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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Efteråret er over os og det
samme er kommunalvalget. De rød gule blade blæser
om kap med valgplakaterne,
som med deres forskellige
løfter, prædiker om et nyt og
bedre kommunalt samfund.
Om få uger er det hele overstået og vinteren er over os.
Den seneste tid har jeg i min
egenskab af beboerformand
i Hastrupparken haft fornøjelsen af at vise interesseret lands
og lokal politikere rundt i vores
lokale område. Blandt andet
har Marie Stærke og Mette
Fredriksen fra socialdemokratiet vist flaget i Hastrupparken
og blevet vist rundt og senest
var det Thomas Kielgast og Pia
Olsen Dyhr, der fik den store
rundtur. Personligt er jeg rigtig
glad for, at der bliver sat fokus
på bla. tryghed og trivsel i
dette kommunalvalg. Jeg er
også meget glad for, at politikerne viser støtte til vores problemer og område generelt.
Mit håb er bare, at dette også
sker efter valget hvor det virkelig gælder. Desværre kan
jeg godt have min tvivl, men
håbet lever. Husk at stemme
den 21.November, din stemme
tæller, lige meget hvad. Siden
sidste beboerblad udkom, er
der kommet et par nye ansigter til på bladet og i selskabet. Blandt andet har min gode
veninde, Helle Vestergaard
,fundet vejen ind på

redaktionen og er derudover
blevet valgt til selskabsbestyrelsen, efter at Ole Lund trådte
tilbage. Der skal lyde en stor
tak til Ole Lund for manges års
tro tjeneste i bestyrelsen. Helle
bor til dagligt i Tornegården
sammen med sin kæreste.
Samtidigt med dette er hun
også næstformand i deres
afdelingsbestyrelse og i dette
blad kan i læse nogle af hendes
artikler. Helle skriver med entusiasme og positiv energi og det
er lige noget vi kan bruge på
redaktionen. Vores formanskollegie i selskabet savner opbakning fra de enkelte afdelinger. I starten synes vi, at der var
stor og god opbakning for det
genopfundne tiltag, men nu
virker det som om, at interessen er dalet lidt. Både Martin
Hoffmann, Pia Sølyst og jeg har
flere gange prøvet at få input
om, hvad vi skal have af emner
til debat. Men lige i øjeblikket
står det lidt i stampe desværre.
Jeg synes ellers det er et kærkomment forum, hvor vi kunne
dele erfaringer og historier om
godt og ondt i vores forskellige afdelinger. Så opfordringen
herfra er, “kom ud af busken og
del jeres ønsker med os”. Der
er ikke nogen emner, der er for
små eller for store til at tage
fat i. Og hvis der er noget vi
ikke kan svare på umiddelbart,
så finder vi videns ekspertise
udefra. Det kunne være i
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form af foredrag eller en
tur til andre boligselskaber. Julen og nytåret står
snart for døren, så her
fra redaktionen ønsker vi
alle en god jul og et godt
nytår og med en stor tak
for det meget produktive år, vi har haft. Vi har
fået det luksusproblem
på redaktionen, at vi desværre er nødt til at sorterer i alle artiklerne og det
er desværre ikke alt, der
altid kommer med. Det
beklager vi, med et lille
akavet smil på læben. For
det betyder jo, at der sker
rigtigt meget forskelligt i
Køge Boligselskab.
Med venlig hilsen
Mikkel Henderson
Redaktør
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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
nye Beboerrådgiver, Kim Mørk Giedo.
Interview med Kim M Giedo,
vores nye beboerrådgiver.
Jeg vil først, indledningsvis, lige
nævne at Kim, som jeg jo nogle
gange deler kontor med, da jeg
jo kommer og går efter behov,
er en frisk og omgængelig
mand, der i høj grad har humor,
der jo som bekendt er med til at
binde folk sammen. Et godt grin
åbner døre, der ellers er lukkede.
Derudover har han en god situationsfornemmelse og er fuld af
empati. En mand, der dermed
er nem at etablere kontakt med,
hvilket jeg har indtryk af gælder
for alle, som Kim møder eller
etablerer kontakt med på anden
vis. Ud over dette, har jeg registreret, at Kim er en erfaren mand
med en stor viden.

det nuværende job kan kaldes
for nyskabende idéer. Kim´s
jobs har sågar ført ham helt til
udlandet.
Det sidste job Kim havde, var
i Slagelse, hvor han arbejdede
som Projektleder i en Social
helhedsplan.

Nu er Kim så ankommet til Køge
Boligselskab. Han er naturligvis
ny, men kan absolut ikke kaldes
for en novice. Mange af opgav- Tekst: Tina Hesselbjerg
erne er dog nye og spændende,
deriblandt er Kim blevet udvalgt være med til at udvikle
til at sætte både tekster og bill- det i fællesskab med hele
eder ind i vores alle sammen´s Køge Boligselskab.
beboerblad altså KBS Beboernyt.
Kim er ikke bange for at begive Jeg forstår at du er tovholder i flere sammensig ud på dybt vand og prøve
hænge. Hvad kræver
nye ting. In design, som Kim
nu arbejder med er helt nyt for dette af dig? “Det kræver
at jeg kan organisere,
Jeg plejer at improvisere, når jeg ham.
samarbejde, skabe dialog
interviewer folk, men efter at
Kim er altid i gang og også i dag og analysere dette. Jeg
have set Kim´s jobbeskrivelse i
skal være lyttende og
det sidste Beboernyt, som i mine sidder han fordybet over sin
åben overfor andres
computer.
Dog
kan
Kim
åbenøjne var ganske lang, tænkte
ideer”.
bart multitaske da jeg tillader
jeg, at denne gang er jeg vist
lige nødt til at forberede mig lidt mig denne tidlige morgenstund
at tage chancen for at udspørge Din jobbeskrivelse er
derpå.
ham om hans forventninger til meget alsidig. Hvordan
har du det med det? ”Det
dette nye job.
Kim kommer fra forskeler ikke kun et adminlige spændende jobs, blandt
istrativt job hvilket jeg
”Først og fremmest vil jeg
andet indenfor det boligsosynes er spændende. Det
påpege at der er en fantasciale område, hvor han har
er også et meget mentisk god stemning i Køge
haft kontakt til mennesker på
mange forskellige niveauer. Han Boligselskab og masser af aktiv- neskeligt job. Jeg synes,
at det er dejligt, at det er
iteter med mange frivillige
har haft og har stadig mange
kræfter. Mine forventninger til så bredt med så mange
gode og brugbare ideer, som
funktioner. Det er det der
arbejdet er at understøtte det
både i tidligere erhverv og i
er en udfordring for mig i
i forvejen gode arbejde samt
det daglige arbejde ”.
KBS Beboernyt | November 2017
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FIBERNET OG T V
OVERVÅGNING
NYT FRA SELSKABET
Der er i Ravnborg Huse indlagt en
fiberforbindelse 200/200 Mbit i alle lejemål.
Forbindelsen er indeholdt i afdelingens
driftsbudget og er en almindelig del af huslejen. Den årlige drift udgør kun 60,- pr. måned
som altså er en del af den almindelige husleje.
Når en beboer flytter ind, skal de bare oprette
sig hos Bolig-net, som er leverandøren af
fiberforbindelsen til afdelingen.
Årsagen til at det har kunnet lade sig gøre
så billigt i Ravnsborg Huse er at der ved
byggeriets opførelse allerede var indlagt et
internt kabel, således at alle rum i alle lejeligheder er forsynet med et EDB stik. Fibernettet
skulle således bare tilkobles i kældrene, så var
alle beboere på et hurtigt fibernet.
Beboerne kan tilkøbe sig en hurtigere
forbindelse, hvis de ønsker det. Der er også
mulighed for at købe mobil telefoni, eller
mobilt bredbånd, hvis beboerne ønsker det.
Ved valg af denne løsning sparer beboerne
penge, en normal bredbåndsforbindelse
koster ofte mellem 250 -350 kr. pr. måned.
Endvidere mener afdelingsbestyrelsen at man
har valgt en god løsning langt ind i fremtiden.
Selskabet vil senere undersøge om det er
muligt at indlægge fibernet ind i andre
afdelinger.
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Tekst: René Nielsen

