
gerne imellem, også uden at det handler om 
regnskaber, beboermøder og havehække.
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HJERTE-
STARTERE I KBS

NYT FRA SELSKABET

10 hjertestartere er for nylig sat op i KBS. 
I det følgende beskrives, hvorledes idéen 
blev skabt og derudover nogle praktiske 
informationer i denne forbindelse.

For at gøre en kort historie rigtig lang, så vil 
jeg fortælle om, hvordan idéen med hjerte-
starterne blev til og hvordan det senere blev 
en kendsgerning, at de nu hver især sidder på 
deres givne pladser.

Formand for Selskabsbestyrelsen, Martin 
Hoff mann, fortæller: ”For 2 år siden deltog 
jeg via Helhedsplanen i et førstehjælpskur-
sus og brug af hjertestarter. Da jeg selv bor 
i Ravnsborg Huse, kom jeg til at tænke på 
beboersammensætningen, som er af den 
ældre generation i denne afdeling. I disse 
tider taler vi meget om tryghed og trivsel. 
Derfor kunne det være en god idé at få en 
hjertestarter sat op netop i Ravnsborg Huse.” 
”Jeg fremlagde forslaget for afdelingsbesty-
relsen i Ravnsborg Huse i marts 2016. Idéen 
fi k en god modtagelse og udviklede sig til en 
god dialog, hvorefter vi talte om at udvide 
med et dertilhørende kursustilbud til bebo-
erne i førstehjælp og brug af hjertestarter.”

Martin sagde med stor begejstring i stemmen, 
at idéen ikke stoppede her. Martin tog for-
slaget et skridt videre og fremlagde det i 
Formandskollegiet, hvor alle afdelingerne i 
KBS er repræsenteret. Her blev idéen mod-
taget meget positivt, der var god debat og 
alle tilkendegav, at det var en rigtig god idé. I 

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

samlet fl ok mentes det, at disse hjertestartere 
skal være tilgængelige for hele nærområdet. 

”På samme tid valgte vi også at gøre hjerte-
starterne synlige på Trygfondens hjemme-
side. Ligeledes på deres app, så man nemt og 
hurtigt kan fi nde den nærmeste hjertestarter.
Vi øgede antallet af tilgængelige hjertestar-
tere i Køge med 12 procent”, tilføjer Martin 
med synlig stolthed.

Den valgte hjertestarter var den, der var bedst 
egnet til at være udendørs og tilligemed 
den, der var nemmest at betjene. Og dette 
vil jeg gerne stå inde for, idet jeg har fået vist 
af Jesper Jørgensen fra Køge Boligselskab, 
hvordan den skal bruges. Selv jeg vil kunne 
bruge sådan en. Dog vil jeg føle mig tryg ved 
at få et lille kursus deri. 

Der er tale om 10 hjertestartere, der er sat 
op forskellige steder i KBS. Placeringerne 
kan ses på trygfondens hjemmeside. De er 
sat på stategiske og tilgængelige steder. 
Hjertestarterne er installeret i et varmeskab, 
så den kan tåle frost. Der er også lys i, således 
at man kan betjene den, når det er mørkt.

Det kan være en fordel, hvis man lige tager sig 
den tid det nu tager, for lige at lokalisere sin 
hjertestarter i det område, som man nu bor i 
eller hvor man måtte færdes henne.

Jesper Jørgensen og jeg prøvede lige en hjer-
testarter, og pludselig går alvoren op for en. 
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Når man har trykket på den grønne knap, 
startes der med at blive sagt, at man skal 
ringe 112, og så kører den ellers derudaf med 
nøje instruktion i, hvordan man skal benytte 
den. OBS: Hvis det går for hurtigt, så kan man 
slukke og tænde for knappen, således, at 
man kan nå at følge proceduren.

Der er indbefattet en serviceaftale, hvor man 
en gang om året gennemser og eventuelt 
udskifter batteri og elektroder.

Ved aktivering af hjertestarteren og efter brug 
vil de såkaldte pads automatisk blive udskiftet.

Alle afdelingerne i KBS har fået den mulig-
hed at oprette et førstehjælpskursus og brug 
af hjertestarter, hvilket der har været stor inte-
resse for. Intentionen er, at enkelte beboere  i 
de forskellige afdelinger skal gennemgå dette 
kursus. Dette projekt vil jeg følge meget nøje 
med i og fortsættelse af dette glimrende ini-
tiativ vil følge i en senere udgave af KBS 
Beboernyt.

Dennis ved administrationen                                              Martin ved Ravnsborg Huse

NYANSAT I RENOSOFI
Jan Pedersen har skulle omstille sig de sidste 
dage, fra at have været ansat i hele 13 år i et 
tømrerfi rma i Ishøj til nu, at være fast medar-
bejder og kollega i Renosofi , et renovations-
selskab i KBS, der har til huse på Ølandsvej 3, 
lige her i nærområdet. Trofast, det må være 
Jans mellemnavn. 13 år, det kalder jeg sta-
bilitet. Nu skulle der dog ske noget nyt! Jan 
trængte til nye udfordringer. 

Sammensætningen af det nye hold i Renosofi  
er i top. Dog med den forudsætning, at 3. 
mand (Jan skal lige sættes ind i arbejdet) 
bliver til 2 mand igen, da Jørgen Gutfelt går 
på pension den 31. december.

Kvalifi kationerne er naturligvis også i top med 
udgangspunkt i stabilitet og trofasthed!

”Jeg startede mandag den 3. juli. Lige fra 
starten af har jeg været i gang med 

dagrenovation. Tillige med pap og fl asker,- så 
jeg har ligesom været turen rundt. Dog kan 
det være en udfordring, i starten, at lokalisere 
stederne for renovation.”

