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Man skal overskride grænser 
for at fl ytte grænser
Så fi k vi overstået fastelavn, 
påske og 1. maj festen, med 
hvad dertil hører af valgløfter i 
et kommunalt valgår. 

Også i KBS har vi folk på valg 
i selskabsbestyrelsen, blandt 
andet er vores formand og 
næstformand på valg, og det er 
op til vores repræsentantskab i 
KBS, om de bliver genvalgt. 

Både KBS og resten af kommu-
nen er i stor udvikling med nye 
arbejdspladser, nye boliger og 
nye borgere. Jeg tror, at det i 
denne optik er vigtigt at lægge 
personlige følelser og agen-
daer på hylden og se tingene i 
det store perspektiv. Både i KBS 
og i kommunalt regi opere-
rer man med planer, der stræk-
ker sig langt, langt ud i fremti-
den, og i selskabsbestyrelsen 
er vi blevet opfordret til at blive 
mere politisk ansvarsbevist. 
Jeg synes det er vigtigt, at vi får 
så mange med på fremtidens 
vogn, inden den er kørt, som 
muligt. Så opfordringen herfra 
kan være, at man skal huske at 
bruge sin demokratiske mulig-
hed. Stem!

Foråret er godt igang og 
sommeren står for døren. 
Rapsmarkerne står i fuldt fl or, 

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS Beboernyt

der bliver pillet og rodet i 
haverne, og der bliver grillet på 
terrasserne. I KBS har vi masser 
af tilbud til beboere, der vil ud 
og være sociale med andre. Der 
er blandt meget andet billard 
klub, dartklub, fællesspisning, 
banko og pensionistklubber 
rundt omkring i selskabet. Hvis 
man ligger og brænder med 
en idé, kan man kontakte sin 
afdelingsbestyrelse og høre om 
mulighederne for opstart.

Jeg ved, at der allerede nu 
ligger mange idéer i støbe-
skeen omkring opstart af 
blandt andet fi skeklub og 
livsnyderklub (madklub). Kom, 
vær med og deltag aktivt, lyder 
det herfra.

Så kom ud af stuerne, nyd 
foråret og kom jeres naboer 
ved.

God sommer!

Mikkel Henderson
Ansvarshavende redaktør

VELKOMMEN
REDAKTIONELT



5K B S  B e b o e r n y t

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

MEDARBEJDERPORTRÆT
I dette nummer af KBS Beboernyt og 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. 

Denne gang har vi fokus på vores administration og vores unge elev, Tone, som fortæller lidt 
om, hvordan det er at være elev i KBS.

Hvordan er det at være/har 
været elev i KBS”? KBS er et 
lille boligselskab i forhold til 
f.eks. Lejerbo og DAB
Jeg er rigtig glad for at være 
elev i Køge Boligselskab og 
jeg synes, jeg er blevet taget 
rigtig godt imod af alle i sel-
skabet. Det jeg synes er aller-
bedst ved Køge Boligselskab 
i forhold til andre boligselska-
ber er, at jeg får lov til at være 
med til det hele. I andre bolig-
selskaber bliver man uddannet 
i enten indfl ytning, økonomi 
eller frafl ytning. Her i Køge 
Boligselskab bliver jeg uddan-
net indenfor alle områderne, 
inkl. løn. Derudover er jeg 
rigtig glad for mine kollegaer, 
vi har det rigtig godt sammen 
og kan også fi nde på at lave 
noget sammen efter arbejde. 
Vi har været i biografen, til 
foredrag og sågar været en 
weekend tur til London. Sådan 
et sammenhold har jeg ikke 
oplevet nogle andre steder, jeg 
har arbejdet.

Hvem er personen Tone? Hvad 
laver du ved siden af KBS?
Jeg er født og opvokset i 
Ringsted og bor stadig der i 
dag med min kæreste. Vi har en 
meget tæt vennegruppe, som 
vi er sammen med de fl este 
dage i ugen, og ellers træner 
jeg og nyder tiden sammen 

med min familie. Før jeg blev 
elev i Køge Boligselskab, arbej-
dede jeg som fuldtidspiccoline 
på Privat Hospitalet Valdemar 
i Ringsted, som nu hedder 
Aleris-Hamlet Ringsted. Her 
arbejdede jeg også med recep-
tionsarbejde, arkivering af fi ler 
og sørgede for at patienterne 
fi k en god oplevelse, når de 
kom ind af døren. 

Kunne du se dig selv i fremti-
den arbejde i KBS?
Jeg kunne sagtens se mig selv 
arbejde i Køge Boligselskab 
i fremtiden, men jeg syntes 
også det er vigtigt at komme 
ud andre steder og få andre 
indput og mere erfaring. Men 
hvem ved, måske vender jeg 
tilbage en dag.

Tekst: Mikkel Henderson
Foto: Jeanette Byskov

Tone Raun er glad for 
at være elev i Køge 
Boligselskab
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lejere i 2021 føre til, at nogen betaler mere 
i grundskyld end under de nuværende 
regler. Som følge af tryghedsgarantien, som 
konkret udmøntes via en skatterabat til den 
enkelte ejendom, vil en række boligejere 
og lejere opleve faldende ejendomsskat-
ter i 2021. For den almene sektor forven-
tes de samlede ejendomsskatter at falde fra 
2,5 milliarder kroner under de nuværende 
regler til 1,9 milliarder kroner i 2017-priser.

• Der er samtidig lagt et loft over, hvor meget 
de samlede almene ejendomsskatter må 
stige frem mod 2040, nemlig på 600 mil-
lioner kroner i 2017-priser. Dermed er den 
samlede eff ekt af ændrede ejendomsvur-
deringer, skatterabat og stigningsloft, at 
de samlede almene ejendomsskatter – til-
svarende de private boligskatter - holdes 
nogenlunde i ro frem mod 2040.

• Selvom de samlede almene ejendoms-
skatter holdes i ro, kan der være nogle, 
som oplever relativt kraftige stigninger i 
ejendomsvurderingerne. Der er imidler-
tid stor usikkerhed om de konkrete vurde-
ringer for erhvervsejendomme, som den 
almene sektor hører under, hvorfor det er 
udskudt til 2020 at beslutte, hvordan man 
skal undgå, at nogle almene boligafdelin-
ger vil opleve store årlige stigninger i takt 
med at skatterabatten udfases. Der er dog 
politisk enighed om, at dette skal håndte-
res og undgås.

TRYGHED I
BOLIGSKATTER

NYT FRA SELSKABET

Bred politisk aftale sikrede, at de almene 
lejere kom med i boligaftalen

”Da boligskatteforhandlingerne startede, 
var det en hård kamp at få politikerne på 
Christiansborg til at huske, at en meget stor 
del af befolkningen bor til leje, at næsten en 
million af disse bor til leje i almene boliger, og 
at de også betaler boligskatter. Men heldigvis 
satsede regeringen på en bred politisk aftale, 
så da partierne udenfor regeringen kom med 
i forhandlingerne, kom hensynet til lejerne 
– herunder beboerne i Danmarks almene 
boliger – til at spille en stor rolle. Og vi er 
ganske tilfredse med, hvor forhandlingerne på 
dette område er landet. Trygheden for ejerne 
er nu blevet fulgt op af en tryghedsgaranti for 
lejerne i den almene sektor. Og det var det, vi 
arbejdede for.”

Sådan siger Bent Madsen, administrerende 
direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, om 
den nye aftale med titlen ”Tryghed om bolig-
beskatningen”.

Set fra den almene sektors synsvinkel er de 
vigtigste punkter i den ny aftale følgende 
punkter:

• Den almene sektors boligskatter forven-
tes under de nuværende regler at udgøre 
2,5 milliarder kroner (2017-priser) i 2021, 
hvor de nye ejendomsvurderinger træder i 
kraft. Overgangen til det nye ejendomsvur-
deringssystem må hverken for ejere eller 

Tekst: Boligselskabernes Landsforening
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Vi har bestilt en ’ballonmand’, der laver sjov 
og spas og tryller. Vi har igen i år hyret bandet 
’Koldenborg Trio’ til at spille op. Bandet spiller 
fra kl. 19.00.  Marie Stærke holder båltale kl. 
21.00, hvorefter bålet tændes. Arrangementet 
afsluttes med et kæmpe fyrværkerishow kl. 
22.00.

Der vil blive omdelt særskilt indbydelse til 
arrangementet til alle lejere i KBS.

Martin Hoff mann

SANKT HANS 2017
Fredag den 23. juni 2017 kl. 18.00 holder Køge 
Boligselskabs Kulturudvalg igen Sankt Hans i 
Kulturhuset. 