Tv-overvågning i Hastrupparken
Afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken og
Selskabsbestyrelsen for Køge Boligselskab har
vedtaget at Kulturhuset skal Tv-overvåges,
både inde som ude. Dette er opsat og
igangsat.
Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at
vaskeriet skal Tv-overvåges og opsættes i november. Endelig har de på beboermødet i Hastrupparken vedtaget at hele
Hastrupparken skal Tv-overvåges. Her er
der tale om kældergange, trappeindgange,
grønne områder og parkeringsarealer.
Nærmere information tilgår, når det opsættes.
Selskabet har bestemt at der sker
Tv-overvågning af materialegården ved ejendomskontoret Langelandsvej 4, det vil påbegynde i november måned.
Persondataloven stiller krav om, at personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at der skal
være de nødvendige tekniske og fysiske foranstaltninger imod, at optagelser fra et overvågningskamera kommer til uvedkommendes
kendskab eller misbruges.
Denne politik er beskrevet og kan udleveres
ved henvendelse til selskabets forretningsfører eller afdelingsbestyrelsen.

KBS Beboer nyt
Formål med tv-overvågning
Formålet med tv-overvågningen er at forebygge, bekæmpe og opklare kriminalitet og
hærværk.
Der kan ske overvågning af følgende personkategorier: Medarbejdere, beboere, gæster/
besøgende og andre, der befinder sig på de
overvågede områder.
I forbindelse med overvågningen behandles
oplysninger om, hvem der befinder sig på de
overvågede områder og på hvilket tidspunkt.
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på en måde, så de ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Dette sker ved, at optagelserne lagres på en harddisk, hvortil der kræves
adgangskode/password. Kun de personer,
der skal have adgang, får en adgangskode.
Adgangskoden må ikke overlades til andre
eller opbevares på en sådan måde, at andre
kan tilgå den.
Optagelser fra tv-overvågningen må alene
gennemses ved mistanke om strafbare
forhold med henblik på at udlevere oplysningerne til politiet.

Opbevaring af og adgang til overvågnings- Følgende begrænsede antal personer må
billeder mv.
tilgå optagelserne: Forretningsføreren i Køge
Optagelserne fra tv-overvågningen opbevares Boligselskab og Politiet.
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FÆLLESBANKO
KBS
NYT FRA SELSKABET
KBS Aktivitetsudvalg
KBS fællesbanko genoptaget
Torsdag d.12. Oktober 2017 kl 17:00 slog aktivitetsudvalget for første gang i mange år
dørene op for et fælles bankospil i KBS.
Alle beboere fra KBS’ afdelinger var inviteret
med til at kæmpe om de mange fine præmier
og Klemens Torp havde beredvilligt sat deres
store selskabslokale til rådighed.
Inden selve bankospillet løb af stablen, var der
mulighed for at stille sulten med sandwich og
kage og skylle efter med øl, vand og kaffe. Alt
imens gik Dennis Hedegaard rundt og solgte
lodder til amerikansk lotteri og jeg skal love
for, der var nogen, der fik købt mange af dem.
Snakken gik lystigt ved alle bordene, så Martin
fra aktivitetsudvalget måtte skrue op for
volumen, da han bød velkommen. Men da
han først begyndte at råbe bankonumrene
op, så sænkede stilheden sig markant over
selskabet.
Der blev afviklet 12 spil og der var gevinst på
1 række og pladen fuld - og lidt sidegevinster til fuld plade var der selvfølgelig også. Der
var præmier fra butikker i Køges nye Strædet,
Niels Juul og Kulturhuset samt kaffe og vin.
Som tillæg til bankospillet kunne man også
købe Stjernebanko for en tier stykket. Et lille
sjovt spil, hvor det gjaldt om at ramme 3 af
KBS Beboernyt | November 2017
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KBS Beboer nyt
bankonumrene..... og hvor gevinsten var den
samlede indtjening af spillet, godt og vel 1000
kr.
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KBS Aktivitetsudvalg
Mandag den 6. november 2017 om morgen
blev der købt billetter i administrationen til
den årlige pensionisttur til Tyskland

Da de første 6 spil var afviklet, var det tid til
en lille pause og udtrækning af det amerikanske lotteri. Aktivitetsudvalget havde været
en smule optimistiske og købt 3000 lodder,
som ikke alle var blevet solgt. Så der var en
del af de udtraukne lodder, der fortsat lå i
den usolgte bunke. Men de fandt hurtigt en
løsning, så gevinsterne kunne få en ejermand.
Og så var det ellers i gang igen med Gamle
Ole, rap rap og alle de andre mange tal og en
spænding i luften, for tænk nu hvis man gik
hjem med den helt store gevinst!
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KBS
SPISER SAMMEN
NYT FRA SELSKABET

Tekst: og Foto:Tina Hesselbjerg

KBS spiser sammen i Kulturhuset
Onsdag den 30. august klokken 18 blev der
grillet kød, som 11 mennesker fra KBS sad og
nød. Kødet havde vi hver især selv medbragt.
Velsmagende kartoffelsalat og salat havde
Birgit Kragh stået for. Noget af en opgave,
som hun skal have stor ros for.
Det havde småregnet op ad dagen så spændingen var stor, da vi jo skulle have gang i
grillen. Jørgen Gutfelt tændte op i grillen og
Dennis Hedegaard og Jørgen satte en lille
pavillon op over grillen,- bare sådan for en sikkerheds skyld.
Dog matchede vejrguderne og vejrudsigten
hinanden og regnen holdt op i rette tid.
Man kunne købe øl og vand til maden. Efter
en del forberedelser kunne vi hver især sidde
og nyde maden og samværet med hinanden,
hvilket vi så gjorde. Hvad angår tilslutning til
dette arrangement så håber vi på, at det vil gå
efter mund til mund metoden og ikke mindst
friste nogen læsere, der læser Beboernyt.
Sidste onsdag i oktober blev der atter afholdt
det pågældende arrangement og næste gang
der er ”KBS spiser sammen” er sidste onsdag i
januar. Til en forandring laver vi mad sammen
fra kl. 16.00 og hygger os med lidt kaffe og te,
hvorefter der så spises kl. 18.00.

KBS Beboernyt | November 2017
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NY MEDARBEJDER
I KULTURHUSET
NYT FRA SELSKABET
Annette er tilbage i cafeen
Annette Henriksen er påny startet som
daglig leder af vores cafe i Kulturhuset. Som
de fleste måske kan huske, var Anette også
den ledende skikkelse af cafeen for nogle år
tilbage. Som en del af selskabsbestyrelsen
vil jeg sige, at det er rigtigt rart at se et kendt
ansigt bag baren igen. Jeg glæder mig personligt til at få kørt vores Kulturhus op til hvad
det engang var i fordums tid.
Jeg havde en snak med Annette angående
hendes planer og visioner for fremtiden i
Kulturhuset. En af de mange ting der blev
snakket om var, at man vil have det tilbage
til det aktive hus, det engang var og hvor alle
skulle kunne føle sig velkomne. Blandt de “nye
tiltag”, vil man have torsdags maden tilbage
og til en pris, hvor alle skal kunne være med.
Morgenmaden om tirsdagen får et løft med
en billig og lidt dyrere udgave, så er der lidt at
vælge imellem.
Der skal gøres plads til arrangementer af forskellige kulturelle indslag, det kunne være
musik, foredrag og storskærms arrangement.
Man vil med tiden se, hvad kalenderen og
økonomien tillader, men der sker helt sikkert
et løft, lover Anette. Og som vi blev enige om,
“Rom blev hverken bygget eller drukket på en
dag”.
Folk må godt have lidt tålmodighed og jeg
skal jo også lige “lande”, fortsætter Annette,
KBS Beboernyt | November 2017