”Jeg bor i Herfølge og synes at det er skønt, at 
kunne gribe cyklen og cykle på job. 10 minut-
ter, så er jeg fremme. Derudover kan jeg lide, 
at det er et job ude i det fri”, afslutter Jan 
denne meget personlige samtale med.

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg
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Søndag den 2. juli var der leg for børn og 
barnlige sjæle. Hastrupparkens afdelingsbe-
styrelse havde inviteret til legedag, og 
selvom vejret ikke var helt med os, var det 
en super hyggelig dag. Nu er børn heldigvis 
indrettet sådan, at de ikke lader sig slå ud af 
en smule regn, så vejrguderne lod det hel-
digvis kun blive til lidt smådryp og en enkelt 
byge, inden det klarede op med sol fra en 
næsten skyfri himmel.

Der var sat hoppeborge, rutsjebaner, 
vandbassin og rodeotyr op til den helt 
store guldmedalje. Rodeotyren var spe-
cielt et stort hit for alle, store som små. 
Undertegnede var da også en tur oppe, 
men blev smidt af efter kun 8 sekunder, til 
stor fornøjelse for nabolagets børn.

De 2 tovholdere fra bestyrelsen, Saria og 
Maysa (Team Nutella) havde sørget for slush 
ice, popcorn og kebabbod til dagen, og 
vores allesammens ynglingsskraldemand, 
Jørgen Gutfelt, var grillmester på dagen. 
Billardklubben og nyttehavernes bestyrelse 
havde sørget for kage og salg af øl, soda-
vand og kaffe. Der skal lyde en stor tak til 
alle de frivillige, der var med denne dag, og 
succesen bliver med garanti gentaget til 
næste år.

Martin og Pia fra selskabet var også forbi, 
og man fik snakket lidt om, hvordan man 
kunne udvikle Skt. Hans arrangemen-
tet til næste år med et par hoppeborge/

LEGEDAG I
HASTRUPPARKEN

Tekst og Foto:  Mikkel HendersonNYT FRA AFDELINGERNE

rutsjebaner. Det var alt i alt en dejlig dag 
i fællesskabets ånd, og der blev snakket 
meget på kryds og tværs samt det var 
rigtigt rart at se, at det ikke kun var beboere 
i Hastrupparken, der benyttede sig af 
dagens tilbud. Det var godt at se beboere 
fra vores andre afdelinger også.
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BEBOERLOPPEMARKED I SOLBAKKEN 
Den 10. juni var der beboerloppemarked for 
Solbakken I og II Der var en løbende strøm af 
mennesker, der gik og kiggede på varerne, 
hvoraf nogle også købte. Gitte stod for dette 

arrangement, og meningen er, at det skal 
være en årligt tilbagevendende begivenhed. 
Hermed følger en billedreportage, taget af 
Niels Norre:
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PÅ CYKELTUR
MED FINN

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

Finn fortæller på et kaffemøde på hans 
adresse i Hastrup Huse om hans bedrif-
ter på landevejene rundt omkring i 
Danmark. 

Et halvt år før juleaften, nemlig den 24. juni, 
mødte jeg en cykelrytter ved et busstoppe-
sted i Hastrup Huse. Det var min kære nabo, 
Finn. Han var på vej til at køre “Køge Tours”. 
Han stod ved sin cykel lige foran den nyligt 
flyttede og dermed nyanlagte sten i Hastrup 
Huse. Han stod lige klar til et godt billede, 
som jeg dog aldrig tog, dog lagde jeg an til 
det med mit skjulte kamera,  som om jeg 
tog et billede. 

Det er ikke hver dag, at Finn hopper i 
cykeltøjet, og jeg fortrød grueligt, at jeg 
ikke rent faktisk fik taget billedet, sådan 
rigtigt. Dog er Finn ikke langt væk og er 
nærmest lige ved hånden, da han jo, som 
tidligere beskrevet, er min nabo. Nogle 
dage derefter fik jeg lavet en aftale med 
Finn for et billede, som så absolut skulle 
være foran Hastrup Huses sten. Når Hastrup 
Huse bidrager med noget godt, så skal det 
naturligvis i Beboernyt, ikke sandt?

Finn er en ivrig cykelrytter, og det på trods 
af, at alderen nu er oppe på de 75 år. Han 
og hans cykelkammerat kører 2 gange hver 
uge. Om søndagen kører Finn en tur alene. 
Han kører en fast rute på 35 km. Han har 
ved nogle lejligheder spurgt, om jeg vil med 
(jeg tror ikke, at han mente det alvorligt), 

dog vil han helt sikkert “give mig baghjul”. 
Ud over et billede skulle der naturligvis 
laves et interview med Finn. Det blev til 
hjemme hos Finn og hans skønne kone, 
som hedder Lotte. Der blev disket op med 
kaffe og en medalje til, - I ved, dem med 
flødeskum og med pynt foroven. Pudsigt 
nok, medaljerne blev hurtigt fundet frem til 
fotografering - altså Finns cykelmedaljer!

Som 14 årig startede Finn med at køre i 
Køge Cykelring. Så var der nogle års pause. 
Sidenhen startede han med motionsløb, 
blandt andet: “Århus-København, Sjælsø 
rundt, Herfølge Brugsløb, Hedeboløbet, 
Sjælland på tværs”. Til sidst, men ikke 
mindst, Køge Tours. Den har den korteste 
rute på bare 110 km. 

Du må jo se meget på dine ture. Betyder 
ruten noget for dine valg af cykelture? 
”Vi ser dyr såsom fasaner og viber, som jo er 
sjældne, og sågar vibeunger! Og når raspen 
blomstrer i skønne gule farver, så giver det 
en herlig duft, som vi begge to nyder.”

Hvad er din drivkraft for fortsat at køre 
lange ture på cykel?
“For at holde mig i form, nu hvor jeg er 
kommet op i årene.”