Kom og få en hyggelig aften sammen med 
mange andre beboere fra dit nærområde. Vi 
tænder op for grillene kl. 18.00, hvor man kan 
grille sin medbragte mad. Der vil være salg af 
bl.a. popcorn, slush ice, fadøl, sodavand og 
vin. Medbring selv service/bestik, tæpper m.v. 
Skulle det danske sommervejr svigte os, 
opstiller vi et stort telt, så vi kan sidde i tørvejr. 

Billede fra Sankt 
Hans 2016
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BANKO I KØGE BOLIGSELSKAB
Køge Boligselskab vil afholde banko den 12. 
oktober 2017. 

Stedet bliver i vores nærområde og afhænger 
af, hvor mange beboere, der kommer. Lige pt. 
er sal 2 i Kulturhuset og festlokalet i Klemens 
Torp i spil. Men vi håber på, at rigtig mange 
vil deltage, så vores backup plan er at låne 
den stor sal på Hastrupskolen, hvor vi plejer 
at afholde vores juletræsfest.  Der vil være 
mulighed for at købe sandwich, kaff e, kage, 
øl og vand til fornuftige priser. På selve dagen 
vil det også være muligt at købe ekstra plader, 
hvis man kan styre det. Salget starter ca. en 
måned før og bliver solgt fra administra-
tionen.

BANKO I
RAVNSBORG

NYT FRA SELSKABET

AKTIVITETSUDVALG TIL BANKOSPIL
Aktivitetsudvalget for Køge Boligselskab har 
været på inspirationstur for at få gode idéer 
og for at lære at afvikle et større bankospil. 

Turen gik ikke så langt. Vi tog til Ravnsborg 
Hallen i Køge, hvor Køge Handelsstadsforen-
ing afholdte bankospil for byens borgere i
samarbejde med lokale butikker. Da først 
spillene var igang, gik alle op i det med liv og 
sjæl, nogle mere end andre.  Der var mange 
spil og mange fl otte præmier, idet der var så 
mange deltagere (indtægter for køb af plader 
går til præmier).

Tekst og Foto: Martin Hoff mann
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I dag afholder Køge Boligselskabs 
aktivitetsudvalg tre årlige aktiviteter: 
Sankt Hans, juletræsfesten og den 
årlige Tysklandstur. Aktivitetsudval-
get har besluttet, at den vil holde et 
kæmpe bankospil for alle, der bor i 
Køge Boligselskab. Der vil senere på 
året blive omdelt særskilt indbydelse til 
arrangementet til alle lejere i KBS. 

Aktivitetsudvalget består i dag af Pia 
Sølyst, Dennis Hedegaard og Martin 
Hoff mann samt frivillige fra afdelingerne. Men vi søger stadigvæk fl ere til at deltage i Aktivitet-
sudvalget og til afvikling af arrangementerne. Kontakt os gerne på e-mail: aktivitetsudvalg@
kbs.dk, hvis du er interesseret i at deltage.  
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KONFERENCE
2017 FOR KBS

NYT FRA SELSKABET

Fredag den 21. april gik turen mod 
Karrebæksminde til vores konference, som vi 
har hvert andet år. Ca. 55 deltagere mødtes 
ved vores administration fredag eftermiddag, 
både beboerdemokrater og medarbejdere 
fyldte bussen, og humøret var højt.

Efter indkvartering i feriecenteret var der vel-
komst v/ KBS, og René gav faklen videre til BL 
konsulent, Mikkel Jungshoved. Dette års kon-
ference handlede om eff ektivisering gennem 
viden, hvordan og hvad kan vi gøre. Alt i alt 
spændende emner, og jeg sidder med en for-
ventning om, at man kan få en ”øjenåbner”.

De 3 konsulenter fra BL, Eva, Dorte & Mikkel, 
svarer beredvilligt på spørgsmål fra salen, 
men emnet er tungt, kan man mærke. 
Personligt har jeg hørt om eff ektivisering og 
konceptet ”Lean” de sidste 20 år, jeg har været 
på arbejdsmarkedet, og det bliver hurtigt lidt 
”gammel vin på nye fl asker”. Men jeg beholder 
de positive briller på, for det kunne jo være at 
jeg fi k en ”hovsaoplevelse”?

”Øjenåbneren” og ”hovsaoplevelsen” udeblev 
dog, og med et håb om at andendagen blev 
mere udfordrende, gik vi til middag. Under 
middagen fi k vi alle en chance for at netværke 
på tværs af afdelingerne og vores ansatte i 
KBS. Det er altid hyggeligt at møde hinanden 
under knap så formelle rammer, som vi gør i 
hverdagen.

Lørdagen startede med morgenbuff et, og 

Tekst og Foto: Mikkel Henderson

Konference for ansatte og beboerdemokrater
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med gårsdagens fredagsbar frisk i erindrin-
gen, var der ret så stille omkring morgen- 
bordet. Kan man være en karl om natten, må 
man nu engang også være det om dagen, så 
op på hesten igen.

Lørdagens program var heldigvis noget bedre 
end fredagens, og vi havde gode arbejdsgrup-
per, hvor de mange idéer om eff ektivisering 
blev debatteret. 

Vores forskellige workshops var en god blan-
ding af beboerdemokrater og ansatte, hvor 
der på kryds og tværs blev snakket om foran-
dringstiltag, barriere i forhold til samarbejde 
og motivations faktorer. Det kan måske lyde 
som om vi skulle ud og opfi nde den dybe tal-
lerken, men faktum var bare, at der ikke rigtigt 

var noget nyt under solen. Men det var trods 
alt godt at høre folks forskellige holdninger til 
emnerne.

For at afrunde weekenden vil jeg til slut 
sige, at personligt fi k jeg ikke en ”øjenåbner” 
eller ”hovsaoplevelse”, men nogle fornuftige 
indput og holdninger blev det da til. Jeg synes 
måske også, at selve BL’s oplæg om eff ektivi-
sering mere ramte de ansatte end det lige var 
noget vi kan bruge som beboerdemokrater.

Rent socialt var det rigtigt hyggeligt, og jeg 
ville ønske vi kunne mødes oftere under de 
uformelle rammer, der opstod fredag aften.

Tak for en god weekend!
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FASTELAVN I HASTRUPPARKEN
Søndag den 26. februar var der fastelavn i 
Kulturhuset i Hastrupparken. Det startede 
kl. 12. Her blev jeg mødt af en forsamling, 
der var aldeles broget. De største figurer 
kunne man ikke komme udenom, der var 
her tale om 2 kæmpestore minions. En han 
og en hun, som gik og fjollede rundt midt 
i forsamlingen. Så begyndte tøndeslagnin-
gen. Der var en tønde af pap til de helt 
små og 3 mere solide tønder, der skulle 
slås ned. Diverse aldersgrupper blev stillet 
i række ved hver tønde. 

Efter tønderne var slået helt ned, blev 
kattekonger og kattedronninger kåret. 
Festlighederne fortsatte inde i den store 
sal, som var blevet lånt til lejligheden. 
Jakkerne blev smidt, og her kom mange 
sjove og fine udklædninger til syne. 
Kameraet blev her ganske flittigt brugt. 
Da fotografen troede, at nu var det slut, så 
kom flere børn hen, og det var her de sjo-
veste og mest kreative billeder blev taget. 
2 og 2 og i hold på flere børn med skønne 
udklædninger blev her stillet op, og nogle 
billeder blev taget til alles tilfredshed. 
Festlighederne sluttede før forventet, 
dog med tid til en fastelavnsbolle og den 
populære slikpose og hyggeligt selskab 
ved de opsatte borde.

FASTELAVNS-
FEST I KBS

Tekst og Foto:  Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE
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FASTELAVN I SOLBAKKEN II
Vi havde en dejlig og hyggelig fastelavns-
fest den 26. februar kl. 10:00 med tønde-
slagning, hvor der var præmier til konger 

og dronninger samt bedste udklædte. 
Derefter var der sodavand, slikposer og 
fastelavnsboller. Tekst og foto: Arne Sewohl

Glade børn og unge kom i fl otte og farverige udklædninger 

Konge, dronning og bedst udklædte blev kåret
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SOLBAKKENS
ÆLDREKLUB

NYT FRA AFDELINGERNE

Lørdag den 18. februar var jeg på visit 
i Solbakkens Pensionist -og Ældreklub, 
som er for beboerne i Solbakken l og 
ll. De holder til i Selskabslokalet under 
Primulavej 18. Her var der det månedlige 
lørdagsarrangement med spisning.