Tekst: Mikkel Hendderson foto: Tina Hesselbjerg

“og se hvad selskabet og beboere byder ind
med af ideer”.
“Det er vigtigt, at prisniveauet i cafeen bliver
sat, så alle kan være med”, bliver der tilføjet,
men jeg skal også tjene, så det løber rundt.
Og her må jeg bare tilføje, hvor er det dejligt
at man som udgangspunkt vil inkluderer, alle
og ikke ekskludere nogen. Når jeg nu sidder
og snakker med Annette kan jeg se og fornemme en glød i hendes øjne, en kæmpe
entusiasme og gåpåmod, dertil en skefuld
rebelskhed af, “det her skal jeg sgu nok få op
at stå”.
Så dertil vil jeg også bare opfordre til at frivillige melder sig under fanerne hos Annette og
vil hjælpe hende med at løfte i flok. Jeg tror
på at det vil være godt at komme tilbage til
rødderne med et pift af 2017. Og så lige til slut
for at citere Annette, “et hus til 23 millioner kr.
skal sgu bruges”.

KBS Beboer nyt
Tirdag den 7. november tog jeg på besøg i
Kulturhuset.
Her var der vanen tro, tirsdagsmorgenmad.
Dog var jeg klar over at der var en god lille
historie forbundet med dette.
Derfor tog jeg mit kamera med denne dag.
I sommerferien, mens Kulturhuset havde
lukket, da var der nemlig en gruppe på 6-8
mennesker, der havde holdt sammen om
denne tradition.
De startede med at mødes ude i parken
om tirsdagen. Da det så blev lidt køligere
og mere regnfuldt, så trak de indendørs og
besøgte hinanden i hvert deres hjem.
De synes, at det var ærgerligt at Kulturhuset
lukkede ned og holdt sommerferie og af
denne grund ville de alle fortsætte med
deres sammenhold og deres hyggelige
sociale samvær.
Der var naturligvis hjemmebragt brød og
kaffe med i denne plan, udtaler Tove, som
jeg lige shanghajede, ved det hyggelige
bord for at få en udtalelse, som blev til et lille
interview.

Tove

Annette
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På et tidspunkt i denne gode lille historie,
lægger Lisbeth, som er frivillig i Kulturhusets
cafe´, mærke til denne gruppe. Hun åbner
døren til Kulturhuset og byder dem indenfor.
Nu sidder de så alle sammen her og danner
netop et godt grundlag for en god start på
tirdags morgenmad i Kulturhuset.
Annette er kommet ind over. Hun er både en
gammel kending og ligeledes er hun nyansat i
Kulturhuset.
Lige nu betales der 10 kr. for kaffe ad libitum og
10 kr. for en bolle. Den første tirsdag i december vil der også blive mulighed for at købe sig
til morgenmad, som vil stå på et ”tag selv bord”.
Her vil du kunne, for bare 25 kr., få fri kaffe,
ost, boller, marmelade, rugbrød, juice og ikke
mindst yoghurt med noget sundt ovenpå.
Og så får du oveni alt dette den høflige betjening af de søde mennesker, der vimser rundt i
Kulturhusets cafe´ netop for dig.
Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

Lisbeth
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LØVFALDSTUR I
HASTRUPPARKEN
NYT FRA AFDELINGERNE
Løvfaldstur med Hastrupparkens
pensionist forening
Turen gik i dagens anledning til Dragør
fortet.
En skøn og solrig september morgen møder
jeg Karen Friis som er formand for pensionistklubben i Hastrupparken. Karen havde
været så sød at invitere undertegnede
med på denne tur sammen med 47 andre
deltagere.
Vi mødes alle ved Nettos P-plads og drager
sammen i bus mod Amager med dertil
indlagte “pit-stops”. Stemningen i bussen
er rar og til tider løssluppen på den gode
måde. Der bliver fortalt historier og anekdoter fra en svunden tid i KBS og jeg lytter
beredvilligt med. Da jeg altid har været
meget historie interesseret, er dette en
guldgrube af viden for mig.
Karen Friss byder velkommen i bussen og
jeg får også lige et par ord indført om hvem
og hvorfor jeg er med.
Vores første “pit-stop” er efter en lille tur
rundt på Refshale øen ved operaen, hvor de
rygetrængende kan få luft og de trætte ben
kan blive strukket. Derefter går turen videre
til Kastrup lystbådehavn hvor der venter en
lille forfriskning i form af en øl eller vand.
Jeg får snakket en del med diverse deltagere om hvordan de synes at deres

KBS Beboernyt | November 2017

Tekst og Foto: Mikkel Henderson

pensionistklub fungerer og hvad der bliver
lavet og mit indtryk er, at man er yderst tilfreds med alle de arrangementer, der bliver
lavet i løbet af året. Altså en meget velfungerende klub er der tale om.
Efter en velfortjent drikkepause gik turen
videre til Dragør Fortet hvor der ventede en
lækker frokost og rundvisning. Efter maden
blev der budt på en rundvisning som viste
sig at være rigtig spænende og vi hørte
meget om fortets historie og funktion.
Historier om drikfældige officerer, kaliberen på fortets kanoner, koldkrigsminder og
lugten på de menige soldaters stuer, blev
fortalt med en energi jeg sjældent oplever
af værtsparret.
Hvis man vil opleve noget af Københavns
og omegns historie er det absolut et sted
jeg vil anbefale at besøge Efter en gåtur
rundt på fortet i det dejlige sensommervejr,
blev der budt på kaffe og kage, og så gik
turen ellers hjemad.
Jeg kan med ærlighed sige at det var
en rigtig hyggelig dagbog. Håber at vi
redaktionen bliver inviteret med en anden
gang.

KBS Beboer nyt
BEBOERLOPPEMARKED I HASTRUPPARKEN
Søndag den 16. juli fra kl. 10 til kl. 15 var der
beboerloppemarked inde i salen ved siden
af billarden. Det lokale, som i høj grad bliver
brugt til festlokale. Kitt fra Hastrupparken var
initiativtageren til dette arrangement.
Ideen opstod ti dage før og resultatet deraf
blev 4 boder. Hun henvendte sig til Dennis
Hedegaard for at finde ud af det rette tidspunkt og sted for det pågældende loppemarked.
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altid meget forskellig, alt fra “marsh-mellow
man” til “Spiderman”, hekse og “Killerklovne”
i forskellige afskygninger var repræsenteret
på denne kolde og mørke fredag i oktober
måned. Vores “nye” daglige leder af cafeen,
Anette, kunne da heller ikke dy sig fra at kigge
forbi og sammen med de frivillige var de
med til at (u)hyggen bredte sig. For beskedne
priser kunne man købe græskar, slikposer,
slushice og kager i mange afskygninger.
Og vores lokale kebab mand, Chadi havde
da også fundet vej i dagens anledning og
serverede med kyndig hånd lækre pita brød
med kebab. Igen i år var der kåring af bedste
udklædning og bedste græskar og de fire
heldige vindere blev belønnet med gavekort
til Nordisk film biograferne og Burger garage
i Køge. Alt i alt var det en rigtig hyggelig aften
med masser af gys og(u)hygge.