Giver det dig så fornyet energi at cykle? 
”Det gør det faktisk og der går faktisk sport 
i at holde vægten, som det kniber lidt med 
om vinteren, idet jeg kører færre ture på 
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denne årstid.”
Ved mit besøg hos Finn og Lotte blev der 
snakket hele vejen rundt, og det var svært 

at holde fokus. Som Finn sagde med et 
glimt i øjet: “Det bliver da en dobbeltud-
gave af Beboernyt”. 

STENEN I HASTRUP HUSE
Efter 28 år hvor vores sten, med navn på, har 
stået gemt i vores bebyggelse, er stenen nu 
blevet fl yttet, så den er synlig for beboere og 

forbikørende. Stenen er nu kommet frem i 
lyset og kan præsentere Hastrup Huse.
Formand Belinda Larsen

Finn ved den fl otte sten                                                             Finn viser sine medaljer frem

Stenen sættes på plads
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Her ind over foråret og start sommeren har 
både nyttehaverne og bierne i Hastrupparken 
udvidet. 

I nyttehaverne var der kommet så lang vente-
liste, at man valgte at udvide med 4 nye bede, 
så man kunne komme lidt i bund med vente-
listen. Haverne er kommet op på hele 30 bede 
nu og mangfoldigheden og kreativiteten er 
stor, skal jeg hilse og sige.

Med hensyn til bistaderne ser det ud til, at det 
giver rigtig meget honning i år fra de 5 stærke 
bi familier, og det på trods af, at et af staderne 
skal destrueres på grund af bipest. Men bare 
rolig, bipest går ikke ud over kvaliteten af hon-
ningen i Hastrupparken. Jeg synes man efter-
hånden kan se på Hastrupparkens frugttræer, 
buske og blomster med mere, at de drager 
fordel af vores honningsamlende venner, for 
sjældent har jeg da set så mange udsprunget 
blomster, buske og træer før i Hastrupparken. 
Det er super godt, at vi er blevet selvforsy-
nende på det område, og rigtig godt for vores 
omkringliggende nabolag, da de også nyder 
godt af vores bier.

Man kan kontakte Dennis Hedegaard, hvis 
man vil høre mere om honning produktion og 
evt. besøge bierne i Hastrupparken på deh@
kbs.dk Og jeg skal hilse fra Dennis og sige, 
at han godt kunne bruge lidt hjælp til slyng-
ning af honningen, da det er en tidskrævende 
proces.

BIER I HASTRUP-
PARKEN 

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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GENÅBNING AF AKTIVITETSLOKALE I
HASTRUPPARKEN
Torsdag den 29. juni kl 17.00 kom den længe 
ventede dag. Billardklubben, Habil, havde in-
viteret til genåbning efter hærværket i foråret, 
sammen med de andre foreninger og klubber, 
der holder til i aktivitetslokalet.

Spilopperne, dart klubben og foreningen 
FAKS var alle repræsenteret, og man havde 
også været så fl ink at invitere afdelingsbesty-
relsen med. Hastrupparkens nye grill knitrede 
lystigt, mens næstformand i Habil, Søren, bød
velkommen. Søren forklarede en del om, 
hvordan arbejdsgangen havde været efter 
hærværket og om de aftaler, de havde landet 
med billard fi rmaet, Søren Søndergaard. Bl.a. 
kommer der en repræsentant fra fi rmaet på 
en klubaften og fremviser billard køer til for-
nuftige priser og rabatter.

Formand fra Hastrupparken (undertegnede), 
fi k også lidt taletid og fi k udtrykt, at besty-

relsen var rigtig stolte af at se den fællesskabs-
ånd, der var blevet til og at man havde løftet 
i fl ok. Super godt gået, skal det lyde herfra, 
og det tegner lyst for fremtiden. Snakken gik 
lystigt mellem foreningerne og klubberne, og 
det var dejligt at se så mange fremmødte på 
dagen.

Eneste malurt i bægeret var, at håndværkerne 
ikke var blevet helt færdige på selve åbnings-
dagen, så derfor er der ingen billeder af selve 
lokalet i denne reportage, desværre. Men det 
må komme til i næste blad, for fl ot bliver det,
kan jeg love jer.

Afdelingsbestyrelsen havde givet kage til ar-
rangementet, og der blev serveret pølser, øl 
og vand til de fremmødte, sponseret af Habil.

Tekst Mikkel Henderson
Foto: Tina Hesselbjerg og Mikkel Henderson

Søren står for pølserne                                                          Så er der buff et

Der lyttes til en tale                                                                      Kagedame og kagemand
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På visit hos Marlene i Hastrupparken for 
at se, hvad Nada er, både i praksis og med 
aftale om dertilhørende billeder.

Jeg vil starte med slutningen og beskrive 
et besøg hos min gode veninde, Marlene 
Gjøstrand. ”Jeg lægger gerne øre til”, sagde 
hun, hvilket sør’me var rigtigt. Denne gang 
kom jeg dog ikke med mine personlige 
emner af forskellig art, men dér stod Nada på 
programmet. Marlene stillede sit øre til rådig-
hed for en omgang Nada. Alt for fotografen.

Køges  Kvindenetærk har tidligere tilbudt 
blandt andet Nada for kvinder. Helhedsplanen 
har en fi nger med i spillet og partnerskabs-
projektet  ”Nye Veje” ligeså. Det har været 
henholdsvis Ellemarkens, Søparkens og 
Karlemoseparkens kvinder, der har stået 
for skud. Denne gang er det så KBS’s tur. 
Tilbuddet bliver til samtlige beboere i KBS. 
Men det kommer til at foregå i Kulturhuset 
i Hastrupparken. Det er dog endnu ikke 
præcist fastlagt, men informationerne om 
dette bliver husstandsomdelt i hele KBS. Dog 
kan jeg fortælle, at det bliver til efteråret. Det 
kommer til at foregå fem uger i træk med to 
gange Nada pr. uge. Det er bedst at benytte 
sig af alle ti gange, tilføjer Pia Gommesen, 
som er kvinden, der står for nålepåsætnin-
gen, som det jo handler om. Pia er uddannet 
sygeplejerske.