Da jeg ankom til Solbakken, blev jeg pludse-
lig i vildrede om hvilken vej, jeg skulle gå 
for at komme til ovenstående forening. Her 
mødte jeg Herdis, der på allerflinkeste maner 
viste mig hen til lokaliteten, da hun jo tilfæl-
digvis skulle det samme sted hen.
 
Jeg var et nyt ansigt, og man kunne ane, at 
folk tænkte: “hvem er hun dog?” Jeg nævnte 
for dem, der var i nærheden af mig, at jeg 
var frivillig på KBS´ Beboernyt. Jeg bænkede 
mig, og jeg skal da lige love jer for, at jeg blev 
præsenteret af Jørgen Gutfelt. Jeg var endda 
oppe at stå, hvorved alle, efter fuldendt 
præsentation, begyndte at klappe. Om lør-
dagen er de omtrent 24 beboere, der møder 
op til disse sammenkomster. 

Suppen med diverse grønt og gule ærter 
blev serveret. Ingen selvbetjening her. 
Tallerkenerne blev fyldt op med suppe fra en 
kæmpestor gryde på et rullebord, og kødet 
blev leveret til alle bordene. Margrethe, Birgit 
og Grete stod for serveringen. Jeg satte mig 
ved siden af Åse. Alice sad overfor, og Kirsten 
og Lis sad skråt overfor mig. Åse har delta-
get i foreningen som beboer i 15 år, Kirsten i 
18 år og Alice i 20 år. Jeg spurgte, hvem der 

Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

Vivi, den yngste Annelise, den ældste

Der skåles med fotografen
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var den ældste i denne forening, og de blev 
enige om, at det var Annelise, som sad ved 
bordet overfor. Dernæst synes jeg, at det 
var interessant at finde den yngste, og det 
var Vivi, som i skrivende stund har gået i 
denne forening i 1½ år.

Jeg skal lige hilse og sige, at mad manglede 
der ikke noget af. Der blev serveret igen 
og igen og igen, og imens gik snakken. Åse 
sagde: “Hver tirsdag fra klokken 13.30 til ca. 
16.00 mødes vi. Nogle spiller kort og andre 
snakker. Her aftales det også, hvilken lørdag 
i den pågældende måned, der skal spises 
mad. Der er sædvanligvis fuldt hus. Det er et 
forholdsvis lille sted, og i tidernes morgen 
var vi en 30 stykker. Her var det en kunst 
at sætte bordene sammen, således at alle 
kunne være med.”

Jeg var også lige henne hos Jørgen Gutfelt, 
som jo er formand for denne forening. Han 
sagde: “Arrangementet med mad om lør-
dagen startede, da jeg blev formand. De 
“unge” mennesker, der kommer om tirsda-
gen, støtter op om maden. Det giver 
velfærd og sammenhold. Folk er glade, 
hygger sig og smiler. For de ensomme er 
det meget værd at komme ud blandt lige-
stillede.”

Jeg sad lige ved siden af bordet, hvor 
Leo sad. Leo startede foreningen op i 
efteråret 1995. Ved flere generalforsamlin-
ger har det været taget op at starte en fore-
ning, dog uden resultat. Leo, Bent, Sigrid, 
Grethe og Helga var med til at starte den 
op. 3 udflugter nåede Leo at være med til 
at arrangere. En tur til Kara (et forbræn-
dingsanlæg i Roskilde), en tur til Tom´s 
Chokoladefabrik og en tur til Wunderland. 
Midt i al snakken var det pludselig blevet tid 
til lotteri, hvor Alice blev kaldt op, da hun fik 
privilegiet at skulle være “lykkens gudinde”. 
Pludselig sad jeg selv midt i lotterispil-
let. Efter folk havde købt lodder, 20 styk i 
hver serie med 5 præmier i serien, råbte 
Alice numrene op. De heldige, jeg var den 

første, fik hver 25 kr. Jeg havde selv investe-
ret 40 kr. og kunne gå med en ekstra 10´er 
i lommen, da jeg senere hen gik. Lodderne 
bliver genbrugt og tages derfor retur. 

Overskuddet går til foreningen.
Vigtigt, synes jeg, er at nævne, at grundpil-
lerne i disse arrangementer består af 7 
ihærdige mennesker. Udover at Jørgen er 
formand, så er Arne kasserer og sekretær. 
Så er der 3 almindelige bestyrelsesmedlem-
mer, som er Grete, Birgit og Margrethe. 
Alice og Annelise er suppleanter.

Snakken gik videre, og Lis og Kirsten sad 
og snakkede om, hvor året´s somme-
rudflugt mon går hen. De fortalte mig, at 
den 1. juli er der sommerudflugt. De vidste 
bare endnu ikke, hvor turen går hen. De 
har derudover holdt påskefrokoster og 
sågar høstfest, fortalte de tilligemed. Oven 
i købet fik jeg en dejlig historie med på 
vejen, som handlede om 7 naboer (nogle af 
dem jeg sad iblandt), der har tilbøjelighed 
til at hygge sig i en lille lund i Solbakken, 
hvor der er en pavillion. Møblerne og para-
sollen har de sørme selv købt i fællesskab, 
og om foråret og om sommeren bliver der 
til stadighed købt blomster, der så står 
i disse skønne omgivelser og soler sig. 
“Sommetider får vi grillmad”, blev der lige 
tilføjet.

Inden jeg gik fra dette store selskab med 
alle disse skønne mennesker, hørte jeg lige 
i min øresnegl, at der ikke er noget ballade i 
Solbakken - kun det de selv laver! 
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TUR TIL KØGE RÅDHUS
Den 21. marts drog 30 medlemmer af pen-
sionistklubben til rådhuset i Køge. I byråds-
salen blev vi modtaget af borgmester 
Flemming Christensen, som bød på sodavand 
og chokolade. Først gav vi borgmesteren en 
kort orientering om pensionistklubben og 
boligafdelingen Ravnsborg Huse. Dernæst for-
talte Flemming Christensen os om de mange 
store og vigtige ting, som Køge i disse år er 
vidne til. Der blev fortalt om en evt. ny bydel i 
Køge Nord samt den nye station samme sted. 
Videre blev der fortalt om Campus Køge og 
Transportcentret, ligeledes fortalte han om 
det nye Supersygehus. Derefter hørte vi om 
byggerierne på Søndre Havn. Sluttelig det 
store rådhus byggeri, der vil samle alle rådhus 
funktionerne samme sted, med en ny bor-
gerservice i stueetagen. Dette rådhusbyggeri 
vil være færdig og tages i brug i sensomme-
ren. Borgmester Flemming Christensen for-
talte ved mødet, at han ikke kendte nærmere 
til lejlighederne i Ravnsborg Huse, derfor afl e-
verede vi straks en stående invitation til borg-
mesteren om at besøge os, når vejret blev 
bedre. Invitationen blev tilsyneladende mod-
taget med glæde. 

Efter besøget på rådhuset tog vi videre til 
Hotel Niels Juel, hvor vi drak eftermiddags 
kaff e og nød en rigtig dejlig kage. Derefter 
kunne vi bryde op efter en både informativ og 
hyggelig eftermiddag.

Aage Mikkelsen/formand

ÆLDREKLUB I
RAVNSBORG 

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Aage Mikkelsen
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SÆSONAFSLUTNING
23 medlemmer af Ravnsborg Huses pension-
istklub tog den 25. april til Café A i Solrød 
Center for at afslutte denne vinters aktiviteter. 
I cafeen nød vi dejlig frokost efterfulgt af kaff e 
og et stort stykke kage. Godt mætte kunne vi 
midt på eftermiddagen køre hjem i strålende 
solskin, som forhåbentlig var begyndelsen på 
en dejlig sommer. 

Pensionistklubben starter igen op i midten af 
september, dog vil der i begyndelsen af
juni være sommertur, hvor vi skal ud og sejle 
på Karrebæk Fjord.

Aage Mikkelsen/formand

Ældreklubbens medlemmer hygger sig på tur

OPFORDRING FRA VORES GRØNNE MÆND
Vi er gået den grønne tid i møde og i den 
forbindelse skal vores hundeejere i KBS huske, 
at man har pligt til at samle sin hunds efter-
ladenskaber op. Specielt skal man huske det 
på alle vores grønne områder, da det er der, 
børn og voksne holder til på varme som-
merdage. De fl este steder hænger der poser i 
bebyggelsen til fri afbenyttelse, så der

er ingen undskyldning for at lade være. 
Kort sagt: det er lovpligtigt og under 
bødestraf at lade være.

Med venlig hilsen & god sommer
De grønne mænd i KBS
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Weekenden den 6.‐7. maj stod i loppemar-
kedets tegn. En blandet landhandel af ”Hello 
Kitty”, ”My Little Pony”, tøj og pynte genstande 
fyldte den store festsal i Klemens Torp.