Da der så, da dagen oprandt, kom lidt dryp fra
oven, blev det hurtigt vedtaget at det skulle
være indendørs. Kitt er god til de sociale
medier hvor det, ganske flittigt, er blevet
slået op flere steder. Der var en del besøgende, dog kunne man tænke at det havde
været anderledes med noget mere reklame
for projektet, hvilket der vil blive gjort noget ved til næste år, da det her er planen at
beboerloppemarkedet skal være på samme
tidspunkt som legedagen.
HALLOWEEN I HASTRUPPARKEN
Fredag den 27.oktober var der Halloween fest
i Kulturhuset. Traditionen tro holdte afdelingsbestyrelsen halloween fest for børn og
barnlige skræmte sjæle i Kulturhuset. Der var
disket op med romkugle spøgelser, farvede
popcorn, slushice og kebab mens festen var i
gang. Igen i år var der hård konkurrence om,
hvem der kunne lave det bedste udskårne
græskar.
Manglen på fantasi i udklædningerne fejlede
heller ikke noget i år. Kreativitet var som
KBS Beboernyt | November 2017
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KUNST OG BOLD
HASTRUPPARKEN
NYT FRA AFDELINGERNE
MULTIBANEN FIK ET KULTURELT OG
FARVERIGT LØFT
Fredag den 13. oktober var der en lille mini
fernisering af den nye kunst som omkranser
vores multibane i Hastrupparken. Med børne
champagne og pølser på grillen, var der lagt i
ovnen til en hyggelig eftermiddag i selskab med
Osama og de lokale drenge, som løb og spillede
bold. Jeg er ret sikker på, at den næste Lionel
Messi kommer fra vores lokalområde, kan man
se på de talenter, der render rundt og spiller
streetsoccer.

Deltagere og Kunstnere
I en meget uformel atmosfære kom Osama fra
helhedsplanen og afslørede de mange flotte
værker, som er malet af vores mange talentfulde
unge. De unge har arbejdet hårdt i Kunstvognen, som igen i år har været på besøg i Hastrupparken ind over sommeren.
Afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken havde
sponseret træpladerne, som der er blevet malet
på. Og i samarbejde med lærerne fra Køge
billedskole og de grønne mænd kom hele kunstKBS Beboernyt | November 2017

Tekst: og Foto: Mikkel Henderson

projektet op og stå, eller hænge, om man vil.
“Nu kan man se at der er kommet en “rød tråd”
i parken”, sagde nogle forældre. Og ja, når man
kigger efter så ser det rent faktisk sådan ud nu,
med kunsten ved vores indgangsparti i Kulturhuset og multibanen. Flot ser det ud her i det
grå Hastrupparken.
Mon ikke at der til næste år kommer flere
farverige kunstværker op i Hastrupparken. Der
er i hvert fald rigeligt med talent og ideer på
paletten den kommende tid, kan man se.

KBS Beboer nyt
HABIL SKOMAGERUNDERVISNING
Tekst: og Foto: Tina Hesselbjerg
Johnny Gyldendahl viser Habil´s medlemmer
hvordan han vil gribe situationen an når der
skal spilles ”Skomager”. Han giver gode fif og
tricks videre til de fremmødte medlemmer.
I sin tid kom Brix med ideen om at invitere
Johnny Gyldendahl. Torsdag den 28. september kom han så på visit efter at bestyrelsen
havde skabt kontakten. Dette var et arrangement, som man kunne deltage i såfremt man
havde meldt sig på.
Der blev startet ud med lækkert smørrebrød,
som folk sad og nød da jeg ankom til billardklubben. Lærermesteren, deres mentor,
var absolut ikke helt grøn bag ørerne, da han
havde vundet Danmarksmesterskaberne 10
gange. 3 x singel, 5 x med makker, 2 x mix
double. Ud over dette, så har Johnny undervist i “Skomager” i 20 år. Som Johnny sagde
undervejs i forløbet: “Som 2 årig lå jeg under
bordet da min far spillede billard. Som 8 årig
blev jeg medlem af Roskilde Billard Klub.”
Johnny har igennem de sidste 24 år arrangeret nogle af de største turneringer i “Skomager”.
Der gik ikke lang tid, så var Johnny i gang
med at demonstrere diverse opstillinger af
kuglerne. “Stå rigtigt. Hold rigtigt på køen.
Bliv stabil. Skaf dig selv de nemme stød. Spil
taktisk. Prøv at ram forpinden og der er gode
chancer for at få 6 til 8 gode. Jo hårdere du
støder, des mere upræcis bliver du.”
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gøre ham kunsten efter.
For det første fornemmede jeg en voldsom
koncentration omkring billardbordet.
Deltagerne ville gerne forstå det.
For det andet jeg en vis forsigtighed og
nervøsitet, da deltagerne greb deres køer
for at prøve tingene af, da tingene ikke altid
forholder sig som først antaget.

Seriøsiteten i billard gik pludselig op for mig.
Jeg så folk stå målløst og kigge, mens Johnny
stødte og pludselig ramte alle kegler på en
gang. Som Johnny sagde: “Det er helt fint
med et gennemført stød. Nogle gange tror
folk, at det skal gøres hårdt. Johnny nævnte
undervejs noget, der mest af alt kan ligne en
lærersætning: “Næsten lige meget hvor godt
du gør det,- du kan altid gøre det bedre!

Mig, der aldrig har spillet billard! Dog var jeg
denne specielle dag bare fluen på væggen.
Til tider,- en meget avanceret og nærmest
volepyk´sk snak, kom der ud af munden på
Johnny.
Efter at have demonstreret en rum tid blev det
tid til at Habil´s medlemmer, der deltog, skulle
KBS Beboernyt | November 2017
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DARTKLUBBEN I
HASTRUPPARKEN
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst: og Foto: Tina Hesselbjerg

DARTKLUBBEN I HASTRUPPARKEN
Jeg har ved flere lejligheder kigget ind i
dartklubben, som jo ligger lige ved siden af
billardklubben, til stor fornøjelse og megen
morskab. Jeg har også prøvet at ramme
skiven med pile, hvilket kan være en prøvelse. Der er flere medlemmer, der er rigtigt
dygtige til dette spil.
En dag fik jeg Dennis Hedegaard i tale og
han sagde: Grunden til at dart fik sin opstart
var, at der var nogle beboere, der efterspurgte dart. Det næste skridt var så at søge
Køge Kommune om penge til dette formål.
Det skete gennem en pulje, hvor det var
vigtigt at alle skulle være velkomne uanset
etnicitet, fysisk formåen, skader og handicaps.” Vi søgte om 5000 kr. hvilket vi fik”,
fortæller Dennis Hedegaard. ”Hvordan går
det så”, spørger jeg. ”Det er lidt trægt med
medlemstilslutningen. Vi er en 10 stykker
lige nu. Dog har vi forsøgt at udbrede
budskabet ved hjælp af sedler i beboernes
postkasser i hele Køge Boligselskab men
budskabet er ligesom ikke kommet videre
end til de forskellige afdelingsbestyrelser
i bebyggelserne”.” Det er lidt ærgerligt”,
tilføjer Dennis.”Foreningen lever og ønsker
flere medlemmer, da vi har pladsen til det”.

KBS Beboernyt | November 2017

Jeg kan her lige komme med en tilføjelse,der er hele 2 dartskiver som løbende bliver
på- og afmonteret,- så to hold kan ligesom
spille på samme tid.
Dennis håber med dette tiltag igennem
Beboernyt, at få gjort opmærksom på dette
ganske glimrende spil, som bliver spillet
hver torsdag fra kl. 18.00. Det foregår i
foyer’en ind til selskabslokalet i Kulturhuset.
Ønskes der yderligere oplysninge, i denne
forbindelse, da kontakt venligst Dennis på
følgende mail: deh@kbs.dk.

KBS Beboer nyt
FRIVILLIGFEST I HASTRUPPARKEN
Lørdag den 19. august var der hygge for de
frivillige, Dennis Hedegaard og resten af Hastrupparkens bestyrelse kaldte til frivillig fest i
Hastrupparken.
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Det hele (maden) blev leveret af ”Kok med kul
på”. Pattegrisen skulle naturligvis tilberedes
på stedet hvilket den jo så blev. Kokken var en
ganske ihærdig mand, der rigtig gik til den.
Brødet skulle skæres ud og kødet ligeså.
Der var nok at se til. Imens sad Habils
medlemmer, dem der var til stede, og
hyggede sig gevaldigt i det gode vejr.