Marlene udtaler i DABs blad: ”Mental trivsel 
er lige så vigtig som fysisk sundhed, hvis ikke 

vigtigere. Står du først med angst eller depres-
sion, har du ikke overskud til dine børn eller 
at være social. Jeg er sådan lidt alternativ i for-
vejen, og derfor vil jeg gerne prøve Nada. Vi 
hører rolig musik, efter at vi har fået nålene i 
ørerne, og det er hyggeligt at mødes med de 
andre.” 

Lige inden jeg kommer til essensen, som 
jeg har i papirformat, fi k jeg lige nogle infor-
mative informationer fra Marlenes mund. 
Marlene har jo nemlig, som beskrevet, prøvet 
det før. Hun sagde: ”Efter Nada´en fi k jeg sat 
nogle ting på plads. Jeg fi k ryddet op i tan-
kegangen. Ting kom i perspektiv. Jeg fi k 
overblik!”

Pia kommer lige med en lille forsigtig tilfø-
jelse: ”Virkningen kommer ikke lige pludselig, 
men langsomt indefra.”

NADA I
KULTURHUSET

KULTURHUSET Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

Nålene sættes i Marlenes øre
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Nada: Akupunkturformen hedder Nada. 
Virkningen af Nada er forskellig, men det kan 
være med til at nedsætte stress og angst, 
afhjælpe søvnløshed, give øget koncentration 
og hukommelse. Nada kan give mere mod på 
livet, så man fi nder styrken til at gøre noget 
ved de ting, som plager. Det er ikke sådan, 
at alle livets problemer forsvinder ved Nada, 
men det kan hjælpe til, at man bibeholder vil-
jestyrken og fi nder modet til at gøre noget 

ved sine problemer. Eneste bivirkning er, at 
man kan risikere at opleve mere glæde.

For at opnå den bedste eff ekt, bør Nada 
gives 2 gange ugentlig, omkring 10 til 12 
gange. Undgå kaff e eller koff einholdige 
drikke 2 timer før og efter behandlingen. 
Behandlingen, som Pia Gommesen tilbyder, 
er gratis.

TAI CHI
Opstart mandag den 4. september.
Hvis man er ny og er interesseret, så start 
på begynderhold. 
Kontakt Pi på telefon: 5080 8101 

KUNSTVOGN I HASTRUPPARKEN
Onsdag den 5. juli kl. 14 åbnede Kunstvognen 
fra Køge Billedskole. Der er kreative udfold-
elsesmuligheder for børn i alle aldre. Der er 
åbent onsdage og torsdage fra kl. 14 til 17 for 
de unge og små og om lørdagene er der
familieværksted fra kl. 13 til 17. Kunstvognen 
står ved indgangen til vores Kulturhus og der 
er åbent frem til 24. august.

Planen er, at der bliver sluttet af med et spe-
cielt kunstprojekt, hvor der skal males med 
airbrush og de derefter færdige kunstprojek-
ter bliver hængt op på multibanen i Hastrup-
parken.

Alle dage kan man hygge med t‐shirt tryk. 
Tag selv en T‐shirt med, som man kan tegne, 
male, lave tryk på pap og knytte armbånd, 
blandt andet. Det er kun fantasien, der sætter 
grænser.

John Khan fra Køge Kommune har været så 
fl ink at donere 2 parasoller, som også kan 
udsmykkes og bonus er, at man kan sidde i 
skyggen og arbejde med sin kreative evner. 
Alle afdelinger i KBS er selvfølgelig velkomne 
til at kigge ned og deltage i kunstløjerne, 
skulle jeg hilse at sige.

Tekst og foto: Mikkel Henderson
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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

ØVEDE HOLD:
kl. 10.00-11.30 i sal II
BEGYNDER HOLD:
kl. 11.40-12.45 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
DRENGE U/16

kl. 14.00-16.00 på 
multibanen

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 på 
multibanen

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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En tur ud i det blå med Aktivcentret, 
som ligger ved Ellemarken. Turen går til 
Middelalder Centret ved Nykøbing Falster.

Tirsdag den 13. juni var den dag, hvor 
Aktivcentret ved Ellemarken skulle på tur ud 
i det blå. Ingen vidste, hvor turen gik hen,- 
kun de få, der har været med til at planlægge 
turen. Pris 200 kr. pr. person. Klubben, som 
jeg igennem en årrække har kaldt for ”Mors 
Klub’”, fordi min mor, da hun levede, havde en 
fast rutine med at komme her. Det er en klub 
for førtidspensionister og pensionister bosid-
dende i Køge Kommune. Medlemsskab koster 

AKTIVCENTERET
PÅ TUR

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

120 kr. pr. år, og der er åbent fra mandag til 
onsdag fra ca. kl. 9 til 13. Lukketiden afhænger 
dog en del af, hvor mange medlemmer, der er 
den givne dag. Der er ca. 80 mennesker, som 
er medlem af denne klub. Denne klub har jeg 
stiftet bekendtskab med op til fl ere gange, og 
jeg kunne denne specielle dag glæde mig til 
en tur ud i det blå.

Vi mødtes ved 8 tiden for at drikke morgen-
kaff e og spise morgenbrød, de fl este af os, 
og vi skulle køre omkring kl. 9. Morgenkaff en 
blev indtaget i et ganske hyggeligt samvær 
med alle deltagerne på denne tur. Som vanen 

Lokale middelaldermennesker blev fotograferet
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tro, så spredte snakken sig hurtigt i det, efter 
forholdene denne dag, lille lokale. Vi var 44, 
der deltog, og en der havde været nødsaget 
til at melde fra. 