Beboerbladet mødte en veloplagt tovhol-
der, Lillian Buckfl ash, søndag formiddag, 
som fortalte om Klemens Torps nye skib, 
de har sat i vandet. ”Loppemarkedet skal 
være med til at styrke naboskabet, og vi skal 
blive bedre til at komme hinanden indbydes 
ved og få ensomme ud af stuerne”, fortæl-
ler Lillian. Endvidere fortæller hun, at der har 
været mange beboere fra andre afdelinger på 
besøg, og endda også nogle, som ville være 
med til at få en stade. Men i denne omgang 
var det kun for Klemens Torps beboere. ”Det 
er rigtig dejligt med den opbakning, vi har 
haft, og folk har tydeligvis hygget sig, og alle 
har fået solgt lidt”. 

Lillian har været med i afdelingsbestyrelsen 
siden 2016, og grunden til at hun meldte sig 
til den tillidspost var, at ”der skete simpelthen 
for lidt i afdelingen socialt for beboerne, og 
eftersom man lider af en portion stædighed 
og en skefuld entusiasme, var det på tide, at 
der skete lidt”. 

Når nu jeg står og taler med Lillian over en 
kop kaff e, fornemmer jeg straks, at der ikke 
bliver pakket noget ind, og at man har med 
en ildsjæl at gøre. Der er tale om en grad af fri-
villighed, jeg desværre alt for sjældent møder.

Der har på dette års loppemarkede været til-
meldt 14 beboere, som havde stader, og man 
tænker, at det ikke skal være en engangsfore-
stilling. Der er snak om, at man allerede til 
efteråret vil forsøge sig igen. ”Besøgsmæssigt 
har det været bedst om lørdagen og folk kom 
ligesom i ryk”, fortæller Lillian. Vi skal nok blive 
bedre til at reklamere for arrangementet, 
både på Facebook og i lokalavisen, så der til 
næste gang kommer endnu fl ere besøgende. 
Og en ”næste gang” skal der nok komme, 
siger Lillian stædigt og ærekært. Begge dage 
har der været frivillige, som har stået for kaff e 
og kagesalg, og de har lavet et stort stykke 
arbejde. ”Uden de frivillige var det slet ikke 
gået” fortæller en træt Lillian med et glimt i 
øjet.

Til slut vil jeg sige, at det altid er rart at 
komme til fællesarrangementer i Klemens 
Torp, der er altid overskud til smil, kaff e og 
varme. Jeg håber, at der bliver lavet fl ere af 
denne slags arrangementer, for det bringer 
folk sammen på kryds og tværs.

KLEMENS TORP
LOPPEMARKED

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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BEBOERPORTRÆT FRA TORNEGÅRDEN
Anni Kvisgård har boet i Tornegården I 3 år. 
Hun er 67 år og har ellers altid boet i hus. Som 
Anni siger: ”Nu snakker man med naboen på 
en helt anden måde.” Anni er handicappet 
og har siddet i kørestol i 35 år, men har været 
og er stadig en ganske aktiv kvinde. Lige nu 
er hun involveret i bestyrelsen i Tornegården 
som suppleant. I denne egenskab har hun 
deltaget aktivt i Sankt Hans, som foregik 
i Hastupparken, og udover dette er hun 
somme tider opråber til banko i Tornegården. 
Trods sit handicap har Anni præsteret at være 
regionsformand for Region Sjælland, hvor hun 
har været fastansat i 35 år. Anni giver ikke så 
nemt op, dog havde hun det svært i 4 til 5 år. 
Det skal nævnes, at Anni fi k hjælp af sine børn 
efter at hun havnede i kørestol, og af hensyn 
til børnene var det vigtigt at ”ta´ sig sammen” 
og komme videre til et normalt liv. Anni siger: 
” Det at acceptere mine skavanker har også 
hjulpet mig videre.” ”Ud over dette, så rejser 
jeg meget”, tilføjer Anni. ” ”Posten som supple-
ant og mine rejser giver mig et godt frirum.”

”Jeg er uddannet socialpædagog, så man kan 
sige, at jeg har skiftet side, da jeg jo nu, som 
nævnt, er handicappet, hvilket jeg ikke altid 
har været. Det kom til mig, da jeg var i 30´ 
erne… stille og roligt. Samtidig var det hårdt 
og brutalt. Jeg begyndte at falde, og nu sidder 
jeg her.” Anni fortsætter: ”Jeg kan mange ting 
og måske mere end andre, som befi nder sig i 
situationer, der er mere vanskelige end min. 

Pludselig så jeg lyset. Der var jo ikke noget 
at pive over i forhold til så mange andre.” 
Handicaprådet i Køge har ligeledes stiftet 
bekendtskab med mig, og lidt mere end det. 
Jeg har siddet der i 20 år. Jeg startede der, 
inden det blev lovbefalet, at alle kommuner 
skulle oprette det.” 

Jeg spurgte Anni, hvordan det er at være 
handicappet og deltage i bestyrelsen i 
Tornegården. Hertil svarer hun: ”Det er fi nt 
at være handicappet i betyrelsen, hvis der 
vil blive tænkt på, at en kørestol skal kunne 
komme forbi (ind/ud/op), altså lidt mere 
plads. ”Af andre interesser er der det politi-
ske i både kommunal og landspolitik – især 
det socialpolitiske.” ”Mine drømme: At rejse 
om vinteren og nyde min have om sommeren, 
hvor jeg dyrker alle mulige blomster og grønt-
sager” 

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

Der var mange fi ne ting til salg på dette års loppemarked i Klemens Torp
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Fredag den 24. marts kl. 13.15 kom Mads 
Peter Poulsen fra fi rmaet A.P. Botved forbi 
for at give mig et tilbud på en trappelift. 
Udgangspunktet for min henvendelse var 
det, at jeg ville vide, om jeg ville kunne blive 
boende, såfremt jeg blev gangbesværet. 
Lige nu er jeg rask og rørig, men man ved jo 
ikke, hvad der måtte komme. Jeg har hørt, 
at jeg har et godt planlægningsgen og det 
var vigtigt for mig at fi nde retningslinjerne 
omkring dette. Jeg havde allieret mig med 
min kære nabo, Finn, som også var nysgerrig i 
denne forbindelse.

Da Mads ankom, var det med stil og godt 
humør. Solen strålede fra en skyfri himmel, 
og da han parkerede, strakte han armene i 
vejret og sagde: ”Man blir´ så glad, når solen 
skinner”. Dette blev sagt på en nynnende 
måde. Så var isen ligesom brudt og stilen 
var lagt. Jeg havde noteret nummeret på 
hans fi rma,  da jeg for nylig så det i tv. Derfor 
dette valg. Alle har jo ret til frit at vælge. 
Naboen, Finn, ringede på kort tid efter, og så 
gik snakken. Mads sagde, at det godt kunne 
lade sig gøre med en trappelift i min bolig, 
og såfremt der var tale om to trappelifte på 
én gang, så kunne han da godt fi nde på at 
komme med et godt tilbud. Alternativt kunne 
man jo fl ytte, men da jeg jo nok ikke er den 
eneste, der ønsker at fi nde alternative mulig-
heder, så tænkte jeg, at det kunne være en idé 
at undersøge tingene nærmere. Senere kom 
jeg i tanke om, at dette måske også kunne 
åbne op for fl ere, der måtte være interesseret i 
at fl ytte ind i de pågældende lejligheder.

Det er svært at hive priser ud af alle disse til-
svarende fi rmaer over telefonen. Som Mads 
sagde: ”Der er fl ere former for trappelifte, og 
enhver af disse er ganske unikke.” Jeg fi k et 

TRAPPELIFT
NYT FRA AFDELINGERNE Tekst: Tina Hesselbjerg

visitkort og et lille hæfte, og så sagde Mads 
pænt tak for nu og gik så igen. Senere fi k jeg 
så mit tilbud på en trappelift via min mail.  

Sidenhen har jeg hørt i min øresnegl, at 
såfremt der virkelig måtte være et behov 
for den enkelte beboer, så er der den gode 
mulighed, at kommunen kan støtte op 
omkring dette. Niels Riis Thomsen i Social- og 
Sundhedsafdelingen i Køge satte lige nogle 
ting på plads for mig. 

Jeg citerer: ”Det skal lige nævnes, at kvali-
tetsstandarderne er vores interne (politi-
ske godkendte) retningslinjer i forhold til 
vores arbejde – de skal være med til at skabe 
mere ensartethed omkring vores procedu-
rer. (red: Disse nuværende kvalitetsstandar-
der kan dog ændres af politikerne). Dette skal 
sammenholdes med de paragraff er, vi sidder 
med (herunder servicelovens § 116 om boli-
gændringer) – vejledninger/bekendtgørel-
ser. Kvalitetsstandarderne danner altså ikke 
alene grundlag for sagsbehandlingen/bevil-
ling/afslag. Som nævnt beror hver sag på en 
konkret individuel vurdering.” 