Da man godt ville belønne alle de gode tiltag/
foreninger i Hastrupparken og frivillige til
diverse arrangementer, havde afdelingsbestyrelsen valgt at traktere med lidt mad og drikke Vi var i alt 24 medlemmer der deltog. Festlighederne startede kl. 16.00. I starten var det
denne dag.
ganske naturligt at sidde på bænken på Habils
terrasse. Som tiden gik, sad folk mere spredt
for til sidst at samles inde i teltet. Her var der
ligeledes gjort plads til en større buffet. Snakken gik lystigt og det skal da lige nævnes at
ingen gik tørstige derfra, da der var fri bar!

Vores alle sammens skraldemand, Jørgen
Gutfeldt, havde meldt sig under fanerne til
at lave maden til de hungrende ganer. Og for
at slå to fluer med et smæk, holdte man også
lige et lille evalueringsmøde og planlægnings
møde mht. til den årlige KBS juletræsfest på
Hastrupskolen.

Kokken kunne dog ikke stå for det hele såsom
afrydning og afvaskning hvilket det var mit
indtryk, at det her var specielt festudvalget,
som bestod af henholdsvis Søren O, Ia, Gitte,
Jane og Annette, som var gode til at hjælpe til
med dette også selvom jeg var en af dem, der
bare sad og hyggede mig.

Min opgave denne specielle dag blev det at
tage nogle gode billeder, der kunne illustrere
vores hyggelige komsammen. Kl. 20.30 da jeg
gik, var der stadig mange gode snakke rundt
Mødet foregik uden større dramatik og vi
kunne sætte os til bords og nyde Jørgens kuli- om bordet. Jeg forstod, at det til lejligheden
opsatte telt vedblev at ose af hygge og
nariske lækkerier og hinandens selskab. Hvor
er det rart, at man kan mødes under uformelle nærvær til ud på de små timer.
Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg
og hyggelige rammer, hvor alt ikke går op i
frivillighed og arbejde. Der skal lyde en stor
tak til Jørgen for at stå og knokle i køkkenet.
Tekst: Mikkel Henderson Foto: Tina Hesselbjerg
HABILS SOMMERFEST
Den 26. august blev det tid til Habils (billardklubbens) sommerfest. Som udgangspunkt
skulle vi hver især betale 200 kr. men så blev
der sørme også trakteret med helstegt pattegris på grill. Derudover var der kartoffelsalat og
andre lækre salater. Grillen og et nyligt opslået
telt stod lige udenfor billardklubbens lokale.
KBS Beboernyt | November 2017
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TORNEGÅRDEN
25 ÅR
NYT FRA AFDELINGERNE
I 1992 for 25 år siden blev det første spadestik foretaget på en jordmark et par km
udenfor Køge Centrum.
Det var den spæde begyndelse på den 3.
bebyggelse i Køge Boligselskab, som vi
kender som Tornegården.

Tekst Helle Vestergaard Foto: Tina Hesselbjerg

afdelingsformand Pia Sølyst holdt en lille
velkomsttale, hvor hun udtrykte afdelingens glæde over, at de fremmødte havde
afset tid til at komme forbi. Det var dejligt
at hygge med de fremmødte og sludre med
dem under mere uformelle former end vi
sædvanligvis gør.

Sådanne ”sølvbryllupper” skal naturligvis
ikke gå ubemærket hen, så i weekenden d.
8. og 9. september blev alle sejl sat til for at
markere begivenheden.
En weekend der var kendetegnet med
masser af hygge, sjov og ikke mindst REGN.
Ejendomsfunktionærerne havde om torsdagen (selvfølgelig i regnvejr) sørget for at
opsætte KBS’ flotte bolchestribede telt, så
der var fine rammer for gæsterne.
Festlighederne startede om fredagen ved
en reception, hvor afdelingsbestyrelsen tog
imod gæster fra KBS administrationen og de
”grønne” mænd fra de respektive afdelinger. Derudover var alle afdelingsbestyrelser
inviteret med.
På trods af silende regn og en travl hverdag
dukkede gæsterne stille og roligt frem
og de kunne se frem til et traktement
bestående af 6 forskellige slags pølser
fra den til lejligheden opsatte pølsevogn
og dertil fadøl, vin og vand – alt sammen
akkompagneret af den stille musik fra
regnen, der ramte telttaget. Tornegårdens
KBS Beboernyt | November 2017

Der blev åbnet gaver og det var utroligt imponerende, hvad gæsterne havde
taget med. Der var vingaver, blomster og
gavekort til Thyme. KBS donerede en flot
havebænk med indgravering og ejendomsfunktionærerne kom med 2 kirsebærtræer. Tornegården vil her gerne sige
mange tak for de utroligt flotte gaver som vi
kan have glæde af mange år frem i tiden.
Der blev holdt flotte taler af henholdsvis
KBS’ formand Martin Hoffmann og
Ejendomsfunktionær Torben Andersen.
Sidstnævnte fortalte desuden en
lille anekdote om et af de donerede
kirsebærtræer.
Træet er af arten Lapin som betyder kanin.

KBS Beboer nyt
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Og der er vist noget med, at kaniner formerer sig voldsomt. Torben kunne i hvert fald
fortælle en sjov historie om en by i Frankrig,
hvor tilsvarende kirsebærtræ var plantet og
efterfølgende var der et voldsomt boom i
børnefødsler.
Så undertegnede ser frem til om et par år
at sidde på den nye bænk ved kirsebærtræet og nyde synet af alle de mange børn,
der tilsyneladende kommer til verden her i
Tornegården.
Om lørdagen var der så stor fest for
Tornegårdens beboere. 96 beboere var tilmeldt ud af 123 lejemål, så rigtigt dejligt
med den store opbakning – der dog
krævede lidt flere stole og borde end vi selv
kan bidrage med. Så er det jo godt, at vi
kan trække på det fine samarbejde mellem
afdelingerne og kunne låne af Hastrup
Huse, tak for det. Festlighederne startede
sidst på eftermiddagen, hvor vi startede
ud med kaffe og kage og med at fejre de
15 beboere, der har boet i Tornegården i
samfulde 25 år med en flot gavekurv til hver
af dem og stort bifald.
Dernæst gik multikunstneren Nicklas på
scenen og underholdt i fortræffelig stil
både børn og voksne med hans trylleri og
bugtalershow. Især hans lille bugtalergimmick med Anders som ”offer” gik rent ind
hos alle. Han sluttede af i fin stil med at lave
diverse ballonfigurer til alle børnene.
Så var det blevet tid til at få noget føde
i maverne og det styrede Ole Lund med
sikker hånd bidraget af sin dygtige kone
og smukke datter. Nogle vil måske tænke,
hov det navn virker bekendt. Og ja, det er
den Ole, der igennem mange år har siddet i
Selskabsbestyrelsen. Men udover bestyrel
sesarbejde, så kan han skam også lave rigtig
lækker mad.
(Se næste side)