Så var det pludselig tid til at ”bestige” bussen. 
Efter et kvarters kørsel gjorde vi lige et lille 
ophold til de rygetrængende. Her tog jeg et 
billede af formanden ved en sten. Vi kørte 
mod syd ad motorvejen. Hu hej, hvor det gik. 
Vordingborg kørte vi forbi, og dernæst videre 
over Farøbroen mod Falster. Undervejs greb 
formanden Annie mikrofonen og spurgte, om 
vi havde taget vores pas med. Spændingen 
steg hermed nogle grader, fornemmede 
jeg. Så drejede vi af mod Nykøbing Falster, 
og passagererne begyndte at komme med 
diverse gisninger og idéer om, hvor vi var på 
vej hen. Endelig var Annie fuld af informati-
oner. Hun spurgte, om nogen havde gættet 
sig til, hvor turen gik hen. Og det var der. Via 
mikrofonen bekendtgjorde hun, at turen gik 
til Middelalder Centret. Middagen indtages på 
deres restaurant, Gæstgiveriet, tilføjede hun.

Så var det tid til at indtage Middelalder 
Centret. Jeg startede med at få et vældigt 
godt billede af formanden og Helga på vej op 
på en hest. Der var en skøn lille middelalder-
butik, og så gik jeg en stor runde i en middel-
alderby, hvor jeg af og til stødte på nogen, 
jeg kendte. Kameraet blev her fl ittigt brugt, 
og af og til fi k jeg også taget billeder af nogle 
lokale dertilhørende middelaldermennesker, 
der meget imødekommende stillede sig op til 
fotografering. Her skal det lige nævnes, at det 
er festudvalget, der har arrangeret denne tur, 
og her er både formand Annie, Helle, Vagn, 
Jørgen og Leif med.

Kl. 13.30 var der så mad i restaurant 
Gæstgiveriet. Jeg behøvede ikke at drikke 
dus med de 5 søde damer, som jeg havde til 
bords, da jeg jo i forvejen kendte alle deres 
navne og vel egentlig følte mig dus med dem. 
Snakken gik og da der var show med ring-
ridning kl. 14.30, var der mange, der forlod 
selskabet her. Det var dog noget, som jeg 

personligt sprang over.

Så blev der tid til en tur ude ved deres café, 
hvor nogle fi k kaff e og andre fi k en enkelt øl.
Snart gik turen hjemad igen, dog med et 
ophold på hjemvejen, hvor der var mulig-
hed for at få kaff e og kage. Dette var lige ved 
vandet og Farøbroen. Stemningen var god og 
på vej hjem sang vi en lille sang, som vi alle 
havde fået udleveret i bussen.

Dette var en tur, der skulle runde første 
halvdel af året af. Nu er der så sommerferie i 
Aktivcentret. Opstart igen den 4. september 
kl. 10.00 med kaff e og kage og en lille én til 
dem, der er med på dén. Jeg griber lige mulig-
heden her for at fortælle, at det er en for-
ening med en dertilhørende bestyrelse, som 
består af:  Annie, Helle, Peter, Mie og Leif. Når 
der atter startes op igen, er du velkommen til 
at ringe, såfremt du skulle være interesseret i 
at blive medlem. Du kan ringe på nummeret 
5665 8122. Du er også velkommen til bare at 
kigge ind på Parkvej 26, indgang ved Drøvlen.

Morgenkaff e og brød indtages
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Diverse skønne minder fra turen
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FORÅRSTUR I
KØGE OG OMEGN

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Mikkel Henderson

Hastrup og omegn har naturen tæt på... Jeg 
ynder tit at tage en lang tur på min mountain-
bike i vores naturskønne områder, som vi har 
tæt på. Det bliver tit og ofte til både ture på 
10, 20 & 30 km, som jeg kommer ud på.

Man skal såmænd ikke længere end en tur 
over Åshøjvej, og så er man i skoven. Det er et 
stort skovområde, som har gode stier at cykle 
på, og man kan komme helt til Lidemark og 
Bjæverskov, uden stort set at møde andet end 
en enkelt kondiløber eller to.

Naturen i Åshøj overdrev/Krageskov er dejligt 
varieret mellem skov, marker og grusgrave. 
Sådan en cykeltur bruger jeg til at samle 
energi og inspiration til, hvad jeg nu har af 
opgaver i ugens løb, og det er en god måde 

for mig at lade op på.

Det er skønt at se, hvordan fl ora og fauna for-
andrer sig i løbet af året, og hvad der ikke 
kommer til af dyr og deres unger er ikke 
småting. Fasaner, agerhøns, harer og rådyr 
møder jeg tit, og de små lam ved Lellinge 
bliver da også fulgt. 

Jeg vil altid mene, at en nyudsprunget bøg er 
sundt for sjælen at kigge på. Ok, jeg ved godt, 
at jeg lyder som en 68 hippie lige nu, men det 
er nu engang sådan jeg kobler af. 

Min opfordring er, at vi alle bør bruge vores 
grønne områder noget mere, både dem tæt 
på og dem lidt længere ude. 
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Den 13. juni var der åbent hus i havnebi værk-
stedet, og til trods for en noget stormomsust 
dag, var det pænt besøgt. Der bliver kokke-
reret til den store guldmedalje og givet ud af 
smagsprøver, alt med honning fra bierne.

Lammefj ordsgulerødder står og syder over 
det åbne bål med diverse krydderurter fra fæl-
leshaverne, hjemmebagt brød med spansk 
serano skinke, lækre forskellige lokale/uden-
landske øl og en hjemmelavet mjød. Blandt 
andet det kendte mærke, Leff e fra Belgien, har 
lavet en ale på honning. Meget spændende, 
må jeg tilføje, og ikke lige noget, jeg før er 
stødt på i Hugos kælder, hvor jeg ellers jævn-
ligt får mine øloplevelser fornyet.