Niels var så fl ink at sende mig en 3 sider af 
disse interne kvalitetsstandarder omhand-
lende disse boligændringer. Jeg har taget 
nogle udpluk derfra. Der står helt specifi kt:
”En trappelift kan ydes til borgere der ikke 
er i stand til eller kun i ringe grad er i stand 
til at færdes til/fra eller i boligen på grund af 
trapper, samt hvor trappelift er bedste og bil-
ligste løsning for, at borger kan opholde sig 
i eget hjem. Det er et krav at hjælpemiddel-
terapeuterne kan erklære boligen egnet som 
opholdssted for pågældende.”

Såfremt borgeren bor i leje eller andelsbolig, 
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er det borgerens forpligtigelse at underrette 
udlejer og evt. indgå aftale med udlejeren om 
en reetablering (red: tilbage til det gamle, som 
det så ud før ændringen). Borger er forplig-
tet til at underrette Køge Kommune om evt. 
reetableringskrav, således at dette kan fremgå 
af bevillingen/sagsnotatet.

Boligindretningen er som udgangspunkt 
borgers ejendom. Borger er forpligtet til at 
sørge for vedligeholdelse, reparation, lov-
pligtige serviceeftersyn og eventuel forsik-
ring. Borger er forpligtet til at kontakte Køge 
Kommune, såfremt en boligindretning ikke 
længere benyttes. Hermed et link til Køge 
Kommunes hjemmeside, hvor det fremgår, 
hvordan kvalitetsstandarderne er på et givent 
tidspunkt: http://www.koege.dk/borger/
aeldre/Kvalitetsstandarder.aspx.

Jeg fi k også lige en snak med driftsleder 
Jesper Jørgensen fra Køge Boligselskab. Han Billede modtaget af A.P. Botved

DRÆNING I HASTRUPPARKEN - ETAPE 2
Sidste år startede de grønne mænd i Hastrup-
parken med at grave dræn ned på plænen 
foran Kulturhuset, som bl.a. bliver brugt til 
Sankt Hans fest. Dette har medført, at der ikke 
længere er de store søer af regnvand i læn-
gere tid efter for eksempel skybrud.

Mandag den 24. april var turen så kommet 
til området omkring multibanen, hvor der er 
blomsterbede med vilde blomster. 

Sidste sommer druknede desværre det meste 
i vand, men man regner absolut, at projekt 
dræning vil hjælpe der også. 

Så mon ikke vi alle kommer til at nyde de vilde 
blomster sammen med bierne, og det ikke - 
som før - kun er forbeholdt ænder og fi skehe-
jren længere?

Mikkel Henderson

sagde: ”Kommunen skal sende en godken-
delse af bevillingen til beboeren, som KBS får 
kopi af, og som så skal arkiveres under leje-
målet. Med hensyn til reetableringen: Såfremt 
det er os, der står for den, så er der ingen 
problemer med dette. Der er tale om en vis 
arbejdstid og dermed arbejdsløn, og det er 
stort set dét, med mindre, selvfølgelig, at der 
er nogle materialer, der skal udskiftes, såsom 
trappetrin”. 

Nedgravning af dræn i Hastrupparken
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BILLIARDKLUBBENS JULE-/PÅSKEFROKOST
Lørdag den 25. marts blev der holdt jule-/ 
påskefrokost i lokalet ved siden af billardklub-
ben. Der var pyntet godt op til påske med 
fl otte grønne duge og søde påskeservietter. 
Påskeliljer var der også købt ind til lejligheden. 
Jeg sneg mig til at tage nogle billeder, mens 
de andre blev budt på en drink eller en øl ude 
i foye´en. Bordet var totalt urørt, og jeg fi k 
også lige taget et billede af de frivillige, der 
nu engang stod for arrangementet. Et billede, 
hvor fokus var en omgang påskeliljer.

Personligt fi k jeg en god placering, idet jeg 
både fi k en bordherre og en borddame. Hvis 
ikke jeg snakkede til den ene side, så snak-
kede jeg til den anden side. Imens dette stod 
på, fi k jeg lige ved buff eten listet noget fi sk op 
på tallerkenen. Senere noget lunt og til sidst 
noget ost. Snakken gik lystigt for sig i hele 
lokalet, og alle var glade. Undervejs skulle 
vi hver især give en femmer, hvor vi så var 
med i en form for lodtrækning. Der var købt 
chokolade og fl asker ind til lejligheden. Hvis 
man var rigtig “uheldig”, fi k man en tjans, og 
hvis man var heldig, vandt man. Jeg var en 
af de heldige og vandt en fl ot fl aske, der var 
bundet ind i cellofan. Den fi k min borddame 
Anita, som hun jo hed. 

Sidste år gik jeg lige efter maden, og jeg 
tænkte, at det jo nok blev sådan i år også. Men 
nej. Sådan skulle det dog ikke blive. Vi ankom 
klokken 14, og pludselig var der gået 2½ 
time. Næste gang jeg kiggede på uret, var 
den 19.30. Hvor var tiden dog blevet af? God 
musik og godt selskab - det er opskriften på 
denne gode eftermiddag/aften. Pludselig lød 
der fl ere brag, som dog bare var nogle rør 

med konfetti, der blev skudt af. Hele selska-
bet frydede sig. Så blev der disket op med 
blandt andet irish coff ee, som jeg lige skulle 
instrueres i, hvorledes det skulle hældes op 
og i hvilke mængder. Chips, fl æskesvær og 
lignende kom også på bordet. Da jeg endelig 
besluttede mig for at gå - det skal man jo gøre 
mens man synes, at legen er god - gav jeg min 
sidemand hånden til afsked. Pludselig stod vi 
i en svingom, som ikke var til at gøre noget 
ved. Vi svingede ud på dansegulvet, og her 
skal det siges, at jeg fi k en følelse af at være en 
lille dansemus. Da musikken forstummede, så 
jeg mit snit til at smutte, dog lige således, at 
jeg fi k sagt pænt farvel til de skønne men-
nesker, som jeg havde siddet ved siden af 
under hele dette skønne arrangement. 
 
Dertil skal det siges: “Tak til de frivillige og til 
dem, der gav en hånd med.” Godt arrangeret!

KLUB HABIL
NYT FRA AFDELINGERNE Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

Flot pyntede borde i Klub Habil
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KATTEPROJEKT I HASTRUPPARKEN
For første gang siden projektet startede, har vi 
haft en kat til dyrelæge med en alvorlig skade 
på poten. Vores kat, Robin, havde muligvis 
været oppe at slås, og der var derefter gået 
betændelse i poten. Flere opmærksomme 
beboere i Hastrupparken kontaktede pro-
jektet, da de kunne se, at den var tosset med 
hans pote, da han gik og haltede slemt.

Det er rigtig rart, at vi har så opmærksomme 
beboere, og at de tager kontakt til os, når der 
er noget galt med kattene. Det er altid rart 
med ekstra øjne, for det er ikke altid vi selv ser 
det, da de små kræ har det med at gemme sig 
for deres foderværter.

Katten, Robin, restituerer sig planmæssigt og 
skal nok blive sat ud igen, når skaden er helet 

helt op. Man kan følge hans udvikling og 
healing på Facebookgruppen, “Katte projekt i 
Hastrupparken”.
Mikkel Henderson

Robin er heldigvis i bedring efter sin skade

HÆRVÆRK I HASTRUPPARKEN
Natten mellem den 22. og 23. april blev der 
udøvet hærværk i Kulturhuset, nærmere 
bestemt, lokalet som indeholder aktiviteterne, 
billard, dartklub, foreningen FAKS og fredags 
cafe. En vågen beboer kontaktede afdelings-
bestyrelsen, som derefter kunne konstatere, 
at hele lokalet var blevet smadret til ukend-
elighed. Politiet blev efterfølgende tilkaldt, og 
de sikrede sig spor i form af dna og fi nger-
aftryk.

Der skal lyde en stor tak til de betjente, som 
rykkede så hurtigt ud en søndag morgen. 
Som beboerdemokrat synes jeg, at det er en 
meget trist situation og synes, at det er men-
ingsløst at få personer skal prøve at ødelægge 
sammenholdet for de mange.