KBS Beboernyt | November 2017
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Vi blev forkælet med 2 forskellig slags grillet
kød, 2 slags kartofler og spændende salater
– og det allerbedste en uforglemmelig
svampe/trøffelsauce. Mums.
Den velduftende mad tiltrak også andre, for
pludselig fik vi besøg af en vagabond – som
præsenterede sig som Helle Hest. Et ganske
farverigt og for nogle overraskende islæt.
Hun kunne både synge og fortælle sjove
(røver) historier om nogle af beboerne.
Hun fik fyret godt op under kedlerne og
minsandten om hun ikke også kunne få de
mandlige gæster til at spille guitar på de
kvindelige gæster! Lattermusklerne blev
godt motioneret, sku jeg hilse og sige.
Ingen fest i Tornegården uden Amerikansk
Lotteri, så det var der naturligvis også
denne gang med flotte gavekort præmier.
Samtidig udloddede vi den fine Bonsai vi
modtog fra Klemens Torp samt vingaverne
fra pigerne fra administrationen.
Så tillykke til alle de heldige vindere.
Og så blev der ellers spillet op til dans ved
Maude og drengene. De havde dog efterladt Maude der hjemme, men drengene
kunne nu også godt på egen hånd.
Dansegulvet blev med det samme indtaget af de 2 jubilarer Gitte og Anna som på
behændig vis styrede rundt om vandpytterne. Vandpytter? Ja, der kom da lige en
”lille bitte” smule regn fra oven, der trængte
ind både ovenfra og nedenfra.
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Det dryppede lige så stille fra kondensen fra
teltets stålrør samt fra et par utætheder. Så
der var behov for paraplyer og regnjakker
både udenfor og indenfor – men det afholder bestemt ikke en ægte Tornegårdenbeboer fra at feste.
Alt i alt blev det en rigtig skøn
jubilæumsweekend. En stor tak skal lyde
til alle dem, der hjalp med at stable den på
benene, det var ikke lykkedes uden de gode
frivillige kræfter.
Og af hjertet tak til de 2 afdelinger Klemens
Torp og Hastrupparken, der har stået os
bi med lån af diverse udstyr og en speciel
tak til Dennis og Mikkel for jeres altid store
hjælpsomhed og imødekommenhed.

KBS Beboer nyt
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TORNEGÅRDEN AFHOLDER KURSUS
HJERTESTARTER / FØRSTEHJÆLPKURSUS
Som de fleste nok har set, har alle afdelinger
fået opsat hjertestartere. Og samtidig har vi
også fået tilbudt hjertestarterkursus.
Så da Tornegården afholdt kursus hos os,
måtte jeg da lige tjekke det ud. Jeg havde
som de fleste andre godt nok tænkt, hvor
svært kan det være. Der er jo en stemme, der
giver instrukser undervejs. Så behøver jeg
virkelig bruge tid på et kursus?
Heldigvis kom min holdning lidt til skamme,
for det meste af kurset gik på hjerte/lunge
redning. Og selvom jeg tidligere har været
på diverse førstehjælpskurser, så var jeg glad
for, jeg brugte de 4 timer på at genopfriske,
hvordan man kan være med til at redde liv.
For når folk har hjertestop og har mistet bevidstheden, så er det alfa omega at sørge for, at
der fortsat kommer ilt til hjernen.

bedste var, at patienten overlevede. De 4
timer kurset varede, var al tiden værd. Havde
nogle hyggelige timer med søde naboer og
en masse skræmmende, men også livsbekræftende og sjove anekdoter.
Kan kun opfordre jer alle til at tage imod det
gratis tilbud om at redde liv. Er der ikke planlagt kursus i din afdeling endnu, så kontakt
din bestyrelse - de kan stå for at arrangere
enten for egen afdeling eller i fællesskab med
andre afdelinger.
Så for nyligt en skøn reportage i tv, hvor en
mand fra København havde medvirket til at
genoplive en anden mand qua den forsøgsordning Tryg Fonden afvikler i øjeblikket i
Region Hovedstaden. Hjerteløber kalder de
det. Håber ordningen også vil brede sig her
til Køge og så står jeg klar til at oprette mig
på app’en. Håber aldrig jeg får brug for min
læring, men hvis jeg gør, så er jeg beredt!
Tekst: og Foto: Helle Vestergaard

Fakta boks:
Derfor er det vigtigt, at man også ved,
hvordan man yder hjertemassage, indtil der
er en anden, der har sørget for at hente den
nærmeste hjertestarter. Tænk hvad 30 tryk og
2 pust kan gøre!

Hjernen er det organ, der tager
størst skade ved hjertestop

Efter en masse instruktioner og praktiske øvelser med hjerte/lungemassage, var det tid til
en lille iscenesat ulykke. Vi fik hver især vores
rolle som vi skulle agere ud fra. Alle gik til den
med ildhu, som var en Oscar værdig. Og det

Man kan holde hjertet og kroppen i
gang med hjerte/lungemassage

Får hjernen ikke ilt i 4 min, tager den
skade

Der er 10 hjertestartere i KBS

KBS Beboernyt | November 2017
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BEPLANTNING
RAVNSBORG HUSE
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst: Tina Hesselbjerg Foto: Dan N Pedersen

Hen på formiddagen, tirsdag den 19.
september, fik jeg lige en sludder med
Dan Norman Pedersen på administrationen. Han er varmemester i Ravnsborg
Huse.
Dan´s ærinde var at fortælle om det nyligt tilplantede areal i Ravnsborg Huse. En næsten
ubenyttet legeplads er nu, ved hjælp af
gåpåmod og en stor indsats, blevet til et flot
rodendendronbed, som har rododendroner,
der blomstrer lige fra april/maj til juni/august.
Bedet er i varierende farver med forskellige niveauer. I midten af bedet er der nogle
opstammede rododendroner.

Selve opbygningen af bedet tog omkring 4
uger. Det var lidt on og off. Der blev ligesom
arbejdet på det når der var tid til dette formål.
Det har krævet en del arbejde. Først blev
det gjort ved håndkraft dernæst blev der
lånt nogle maskiner fra Solbakken 2 hvilket i
høj grad lettede arbejdet, tilføjede Dan, der
beredvilligt svarede på alle mine spørgsmål.
Thomas og jeg fik fjernet 10 til 12 kubikmeter faldgrus, som derefter blev placeret andetsteds i området.

Processen omkring det pågældende bed har
været lang. Der har været snakket længe om
det. Ideen fik Dan og Thomas. Ideen har været
forbi afdelingsbestyrelsen i Ravnsborg Huse.
Der blev indhentet et tilbud, som passede til
det beløb, der var blevet sat af til projektet. Et
år til halvandet blev det til inden bedet stod
der.
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Der er faktisk en hel speciel ide med denne
beplantning, fortæller Dan. Den står pænt
hele året. Der er kun lidt lugning. I de varme
somre bliver der fremover vandet med et automatisk vandingsanlæg. Der gødes ligeledes
indimellem.
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Fremover håber jeg på, at dette bed kunne
blive til andet og mere, nemlig et bed,
som forhåbentlig kunne blive anrettet ved
Klavervej 1, når der igen måtte blive penge til
et sådant formål, sagde Dan til slut.
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BEBOERPORTRÆT
GOSPEL I KØGE
NYT FRA AFDELINGERNE
Interview med Helle Tilsted.
Tirsdag den 29. august 2017 var jeg, af
dirigenten, der hedder Heidi, inviteret til
Gospel i Boholte Kirke. Min bror var på visit,
så ham tog jeg med. Først var det Gospel
Revolution, sidenhen var det N´joy fra
Karlslunde, der optrådte. Til sidst slog de sig
sammen og sang for publikum, som var mødt
talstærkt op.

Tekst: Tina Hesselbjerg Foto: Jannick Hesselbjerg

Hastrupskolen, som jo ligger tæt på, hvor jeg
bor. Så var der ingen undskyldning mere.