Friske danske jordbær med frisk slynget 
honning... yum yum, give me some. 
Naturens eget sødemiddel er nu engang 
fantastisk.

Sommeren viser sig dog ikke fra dens bedste 
side i dag, da det blæser en stiv pelikan. 
Men arrangementet er ok besøgt, og bålet 
knitrer lystigt, mens Morten Nielsen og 
Henrik Lerdorf fra biskolen fortæller lystigt og 
levende om projekt havnebier.

Der er en stor opgang af stjålne bistader i 
Danmark i dag, desværre, bliver der fortalt, og 
så tænker jeg bare, ”hvem f..... gider at gøre sig 
til tyv over det?” Det kan altså ikke være nemt 
at slæbe afsted med et stade med vrede bier, 
og så tilmed i en bil? 

PÅ BESØG HOS
HAVNENS BIER

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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De to biavlere fortæller vidt og bredt om 
havnebierne og deres erfaringer med var-
roamider og dronetavler til de fremmødte. 
Havnebierne har det rigtigt godt denne 
sæson, og det er pga. at de stærkeste er over-
levet og de svage er gået til i den tid, bierne 
har været på havnen. Lige dette forår og 
start sommer har været lidt hård for bierne, 
da det har været varmt og koldt på forskel-
lige tidspunkter. Så slyngning af honning er 
midlertidigt udsat, lidt ligesom vores danske 
sommer...

Tid til leg... 
Der er indlagt en lille konkurrence på dagen, 
og der er lavet et felt i græsset på ca 10 x 
10 meter, som skal illudere en bitavle. Små 

brikker, ca. en 2000 stykkerilludere.... (suk), er 
spredt rundt i græsset, og 4 af dem skal fore-
stille dronninger, som udløser en lille præmie 
til hver, som fi nder én af disse. Præmierne 
består selvfølgelig af honning produkter.

Efterfølgende bliver der snakket og vist bier 
og åbnet stader til stor fornøjelse for de del-
tagende til arrangementet.

Undertegnede har dog lidt respekt for disse 
bier, da man er lettere allergisk, men jeg 
betragter på afstand med en god mjød i 
hånden og nyder at se aftensolen gå ned.

Alt i alt var det et rigtigt hyggeligt 
arrangement.
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Omsorgsklovnene  fra Køge er frivillige 
ved en event, som Farmor og Company fra 
Farmorhuset i Vordingborg har arrangeret, 
og som foregik på gågaden i Vordingborg.

Lørdag den 1. juli drog jeg alene til 
Vordingborg, dog med den viden, at jeg ville 
møde Omsorgsklovnene der. Som tidligere 
mødtes jeg med Kikka og Nanne og sædva-
nen tro startede vores møde med et kram. 
Udover dem var der kommet en ny skøn klovn 
til, set med mine øjne, som hed ”Fione Frølår”. 
Hendes kendetegn var hendes røde hat og 
hendes røde paraply.

Og hvad skulle vi så lave der? Jo, vi skulle 
besøge Farmorhuset, hvilket jo i dagens 
anledning var blevet til Farmors have. Til 
denne event havde Vordingborg Kommune 
skænket Farmorhuset et 25 meter fl ot, langt 
og grønt græstæppe, som var omdrejnings-
punktet for denne specielle event. Dette 
skønne tæppe lå på byens gågade. Langs 
med/og på... dette tæppe var der linet op 
med alskens muligheder for børn og barnlige 
sjæle. 

Naturligvis kom borgmesteren fra byen forbi, 
intet mindre kunne gøre det. Borgmesteren 
stillede sig også op og holdte en ganske glim-
rende tale da klokken var 10 på denne lidt 
regnvåde dag. Der kom nogle dryp fra oven, 
hvilket var en stor udfordring, når der skulle 
tages gode billeder. Ud over disse forskel-
lige stader af forskellig karakter, der stod på 
gågaden, så var der ligeledes et decideret 

program for denne event. Jeg kan da lige 
nævne, at der var klovnetrylleri kl. 11.30 med 
Tommy Tryll lige midt på plænen. I dagens 
anledning var der tag hen over hovedet på 
ham og hans klovnepige.

Samtidig var der sat borde op med rød og 
hvidternede duge, hvorved man kunne 
indtage sin kaff e og kage, som ligele-
des kunne købes på stedet for bare 20 kr. 
Kaff edamen, hende der bryggede kaff en, var 
jeg på fransk visit hos. En vældig sød dame, 
der godvilligt stillede op til fotografering 
sammen med Nanne klovn. De stod inde i en 
vogn.

Der var to ganske store højdepunker på 
dagen for børnene. Den ene var da ballonerne 
skulle i luften, hvilket skete efter, at bamse 
havde gjort sin entré . Bamse ankom efter 
at være blevet kaldt på utallige gange. Han 
ankom til tiden til børnenes store glæde og 
fornøjelse. Det andet højdepunkt var da bør-
nenes personlige bamser skulle lines op i en 
lang snorlige række for til sidst at skulle måles 
af Farmor med et målebånd. Bamse, den store 
levende bamse, lagde sig til sidst som den 
sidste bamse for at hjælpe lidt til med at for-
længe denne lange række af bamser. 

Ud over alt dette, så var der jo de omtalte 
stader som bestod af:

Farmors køreskole, børnekarrusel, fl ødebol-
lekast, bamsehospital, guldgraveri, indianer-
sjov, farmors køkkenbod, salg af støttebeviser 

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

FARMORHUSET
I GÅGADEN
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og medlemskaber, kagepynteri, hoppende 
ponponværksted, mal dit eget vindspil og din 
egen drømmefanger, ansigtsmaling, fi ske-
dam, lirekassemusik, bamselykkehjul, Lions 
store tombola og til sidst men ikke mindst, 
farmors bondegård.