Men på en positiv note synes jeg også det er 
fantastisk, at man bare "stepper up", når der er 
brug for hænder til at rydde op. Der blev sat 
gang i en telefonkæde, og stor set alle, der 
har deres gang i lokalet, kom og hjalp med at 
rydde op.

En sjov sidebemærkning er også, da man var 
færdig med at rydde op og det største chock 
havde lagt sig, kunne man høre det gamle 
danske 60'er/70'er nummer "vi kan ikke slås 
ihjel" i radioen. Meget rammende på sådan en 
trist dag.

Meget kan man sige om beboere i KBS, men 
når det gælder om at hjælpe, så kommer man. 
Flot!!

Mikkel Henderson
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Der blev rigtig hygget og snakket rundt 
om de 2 langborde, der var fyldt op, da folk 
mødtes til fællesspisning i anledning af 
Folkebevægelsens årlige kampagne mod 
ensomhed. Alle deltagerne skulle med-
bringe en ret til den fælles buff et, og der 
var mange lækre retter at vælge imellem. 
Der var blandt andet én af deltagerne, der 
havde lavet en kæmpe skål rødgrød og med-
bragt fl øde og nødder til topping – mums, 
det var rigtig lækkert. Der var også kurdiske, 
syriske og mange andre lækre specialiteter til 
at krydre ganen med. I februar måned star-
tede en lille gruppe beboere i Hastrupparken 
initiativet med fællesspisning i Kulturhuset. 
Det er den sidste onsdag i måneden, hvor 
folk er inviteret til at møde op med en ret 
under armen til den fælles buff et for at styrke 

fællesskabet og naboskabet i lokalområdet. 
Denne onsdag i april var det slået sammen 
med Folkebevægelsen mod Ensomheds kam-
pagne, der er en landsdækkende kampagne i 
uge 17, der opfordrer til lokale spisearrange-
menter i hele landet for at forebygge ensom-
hed. 

De fi re arrangementer var støttet af Køge 
Kommune, hvilket betød at der, bl.a. blev råd 
til et kunstnerisk indslag. Som et ekstra kryd-
deri på aftenen havde helhedsplanen inviteret 
multikunstneren Per Bloch, som bød på musik 
fra sit nye album og fortalte om hans kunstne-
riske projekt om at prøve kræfter med andre 
sprog og turde være nysgerrig og modig i sine 
valg i livet og ikke mindst, at turde møde det 
ukendte og det fremmede.

SPISNING I
KULTURHUSET

KULTURHUSET Tekst:  Lotte Varder Foto: Mikkel Henderson
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Til arrangementet deltog formanden og 
næstformanden i Mødrehjælpen i Køge, 
Charlotte Malmroes og Marianne B. Nielsen. 
De kunne fortælle om mange spændende 
initiativer, som de er på trapperne med i 
Køge. Bl.a. en genbrugsbutik, som forven-
ter at åbne i midten af maj samt mulighe-
den for familier, fædre eller mødre at deltage 
sammen med deres børn i fællesspisning 
og fælles tilberedning de 2 sidste lørdage i 
måneden på Hastrupskolen. Pia Gommesen 
deltog til spisningen og fortalte om ”Dig, 
Trivsel og Sundhed” og muligheden for at få 
et besøg af hende, hvis man er ensom eller 
har nogle udfordringer, man gerne vil vende 
med et andet menneske. Anni Kvisgård 
fra Dansk Handicap Forbund fortalte om 

forbundets arbejde og muligheden for at 
blive en del af deres aktiviteter, og forman-
den for Pensionistklubben i Hastrupparken, 
Karen, fortalte om de mange muligheder for 
at blive en del af pensionistklubbens aktivite-
ter i kulturhuset. Til sidst fi k vi også en beret-
ning fra Jørgen Jespersen, som er formand for 
Spilopperne, som er en aktivitet i Kulturhuset, 
hvor alle også er velkomne. Beretningen 
blev krydret med en oplæsning af et Benny 
Andersen digt, der hedder Damer. Digtet er 
en hyldest til den kvindelige del af befolknin-
gen, og på aftenen var det også en hyldest til 
fortællerens borddame, Marlene Gjøstrand, 
som også er én af initiativtagerne til fælles-
spisningen i Kulturhuset.
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I Studieplaneten sidder 4 drenge fra Hastrup-
parken, der får hjælp af de frivillige lektiehjæl-
pere. De går i 9. klasse på Hastrupskolen, og 
de hygger og griner rundt om bordet samti-
dig med, at de kæmper med at forstå mate-
matikkens verden sammen med Poul, der er 
frivillig lektiehjælper i Studieplaneten. Der er 
også blevet plads til en kop te, lidt frugt og 
noget knækbrød. 

”Det er den bedste hjælp, man kan få”, siger 
Laith og tilføjer, at lektiehjælperne forklarer 
det ligesom fra elev til elev. Det er lidt ligesom 
en ven, siger Laith. ”Studieplaneten skal være 
der alle ugens 5 dage. Man får rigtig god 
hjælp. Min karakterer er blevet bedre i min 
problemregning”, siger Murry og tilføjer: ”lek-
tiehjælperne gør, så jeg kan forstå det ordent-
ligt”.

Drengene går ud af 9. klasse til sommer, 
men de håber alle 4, at de kan blive ved at 
komme i Studieplaneten, når de skal videre 

STUDIEPLANETEN
I KULTURHUSET

KULTURHUSET

til henholdsvis gymnasiet og 10. klasse efter 
sommerferien. ”Det er rigtig sødt, at de (lek-
tiehjælperne) gør det frivilligt. Vi værdsætter 
det rigtig meget. Poul er den bedste, han er 
Einsteins lillebror”, griner Murry og Laith sam-
stemmende.

Inde i det andet lokale sidder Zeinab og 
Marcus, der også kommer ugentligt i Studie-
planeten. De går i 3. klasse på Hastrupskolen. 
Marcus er netop færdig med dagens lektier og 
øvelser, mens Zeinab sidder sammen med en 
af de frivillige lektiehjælpere, der hedder Lars, 
og hun øver sig på at stave inde på staveve-
jen.dk, hvor ordene hele tiden skifter, og man 
skal være hurtig til at fi nde ud af, hvilke bog-
staver, der mangler i ordene.

Der er 7 frivillige lektiehjælpere tilknyttet 
Studieplaneten. De har alle meldt sig fordi de 
gerne vil give en håndsrækning og lidt ekstra 
støtte til børn og unge i uddannelsessystemet. 
”Jeg har lidt tid i overskud, og jeg kan ikke 

Tekst:  Lotte Varder
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forestille mig noget andet, der vil give mere 
mening at bruge min tid på end børns uddan-
nelse”, siger Gina, der er frivillig lektiehjælper 
i Studieplaneten. ”Jeg oplever, at børnene er 
dygtige og fl ittige, men de har bare brug for 
lidt ekstra redskaber”, tilføjer hun. Lars, der 
også er frivillig lektiehjælper, står ved siden af 
Gina og tilføjer: ”Jeg synes, det er hyggeligt at 
være sammen med de unge. Jeg har været fri-
villig før i Hastrupparken på et værested for de 
unge i området, og det er hyggeligt at komme 
tilbage og hilse på de unge mennesker. Man 
kan godt tit tænke, inden man skal afsted, 
at man ikke orker, men når man så kommer 
afsted, giver det rigtig god mening”. 

Studieplaneten er et projekt i den bolig-
sociale helhedsplan i Køge, og er et sam-
arbejde mellem Hastrupskolen, Dansk 
Flygtningehjælp og Boligsocialt Fælles-
sekretariat. Studieplaneten er et frivilligt 
tilbud, som børn og unge sammen med 
deres forældre kan takke ja til med henblik 
på at få lidt ekstra støtte til lektielæsnin-
gen. Projektet har kørt siden januar 2017 og 
er hver onsdag eftermiddag i Kulturhuset i 

MØDREHJÆLPEN
Mødrehjælpen i Køge inviterer familier med 
børn i alderen 5‐14 år til en aktivitet, hvor man 
mødes, laver mad og deler et måltid sammen 
med andre børnefamilier. 

Formålet er at skabe en hyggelig og nær-
værende aktivitet, hvor børn og deres foræl-
dre fra alle sociale og kulturelle baggrunde 
inviteres til madlavnings- og fællesspisnings-
aktivitet under uformelle former med henblik 
på lokal netværksdannelse.

Aktiviteten foregår på Hastrupskolen de to 
sidste lørdage i hver måned, dog ikke i skol-
ernes ferier. Næste gang er lørdag den 20. maj 
2017 kl. 10‐13 og igen lørdag den 27. maj kl. 