Faktisk burde jeg have aflagt stemmeprøve for
at komme ind i koret Gospel Revolution, hvilket jeg dog af uvisse årsager undgik. Jeg blev
først stillet sammen med dem, der synger alt.
Det var dog for anstrengende, så jeg stillede
mig hos tenorerne, hvilket passede bedre til
mig. Tenorerne er næst efter dem, der synger i
bas, hvilket er en meget dyb tone. Jeg startede
efter jul og er nu atter startet op efter somHeidi var en meget smilende og hjertevarm
dirigent og Erik, som var dirigent for det andet merferien. Vi er lidt over 20 mennesker i dette
kor.
hold, fik publikum med på en sang. På skift
skulle kvinder og mænd synge blandt publiDer er en god fællesskabsfølelse. Det koster
kum hvilket var meget medrivende. Gospel
meget energi, da jeg for at huske sangene,
Revolution sang mange gode sange såsom: “A skriver dem ned i hånden, dog giver det også
move of good”, “Better, go tell it on a moutain”, en god energi. Man bruger en masse energi,
“Jesus is a wonderful child, Take me to the
men får en masse tilbage. Der er tale om en
water”.
energiudveksling. Man vokser lidt, når man får
god respons fra publikum.
Der var ligeledes nogle solister, der sang helt
for sig selv, hvilket jeg synes, at de gjorde
ganske flot. Der gik ligesom Gospel i den i hele Svært når man kommer ind som begynder
kirken den pågældende aften og det er netop, og skal lære alle sangene udenad. I vores kor
hvad jeg skulle snakke med Helle om. Hun er synger vi ikke med teksterne foran os, da det
er vanskeligt at forene, idet vi jo ofte klapper
en del af Gospel Revolution og hun fortæller
imens, vi synger. Det giver mig så meget. Jeg
her:
synger sågar derhjemme, når radioen kører.
Jeg har altid sunget, siden jeg var barn. Det
startede med at jeg hørte/så Gospel på det
Dog kan jeg ikke en eneste node. Man lærer
plejehjem, hvor jeg arbejder. Her var James
Samson indover. Sidenhen hørte jeg igennem at få fokus på én muskelgruppe, så man kan
en kollega, at der startede noget Gospel op på få tonerne længere ud og dermed bliver man
bevidst om, hvad der sker inde i kroppen.
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Når vi øver, så foregår det i Boholte Kirke,
hvilket jo er tæt på min bopæl, da jeg bor i
Hastrupparken. Når man synger, løser man op
for nogle blokeringer i kroppen, som rigtig
mange mennesker har.

Det handler om at kunne få et bedre liv. Jeg
har flyttet mine grænser. Et par hundrede
mennesker er der til det pågældende foredrag. Det er stort for mig, dog ser jeg meget
frem til dette.

Hertil vil jeg da lige nævne, at engang da vi
skulle synge “Let me fly”,- da Lasse (pianisten)
slog tonerne an på klaveret, blev jeg gevaldig
rørt, da det jo er en smuk sang. Pludselig følte
jeg mig fredfyldt på en forunderlig måde.
Hvis man får lært de forskellige sange, så vil
man da gerne ud at synge dem.

Heidi Vingaard Larsen er korleder og dirigent.
Hun kan kontaktes på telefon 60 72 10 09.
Hun står for et rummeligt kor, såfremt du kan
synge I forvejen. Der er tale om en selvstændig forening, der er godkendt af kommunen
med eget CVR nummer.

Gospel betyder “Godt budskab”, at glæde sig
over livet på jorden. Musikformen er åndelighed. Jeg har været igennem en proces, hvor
jeg nu føler, at jeg har forbindelse mellem min
krop, min sjæl og min ånd.
For mig er gospel lig med livsglæde. Et eller
andet sted mener jeg, at der er noget der er
større end mig selv. Gospel er et lyspunkt i
mit liv, som på forskellig vis har været svært.
At springe ud i noget kræver mod at stå på en
scene ligeså. Det at synge I et gospelkor har
hjulpet mig med at focusere.

Der øves i Boholte Kirke, Boholtevej 97, om
tirsdagen. Man mødes kl. 19.15 og der øves fra
kl. 19.30 til 21.30.
På deres hjemmeside står der:
“Gospel Revolution” er gospelkoret I Køge.
Vi er samlet om at synge livsbekræftende og
glædessmittende gospelsang. Vi arbejder for
at udbrede kendskabet til gospelmusik, såvel
kirkeligt som verdsligt og socialt.”
Du kan læse mere på
www. gospelrevolution.dk.

Omstændighederne og nogle afbud til
nogle videooptagelser af ti minutters varighed gjorde nu, at skal jeg pludselig holde et
3 kvarters langs foredrag, som handler om
selvomsorg.
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

Sommermiddag for de frivillige i
Kulturhuset
Traditionen tro var der sommermiddag for de
frivillige i Kulturhuset. I år var det fredag den
18. august. Menuen stod på lækkert krydrede
kyllingefileter, hummus, tzatziki, melon og
feta salat og hjemmebagte flutes. Der havde
været mange kokke i gang, for at vi kunne
sætte os om et veldækket bord. Til dessert fik
vi Åsa´s lækre hjemmebagte brownies med is
– mums. Senere på aftenen blev der hygget
og grint mens der blev dystet i vikingespillet
på terrassen foran Kulturhuset.
Tak til alle frivillige og ansatte for en rigtig
hyggelig aften.
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Kendte ansigter i Kulturhuset
Lotte Varder
Boligsocial koordinator
lfv@bosj.dk

Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46

Åbningstider i Kulturhuset:

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre
timer om søndagen. Du er altid velkommen
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspisning om torsdagen, spise dagens frokost eller bare drikke
en kop kaffe i caféen - Kulturhuset har rammerne til det hele!
Hver uge har vi aktiviteter for såvel børn og
unge som for voksne. Forskellige klubber
og fodbold er eksempler på børne- og unge
aktiviteter. For de voksne er der bl.a. motionscenteret, pensionistklubben, billardklubben
Habil, håndarbejdsklubben og Tai Chi. For
alle beboere er der fællesspisning hver anden
torsdag aften kl. 18:00. Man skal blot huske,
at tilmelde sig i Kulturhuset dagen inden kl.
10:00. Husk også morgenmadscafé om tirsdagen kl. 9:00.
Vel mødt i Kulturhuset.
TAI CHI
Hvis man er interesseret, så start til
TAI CHI
Kontakt Pi på telefon: 50 80 81 01

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag
Lørdag:
Søndag:

kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 15:00
Lukket
kl. 9:00 - 13:00

Priser for motion:
Motion for 1 måned imellem:
kl. 9:00 - 12:00 kr. 75,00
Heldagskort kr. 125,00
Betaling
Da der kun er træning for ansatte
og beboere, er betalingen fremover
ændret, således at motionskort kun
kan købes via administrationen,
Langelandsvej 32.
Betaling vil kun kunne ske over huslejen. Som beboer skal du henvende dig
til administrationen og med sundhedskort dokumentere, at du bor i et af vores
lejemål.
Du underskriver en indmeldelsesblanket og kan herefter træne i Kulturhuset.
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AKTIVITETSOVERSIGT FOR
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TAI CHI

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK

KREA-KLUB

ØVEDE HOLD:
kl. 10.00-11.30 i sal II
BEGYNDER HOLD:
kl. 11.40-12.45 i sal II
IT CAFÉ
kl. 11.00-13.00 i
computerrummet

STAVGANG
kl. 16.00 ved
Kulturhuset

kl. 11.00-12.00 i sal II

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl. 12.00-16.00 i
foyeren til sal I

PENSIONISTKLUB
SOLBAKKEN I & II

kl. 10.00-14.00 i
cafeen

SPIL-OPPERNE
kl. 14.00-17.00 i
foyeren til sal I

CYKELCONTAINER
kl. 16.00-18.00

kl. 13.30-16.30
Primulavej 18

ZUMBA

PENSIONISTKLUB

kl. 18.30-19.30 i
sal II

kl. 14.00-16.30 i sal II

MORGENMAD I
KULTURHUSET
kl. 9.00-11.00
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TORSDAG
BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl. 18.00-22.00 i
foyeren til sal I

TORSDAGSMAD
Hver anden torsdag
kl. 18.00
Tilmelding/betaling i
cafeén onsdag inden
kl. 10.00
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KULTURHUSET OG KBS
FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

FREDAGSCAFÉ

STREETSOCCER
DRENGE U/16

BYTTECENTRALEN/
LOPPEN

kl. 14.00-16.00 på
multibanen

kl. 11.00-13.00
Langelandsvej 64, kld.