Omsorgsklovnene havde en fest og var et 
generelt indslag lige fra start til slut. De kunne 
hele tiden fi nde på nye påfund og i samklang 
med børnene var de med til at give deres helt 
eget frivillige bidrag til denne specielle event 
på gågaden i Vordingborg.

På trods af nogle lejlighedsvise dryp fra 

oven, blev der både oplevet, kreeret, grinet 
og frem for alt set og hørt en del ting, som 
for mange børn og barnlige sjæle har været 
med til at gøre denne specielle lørdag til en 
bedre dag. En dag, som ikke lige kommer i 
glemmebogen.

Farmorhuset har til huse inde i en gård ved 
gågaden, nærmere betegnet Algade nummer 
34 D. Farmorhuset er altid et besøg værd for 
børnefamilierne. Det er en tur værd og kan 
kontaktes på telefon: 6154 9994 eller på email: 
mail@farmorhuset .dk. Som regel åbent om 
lørdagen. Ellers kig på www.farmorhuset.dk 
for nærmere informationer.

Kikka, Nanne, borgmesteren, farmor og Karen Volf

Kaff edamen                       Karruseltur                                                            Kagepynteri
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Charlotte, som er leder af Mødrehjælpen 
i Køge, fortæller om kommende og nuvæ-
rende aktiviteter, som Mødrehjælpen i 
Køge påtager sig.

Lidt i kl. 12, før den aftalte tid, ankom 
jeg til Mødrehjælpens splinternye butik i 
Ulfeldtsgård, Nørregade 22E i Køge. Det ligger 
i en pavillion bag ved Bog og Idé. Da jeg kom 
anstigende, mødte jeg som den første Søs, 
der var ved at rette lidt på tingene i butikken. 
Jeg sagde, at jeg var ”fotografen” og pludselig 
befandt vi os i en hyggelig lille snak, hvor Søs 
kom med nogle gode historier, som I må have 
til gode til en anden god gang.

Charlotte Malmroes, som er leder af 
Mødrehjælpen i Køge, kom nede fra kælde-
ren, hvor de var i gang med nogle praktiske 
ting, og vi gik straks i gang med at fotogra-
fere. Senere blev det til et lille interview med 
Charlotte, som både var velforberedt og imø-
dekommende. Hun fortalte mig både om 
kommende og nuværende aktiviteter, som 
Mødrehjælpen påtager sig.

Først skal det dog lige slås fast, at der er 35 
frivillige, der er tilknyttet denne forening i 
Køge, og her er bestyrelsen talt med. Dertil er 
det meget væsentligt lige at nævne, at butik-
ken i Køge har åbent fra tirsdag til lørdag og 
på udvalgte søndage tilligemed. Til hverdag 
lukkes klokken 17. Lørdag fra 10 til 14. Den 
første søndag i måneden fra 11 til 14. Altså 
lukket mandag! 

Det var en temmelig indbydende butik, hvor 
tøjet var sorteret i størrelsesorden, og som det 
blev nævnt i forbindelse med de små størrel-
ser: ”Tøjet når aldrig at blive slidt”. Charlotte 
kaldte deres tøj for kvalitetsgenbrug. Når tøjet 
kommer ind, så bliver det sorteret. Intet går til 
spilde, da enten Dan Mission eller en anden 
form for genbrug, får resten. Udover tøj, så er 
der udstyr og legetøj til meget billige penge. 
Der søges naturligvis stadig om private dona-
tioner af børnetøj fra 0 til 10 år. ”Charlotte og 
Company” er også interesseret i udstyr og 
legetøj. Alt dette kan afl everes i butikkens 
åbningstid.

En af de tidligere nævnte aktiviteter er udle-
vering af startpakker til gravide, der er plus 6 
måneder henne i graviditeten. Det er noget, 
der bliver sat i gang lige nu. Dog er det kun for 
ganske særligt udvalgte personer, idet det er 
sundhedsplejerskerne, der vurderer behovet 
og dermed evt. udsteder et gavekort til dette 
formål. Denne startpakke indeholder:

4 bodystockings, 4 bluser, 4 sparkedragter, 3 
bukser, 5 par strømper, 2 varme trøjer, 2 huer, 
3 savlehagesmækker, 2 stk. legetøj, 1 stk. baby 
sengetøj, 1 patchworktæppe og prøver fra 
sæbeværkstedet. 

Zonta i Køge har gjort det muligt med dette 
tiltag ved at give en donation.

MØDRE-
HJÆLPEN

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg
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Derudover arrangeres der fællesspisning på 
Hastrupskolen. ”Måltidet” kaldes det. Start 
den 26. august. Der arbejdes i øjeblikket på at 
udbrede det til andre steder i Køge.

Efter sommerferien skal ”Historieklubben” 
startes op, hvor en frivillig læser højt. Børn 
må komme i følgeskab med en voksen, for 
at høre denne højtlæsning. Det bliver hyg-
geligt for børnene. Det kommer til at foregå 
om lørdagen. Tid og sted annonceres hos 
Mødrehjælpen Køge på Facebook.

Så er vi i gang med at etablere en legestue 
for 2 til 4 årige børn, siger Charlotte. Ud over 
dette, så arbejder vi med at lave oplevelser for 
børnene, såsom en juletræsfest og en bonde-
gårdstur. Her skal børnene ligeledes være i føl-
geskab med en voksen. Hensigten er at skabe 
sociale og netværksskabende aktiviteter. Vi 
søger hele tiden nye frivillige til diverse aktivi-
teter. Hvad dette angår, så kan man henvende 
sig i butikken.

Vi har en drøm om, på sigt, at etablere rådgiv-
ning, slutter Charlotte af med i dette ganske 
glimrende interview.