Hastrupparken. Studieplaneten skal bidrage 
til, at de pågældende børn og unge kan 
møde bedre forberedt op til undervisnin-
gen, og de får mulighed for en ekstra voksen, 
der har tiden i Studieplaneten til at forklare 
eventuelle svære opgaver en ekstra gang. 
Samarbejdspartnerne i projektet håber, at den 
ekstra støtte til lektielæsningen kan være ét 
af mange input til at børn og unge bliver fast-
holdt i uddannelsessystemet.

Hvis du vil høre mere om Studieplaneten, er 
du velkommen til at kontakte projekt-
koordinator i den boligsociale helhedsplan, 
Lotte Frejo Varder på tlf: 2015 1748.

10‐13. I juni måned foregår aktiviteten lørdag 
den 17. juni kl. 10‐13 og lørdag den 24. juni kl. 
10‐13.

Det er gratis at deltage i aktiviteten. Klik ind 
og læs meget mere, herunder om hvordan du 
tilmelder dig og din familie på https://moe-
drehjaelpen.dk/maltidet/

Hvis du vil høre mere eller har problemer med 
at få Jer tilmeldt, kan du altid ringe til pro-
jektkoordinator i helhedsplanen, Lotte Frejo 
Varder på tlf: 2015 1748.

Lotte Frejo Varder

Der arbejdes hårdt omkring bordet
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I det sidste nummer af KBS Beboernyt blev 
det beskrevet, at unge mænd i mentorindsats 
får nye mål i livet. I rådhusets kantine den 31. 
januar 2017 blev det forklaret, synes jeg, på 
en lidt abstrakt og avanceret måde, hvorledes 
det hele hang sammen. Et skønt lyspunkt i alle 
disse redegørelser var, da Rasmus trådte frem 
på scenen. Det blev pludselig meget konkret. 
Han fortalte om sit liv, hvor han igennem en 
længere periode har været røget af sporet på 
grund af  misbrug. I dag greb jeg fat i Rasmus 
i Kulturhuset, hvor han har sine faste vagter, 
og han fortalte her i et personligt interview, 
hvordan hans liv har tegnet sig. Og at han nu 
faktisk endelig har formået at fi nde sig et godt 
ståsted. Han har fundet sig et fast job, som 
han, kunne jeg fornemme, med stor glæde 
og nogen stolthed påbegynder den følgende 
mandag. 

Grunden til at jeg valgte at få en snak med 
Rasmus var, at det var vigtigt for mig at få sat 
et ansigt på. Helhedsplanen har været inde 
over i netop denne sammenhæng. Som det 
fremgik i det sidste blad, var/er der voksne rol-
lemodeller, der hjælper marginaliserede unge 
med udfordringerne i deres ungdomsliv. Der 
har her været en stor eff ekt. Det har gavnet. 

Som Lotte Frejo Varder beskriver: ”Den nuvæ-
rende helhedsplan udløber i maj 2017 (Red: 
det er nu). Da det er uvist, hvordan fremti-
dens muligheder vil være for fremtidens mar-
ganaliserede unge, når der snakkes om men-
torindsats, så blev der i Rådhusets kantine 

gjort status og de fremmødte blev inddelt i 
grupper, der sammen skulle fi nde på nye veje 
indenfor kommunen i netop denne forbin-
delse.” Lotte er projektleder for indsatsen i 
Boligsocialt Fællessekretariat.

”Der er desværre ikke midler til at videreføre 
mentorindsatsen i sin nuværende form i den 
nye Helhedsplan. Projektet har i den eksiste-
rende Helhedsplan været et pilotprojekt, og 
der skal nu, sammen med Køge Kommune, 
ses på mulighederne for at forankre indsat-
sen i den kommunale drift”, tilføjer Lotte, 
som jeg mødte på Helhedsplanens kontor i 
Kulturhuset.

Som tidligere nævnt mødtes jeg, efter aftale, 
med Rasmus i Kulturhusets café, som så har 
været en del af dette projekt med sin egen 
mentor. Han havde lige bestået teoriprø-
ven i forbindelse med det store kørekort. ”Så 
mangler lige selve kørekortet”, sagde Rasmus. 
På mandag starter han i et fast job som skral-
demand. I sig selv en solstrålehistorie. Rasmus 
har dog ikke altid haft det lige nemt. Født og 
opvokset i Odense i Skibhuskvarteret. Rasmus 
siger: ”Jeg fl yttede skole til Rynkeby lilleskole. 
Rynkeby, dér hvor saften kommer fra. Jeg blev 
her præsenteret for hash, og så gik det slag 
i slag. Det er svært at slippe af med igen. En 
måde at slippe for virkelighedens problemer. 
Dette har fastholdt mig i en negativ udvikling 
i mit hidtidige liv. Nu er det dog slut med det 
og jeg vil se fremad og nyde mit nye arbejde.”

EN SOLSTRÅLE-
HISTORIE

NYT FRA KULTURHUSET Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg
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Dertil tilføjer Rasmus: ”Min drøm er, at skaff e 
mig min egen lille familie og et godt liv.” Lige 
nu nyder Rasmus fællesskabet i Kulturhuset, 
hvor han for tiden står og har faste vagter 
sammen med Viktoria.

”Tak for i dag”, sluttede Rasmus af med at sige 
til mig. Jeg fornemmede, på trods af hans 
imødekommenhed, at Rasmus har travlt med 

at komme videre og ikke hele tiden skal se 
tilbage i tiden. Han satte sig straks til rette 
inde ved bordet i køkkenet med front mod 
Viktoria, og snakken gik. 

Et kapitel er slut og et nyt er startet. Alt var 
i den skønneste orden. Lige som det skulle 
være, og jeg daff ede af til nye udfordringer i 
mit frivillige arbejde for KBS Beboernyt.

Åbningstider og priser i 
Kulturhuset:

Da vi i øjeblikket ingen fast 
medarbejder har i Kulturhuset, 
vil åbningstider og priser variere 
i en periode. Se venligst opslag i 
Kulturhuset og på www.kbs.dk.  

Du er altid velkommen i Kulturhuset - om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspis-
ning, 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, 
pensionistklubben, billardklubben Habil, håndarbejdsklubben og Tai Chi.  

Vel mødt i Kulturhuset!

KULTURHUSET, LANGELANDSVEJ 66, 4600 KØGE, TLF. 5665 1677
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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

STREETESOCCER
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



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

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

I fodsporet på Omsorgsklovnene - Del 2
Til Kyndelmisse blev der arrangeret Køge 
Kulturnat fredag den 3. februar 2017. Dette år 
gik det under navnet: ”Himmel og hav”. Det 
foregik rundt omkring i Køge med mere end 
50 arrangementer. 

Vores møde ved Køge Torv
Omsorgsklovnene Kikka og Nanne mødte jeg 
nu for anden gang. Første gang jeg mødte 
dem var et tilfældigt møde i Rådhusarkaden, 
hvor der for nylig var frivilligdag. Denne spe-
cielle dag skulle de lige besøge Dagbladet 
først, som havde fået opsnuset, at der var 
klovne i byen. Jeg stod i det begyndende 
mørke og så dem komme over torvet med 
deres dertil indrettede trækvogn. Trækvognen 
var fl ot dekoreret med en parasol i midten og 
med lys i. De kom mod mig med sprudlende 
humør og gik i spraglet tøj med en masse 
gode kulører på. De var i følgeskab med Luni 
Smil. Luni betyder varme og minsandten, 
om ikke hun var en varm pigeklovn. Og sikke 
en varme, de allesammen mødte mig med. 
Omsorgsklovnenes bedste ord er ”Omsorg”, 
hvilket jeg gerne vil skrive under på. Jeg blev 
mødt med store smil og masser af krammere. 
Jeg tilbød at passe på deres vogn, men blev 
pludselig inviteret med op på Dagbladet. Min 
funktion i alt dette her?,- er du måske begyndt 
at tænke på. Jeg må tilstå, at jeg er en novice 
i netop denne sammenhæng, men jeg er 
blevet engageret af disse ”klovne” som deres 
decideret ”klovnefotograf”, hvilket jeg føler 
mig meget beæret over. 

Den Blå Klapbro, Den Gule Hal og Kirken

KULTURNAT I
KØGE

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg
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Stjernestunder
Ude i Køge by skabte disse skønne empa-
tiske klovne mange gode ”Stjernestunder”. 
Flere mennesker trak automatisk på smile-
båndet, når de gik forbi os. Hurtigt og nemt 
blev der åbnet op for en god snak, som selv-
følgelig altid startede med et godt gammel-
dags kram, som disse klovne var gode til 
at dele ud af. Ofte var der børn involveret i 
Omsorgsklovnenes færden rundt omkring i 
byen. 