LØRDAGSBÅL VED
KULTURHUSET

MILJØGRUPPEN

kl. 16.00-18.00 i
foyeren til sal I

kl. 13.00-15.00 ved
Kulturhuset

kl. 19.00 - 21.00

STREETSOCCER
DRENGE 16+
kl. 16.00-18.00 på
multibanen

AKTIVITETER FOR ALLE
AKTIVITETER FOR UNGE
AKTIVITETER FOR VOKSNE
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BLOMSTERPIGEN
NYT FRA KØGE OG OMEGN

Maria bor i Køge og har egen lejlighed. Hun
er udviklingshæmmet og har bevæget sig af
kringlede og krogede veje til der, hvor hun er
i dag.
Maria har i en periode været omsværmet, som
hun selv udtrykker det,- af journalister. Det
er der ikke noget at sige til, tænker jeg, der
selv ønskede mig en bid af kagen. Jeg fik en
dag lavet en aftale med Maria, der i allerhøjeste grad er en både glad og smilende pige at
mødes med.
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Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

”Da Strædet åbnede”, siger Maria, ”da rendte
jeg rundt med favnen fuld af blomster,- det
var således, at jeg slet ikke kunne se mine
fødder”. ”Og så var der engang ude på Ringen,
at jeg fik et kram af en, som jeg afleverede
blomster til.”
Maria er meget engageret, når hun fortæller.
Hun er nærmest elskelig. Man kommer til at
holde af Maria lige på stedet. Dog kan nogle
ting falde svært for Maria. Hun plejer dog at
kompensere for dette, ved at gøre tingene på
hendes egen måde. Det der er mest logisk for
hende.

KBS Beboer nyt
Mit drømmejob var engang at blive dyrepasser, dog gik jeg i en anden retning, til dels
fordi en lærer fortalte mig, at jeg ville være for
dum til dette. Ordene blev sagt på en pæn og
indpakket måde. Dog var det vigtigt for mig
lige at bevise, at jeg kunne og derefter tog jeg
uddannelsen som dyrepasser på Vilvorde på
Roskilde Tekniske skole. Og jeg bestod, sagde
Maria stolt.
”Livet har ikke altid været nemt. Dog har jeg
lært at leve med mine skavanker, hvilket har
været en lang vej at nå dertil. Nederlag gør
mig mere stædig og jeg bliver ligesom en
fighter efter et nederlag.”
Da jeg kan lide at have muligheder, så har jeg
også taget et hygiejnekursus. I 2008 tog jeg
ligeledes et kørekort, siger Maria stolt.
På ITC blev jeg en dag spurgt om, hvad jeg
kunne tænke mig at arbejde med. Det var
umiddelbart svært at svare på, men jeg var
grundlæggende klar over, at det skulle være
noget kreativt. Det hele startede med at
Maria kørte med frugt og grønt igennem ITC
for Køge Kommune. Jobkonsulenten tog så
kontakt til KLAP og de kunne tilbyde Maria et
klapjob, som startede med et praktikforløb
som blomsterudbringer hos Blomsterpigerne
i Ølby. Jeg startede med nogle få timer om
ugen og nu er jeg blevet fastansat der. Jeg
arbejder nu 4 dage om ugen hos dem. Maria
har et maksimum antal timer, som hun må
arbejde ifølge hendes papirer.
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ringer på en dørtelefon”, tilføjer Maria.
Jeg går ind imellem til hånde i butikken, dog
binder jeg ikke blomster men når situationen
kræver det, så er jeg gerne behjælpelig i flere
forskellige situationer.
”Selvom tingene ikke helt gik som jeg havde
håbet, så er jeg glad for at være der, hvor jeg
er. Jeg føler mig værdsat. Jeg er glad og tilfreds. Jeg tager en dag ad gangen, så kører
det for mig. Min mor siger,- det skal lige med,
at jeg er blevet mere voksen og har fået et
bedre sprog. Jeg er ligesom vokset med
opgaven.”
Af uransaglige grunde valgte Maria alligevel at skifte kurs. ”Når man ikke kan få den
man elsker, må man elske den man får” og
det gør Maria så sandelig, idet hun ikke kan
forestille sig at arbejde andetsteds end hos
Blomsterpigerne i Ølby, med det hverv hun nu
varetager der.

”Her har de taget imod mig med åbne arme”,
hvilket Maria glad viser ved at åbne sine arme.
”Sommetider bliver jeg ”kærlig mobbet”,
hvilket jeg selv er god til at give tilbage på af
samme skuffe”.
”I starten var det grænseoverskridende for
mig at skulle ringe på folks døre. Dog sagde
jeg til mig selv at det var en del af arbejdet. Nu
er jeg ligesom kommet over dette”. ”Stadig
kan jeg godt have det lidt sådan, når jeg
KBS Beboernyt | November 2017

34

KBS Beboer nyt

INTEGRATIONS
PRIS
NYT FRA KØGE OG OMEGN

Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

Integrationsrådet i Køge Kommune inviterer
Nogle lækre lagkager var anrettet præcis med
til prisuddeling, torsdag den 26. oktober 2017. samme ordlyd. Disse samt diverse chips, kaffe
og sodavand var anrettet på et langt bord,
Det sker på Center for Dansk og Integration i
hvor folk, da startskuddet lød, valfartede til.
Ølby og der er to, der er de heldige vindere.
Dette er henholdsvis en frivillig og en fra
Alt dette blev nydt imens talerne gik på talererhvervslivet. Repræsentanter derfra modtastolen. Malerier og nogle figurer var lavet til
ger priserne.
dagens anledning af Andrea og Sham og af
Ahmad fra Syrien. Symbolikken var i orden til
Jeg mødte op på Center for Dansk og
netop denne specielle begivenhed.
Integration i Ølbycentret i ganske god tid, da
dette passer mig bedst. Omtrent kl. 13 ankom Disse kunststykker blev ligeledes overrakt
jeg og jeg blev mødt med en utrolig imødetil vinderne. Selve borgmesteren kom også
kommenhed, som hurtigt fik mig til, at føle
på visit. Han stod for uddelingerne af både
mig hjemme.
kopper og priser til erhvervslivet.
Jeg var sat til at skulle fotografere begivenheden og var forberedt på, at få en ”wingman”,
som hed Leah. Hun havde dog hele tiden
noget om ørerne, da hun jo var med i integrationsrådet, så jeg passede sådan nogenlunde
mig selv og det blev vist alligevel et ganske
godt resultat.
For at komme godt fra start kan jeg her fortælle, at det var Heidi og Jens Aage Hansen
fra Østsjællands beredskab, der vandt frivillighedsprisen. Så var det Lis Foldager og Lars
Deleuran, som repræsenterer Hammershus
bageri, som modtog erhvervsprisen.
Undervejs i forløbet kom de nominerede op
på scenen og fik hver især en kop, hvorpå der
stod ”Køge Kommune integrationsrådet 2017”.
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Leah, som er fra Amerika, startede talerækken.
Hun var en kende nervøs, da hun ikke helt
var klar over, hvordan hendes danske sprog
ville blive forstået af de nyligt hertil flyttede
mennesker, der havde samlet sig i lokalet og
lyttede med.
Hendes lange tale gik godt. Hun er jo også, i
sin tid, startet med at lære dansk på Center for
Dansk og Integration.
Miechael tog også ordet og ledte os igennem
denne dejlige eftermiddag, hvor solen strålede ind til os og gav os et godt indirekte lys
fra oven, som var ganske glimrende at gå og
fotografere i dog sammenblandet med lidt
blitz hvor det blev nødvendigt.
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VIL DU VÆRE
MED?
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.

Mikkel og Tina, en del af et stærkt team på
KBS Beboernyt