Søs er klar ved disken

Charlotte viser stolt butikken frem

Pavillonen i Ulfeldts Gård
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Jeg greb fat i Karen, som er formand for 
Hastrupparkens Pensionistklub for at få en 
udtalelse om denne forening.

Formanden Karen Friis og jeg har tidligere 
stiftet bekendskab med hinanden. Hun var 
der også for at fortælle om Hastrupparkens 
Pensionistklub, da Helhedsplanen den 26. 
april inviterede til spisning i Kulturhuset under 
parolen ”Danmark spiser sammen”.

Tirsdag den 27. juni havde jeg en aftale med 
Karen Friis, som jo netop er formand for 
Hastrupparkens pensionistklub. Jeg mødte 
hende i hendes eget domicil i Kirsebærhaven. 
En skøn lille plet og der var både sommer og 
sol. Vores samtale denne dag skulle handle 
om selve pensionistklubben. Jeg stillede 
naturligvis de uundværlige ”hv” spørgsmål: 
hvem, hvad og hvornår og så videre.

Alle indenfor Køge området er velkomne til at 
blive medlem og dette gælder både for før-
tidspensionister og for pensionister. 50 kr. i 
medlemskab pr. år.

Lige nu er der sommerferie. Opstart efter 
ferien er tirsdag den 22. august. Her startes 
der op med, som enhver anden tirsdag, med 
kortspil og også brætspil. Vi er ca. 26 om tirs-
dagen. Vi hygger os og har det rart og synger 
også gerne en lille sang. Vi betaler den nette 
sum af 4 kr. for en kop kaff e. Dejligt at vi er så 
mange, siger Karen, for whistspillere hænger 
ikke på træerne, da det jo er et gammelt spil. 

Der kan være fi re til fem med i dette spil. 
Medlemmerne går virkelig op i spillet, dog er 
det på hyggebasis med plads til snak og grin, 
tilføjer Karen med et lille smil på læben.

1. onsdag i hver måned er der så banko. Her 
kan man vinde kød. Pudsigt, nogle gange 
er det de samme, der vinder, selvom det jo 
er tilfældighedernes spil. Det kan her være 
en fordel at ankomme med en pensionist-
vogn,- bare for en sikkerhed´s  skyld. Her 
må alle deltage,- medlemmer eller ej. Det er 
meget forskelligt kød, der kan vindes. Kødet 
hentes en time før der er banko, hvorefter det 
så kommer i køleskabet med det samme. 2 
gange om året, og det er i november, er der 
ænder på spil. Frosne ænder lige til fryseren.

Ligeledes er der den 1. onsdag i hver måned 

PENSIONIST-
KLUB

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg
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arrangement om eftermiddagen med 
musik og diverse former for underholdning. 
Derudover er der tøjparty og foredrag. Efter 
disse happenings er der hygge med med-
bragt mad. Dertil får medlemmerne mulighed 
for at få en øl/vand med snaps, som giver lidt 
ekstra krydderi på tilværelsen. 

Hver tirsdag er der så gymnastik mellem kl. 
11 og 12. Det starter den 5. september og 
slutter lige før påske. Sonja Zink fra Herfølge 
står for dette arrangement som gymnastiklæ-
rer, hvilket hun har været i mange år, både i 
Herfølge Gymnastikforening  og hos os. Dette 
er både sjovt og godt. Der er mellem 25 og 26, 
der deltager i dette. 

Fastelavnsfest er den første fest vi starter med 
om året. Så er der stiftelsesfest, som løber af 
stabelen i april. Her skal det lige tilføjes, at det 
er 42 år siden, at denne pensionistklub blev 
oprettet! I juni måned er der så sommerud-
fl ugt med bustur ud i det blå. Vi spiser som 
regel middag på en kro. Så er der løvfalds-
turen i efteråret med bus og middag. Jule-
festen er så med julemiddag og dertilhørende 

ris a la’ mande. Selvfølgelig er der også 
en mandelgave i denne forbindelse. 
Medlemmerne har så selv julegaver med, hvor 
vi så bytter med hinanden. Gaverne kommer 
i en stor sæk og så bliver de delt ud. Til jule-
festen er der, traditionen tro, Luciaoptog og 
ligeledes et juletræ, som dansen går lystigt 
omkring i op til 3 og 4 rækker. Dan leverer 
god og levende orgelmusik dertil. Han spiller 
også op til dans i denne forbindelse og spiller 
lystigt til diverse julesange. 

Bag alle disse ting skal der gøres et godt 
stykke planlægningsarbejde. Her er det, 
udover mig, henholdsvis:  Sigvald, der er kas-
serer og dertil Henning, Magda og Bente, som 
er bestyrelsesmedlemmer. Så er der 2 supple-
anter, som er Annie og Jan.

Såfremt du måtte have nogle spørgsmål,som 
vedrører klubben så er du velkommen til at 
henvende dig telefonisk til Karen på telefon 
2263 3919. Det skal da også lige nævnes, at 
Hastrupparkens Pensionistklub holder til i 
Kulturhuset, Langelandsvej 66 i den modsatte 
ende i forhold til caféen.



REDAKTIONELT

Vi har brug for skribenter  og fotografer til vores 
sammenhold på KBS Beboernyt. 

Kan du med udgangspunkt i KBS og Køge 
omegn brygge en god historie sammen, så er 
det dig, vi har brug for! Vi sidder på vores 
hyggelige kontor i administrationen, og vi vil 
være rigtig glade for at se et nyt ansigt dér. 

Arbejdet er på frivillig basis, men mægtig 
hyggeligt, idet man mødes på kryds og tværs 
og får sjove oplevelser og gode kontakter. 

Kontakt  os på tlf. 2129 6481 eller på 
beboernyt@kbs.dk.

VIL DU VÆRE 
MED?

Mikkel og Tina er et stærkt team på KBS 
Beboernyt