Vores vandretur
Vi startede på Køge Torv, så bevægede 
vi os over til Køs´, så Køge Kirke. Vi kom 
forbi O´Flanagans på vores vej videre til 
Marinehjemmeværnets fl otille 368 Køge. Vi 
tog et smut forbi Køge Marineforening ”Den 
Blå Klapbro”, tog et længerevarende ophold 

KØS, O’Flanagans, Tappetiet og  Torvet

på Tapperiet. Så besøgte vi Den Gule Hal, 
hvor vi var inde og kigge på Køge´s maritime 
modelbyggerlaug´s hjemmelavede skibe.

Terrængående klovne
Jeg fulgte fl ittigt i klovnenes fodspor. Det var 
både mørkt og koldt og terrænet var ikke altid 
lige nemt. Dog var disse klovne aldeles ter-
rængående og samtidig var de aldeles hur-
tigtløbende. Dog skulle vi også nå en masse 
og det er mit indtryk, da vi atter skiltes ved 
stationen, at vi fi k nået, hvad vi skulle. Og 
dette på trods af, at vi jo kun så nogle få af 
de over 50 arrangementer, som foregik rundt 
omkring i denne gamle by. Som vi startede, så 
sluttede vi - med et stort kram fra hver af disse 
skønne ”klovne”.

Klovnefotografen/Tina Hesselbjerg
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Historiens vingesus breder sig med hastige 
slag, da 1. maj morgenmødet starter tradi-
tionsrigt i Hugos vinkælder i Køge. 

Der er tale om et velbesøgt morgenmøde, 
der hylder alle 1. maj traditionerne, og under-
tegnede har været med fl ere gange igennem 
årene. Duften af kaff e & morgenbrød breder 
sig, mens snakken går livligt ved bordene 
med lokal politik. Selvom der er tale om en 
ølkælder, er der da et par enkelte, som drister 
sig til en Gammel Dansk dram, med bemærk-
ningen om, ”ahr, det er måske lige tidligt nok 
til en øl”. Sjovt nok er det noget som ændrer 
sig en lille times tid senere.

Jeg møder fl ere gamle kollegaer fra både 
Codan Gummi og Dana Lim, som dukker op 
til dette arrangement. Vi får udvekslet høfl ig-
heder om, ”hvordan går det”, og ”hvor er du 
nu?”. Det er altid hyggeligt at mødes til sådan 
et morgenmøde, hvor man lige kan få opsum-
meret, hvor ens gamle venner og kollegaer 
er i livet. Marie Stærke fører an med morgen-
sang, og der bliver lystigt sunget med på ”Når 
jeg ser et rødt smælde”.

Marie er morgenens første taler, og man kan 
godt mærke ,at hun er oplagt og at det er 
kommunalt valgår. Der bliver både citeret fra 
Dan Turell og snakket om fælleskab, tryghed 
og trivsel. Dette er alle emner jeg selv har 
prædiket i de sidste beboerblade, og det er 
noget vi alle kan bruge på trods af vores kul-
turforskelle i KBS.

Dagens talerrække gik fra Jan Rasmussen, 
som er gruppeformand for Socialdemokratiet 
i Køge, til DSU formand, Rikke og til sidst og 
ikke mindst Henrik Sass Larsen(MF). Alle talere 
havde stort set samme budskab, fællesskab, 
tryghed og trivsel, som vi alle ved favner det 
jo bredt og positivt. 

Man kan måske synes, at det er nogle foræl-
dede dogmer og punchline retorik, der bliver 
udtrykt sådan en dag, men ikke desto mindre 
er det der, vi er i dag. Personligt kan jeg godt 
lide disse traditioner. 

Henrik Sass Larsen var som vanen tro mands-
opdækket af hele DK’s pressekorps, men 
virkede ikke synderligt påvirket af dette 
faktum. Man er vel nærmest rockstjerne, 
udtrykte han selv, så helt uden humor er han 
ikke. 

Så det var alt i alt en hyggelig måde at starte 
dagen på.

HUGOS KÆLDER
DEN 1. MAJ

NYT FRA KØGE OG OMEGN Tekst og Foto: Mikkel Henderson
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MOTIVATION I MEDVIND OG MODVIND
Foredrag med Ulrik Wilbek
Torsdag den 30. marts klokken 17.00 var alle 
ved at have fundet deres pladser i Ravns-
borghallen. Selv fandt jeg en siddeplads på 
allerforreste stolerække. Der var sat rigtig 
mange stole op, og der kom rigtig mange 
mennesker denne aftenstund.

Allerførst var der en repræsentant, der på 
Kultur- og Idrætsudvalgets vegne præsen-
terede Ulrik Wilbek. En mand, som enhver nok 
vil vide - i hvert fald dem, der interesserer sig 
for sport - både har været træner for herre- og 
damelandsholdet i håndbold. Nå,- nu er jeg jo 
ikke gået i gang med at skrive for at fortælle 
noget, I sikkert allerede ved, men Ulrik Wilbek 
kom frem på podiet og begyndte at fortælle, 
både i tekniske detaljer samt i levende ek-
sempler på, hvordan han igennem tiden har 
håndteret det at skulle motivere sine spillere 
til at nå deres mål. 

Et mål behøver absolut ikke at være en 
førsteplads, ergo, at stå på podiet som num-
mer 1. Som han siger: “Man skal have et formål 
og altså nogle målsætninger, ellers famler 
man i blinde. Den første målsætning, da jeg 
havde med herrelandsholdet at gøre, var: Vi 
skal i semifi nalerne!” Senere hen, da de var 
godt på vej, ønskede Ulrik Wilbek, at Lands- 
holdet skulle kunne se for sig, at de vandt en 
guldmedalje. Han fandt et podie frem og plac-
erede spillerne øverst oppe på denne. “Man 
må tænke på, at alt kan ske, og spillerne kan 
risikere at blive skadet, dog skal vi stadig satse 
på guldet. Man skal ikke blive usikker på trods 
af uforudsigelige ting. Engang tabte vi til 
Norge med ét mål. Dog spillede vi fantastisk 
de sidste tyve minutter.” Ulrik Wilbek sagde til 
spillerne, at de bare skulle fortsætte sådan. De 
7 næste kampe vandt de så. 

Visionen skal være guld, inden da må man 
forsøge at opnå nogle delmål. Det er muligt, 
at det i første omgang glipper, dog skal man 

fortsætte og se det positive ved det. Man skal 
være nysgerrig! Hvor gode kan vi blive?
Man skal kunne se et formål og en mening. Op-
gaven skal i fokus. Den skal være forståelig. En 
bunden opgave kan dræbe kreativiteten. En fri 
opgave skal gerne være indenfor en kategori, 
ellers kan det være svært. Opgaverne skal 
gøres smalle. Man kan træne på at fokusere. In-
spiration er vigtigt. Alle sanser skal være åbne.

Ulrik Wilbek fortsatte sit udmærkede foredrag 
ved at nævne ordet ‘priming’. Jeg har slået 
dette ord op på Wikipedia, og det blev jeg ikke 
spor klogere af. Dog siger han: “Hvad påvirker 
os og vores indre dialog? Det giver energi og 
begejstring at snakke tingene op, også når det 
ser rigtig ringe ud! Herrelandsholdet primede 
hinanden og vandt med 14 mål i Minsk i 
Hviderusland, hvor de skulle kvalifi cere sig til 
EM i 2015. Dette på trods af, at de skulle have 
været lige gode.”  Jeg fi k lige kontakt til Ulrik 
Wilbek omkring ordet ‘Priming’, og han skrev 
tilbage: ”Priming handler om at påvirke andres 
underbevidsthed.” Så fi k jeg sat det på plads.

Ulrik Wilbek sagde en del mere i dette 1½ 
timers lange foredrag. Jeg mener dog, at det 
er et godt sted at runde af og samtidig vil jeg 
reklamere for en e-bog, som jeg har købt på 
nettet. Den hedder: ‘Tro på dig selv’, netop 
skrevet af himself. Den er jeg kun lige startet 
på og den virker, ligesom hans foredrag, rigtig 
spændende. 

Tekst: Tina Hesselbjerg



REDAKTIONELT

Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset?
Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset, så kom og få en snak med Lotte 
Varder. Vi har brug for nogle frivillige som kan 
assistere onsdag eftermiddag kl. 16-18 

Du bliver en del af et hyggeligt fællesskab og 
bidrager til et blomstrende aktivitetsmiljø i dit 
lokalområde. Når du er blevet oplært som fri-
villig og har én fast ugentlig vagt, får du moti-
onskort til Kulturhuset.

VIL DU VÆRE 
MED?

Rasmus og Viktoria er frivillige i cafeén


