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Leder august 2018     
Det har i skrivende stund været 
et brag af en sommer, vi har 
haft. Jeg tror sagtens, jeg kan 
sige, at det er den varmeste og 
mest solrige sommer vi har haft 
i Danmark i mange år. Masser 
af sol, varme, tørke, afbræn-
dings & vandings forbud har 
været på dagsordenen. 

I dette blad er der masser af 
spændende artikler fra vores 
afdelinger i KBS. Der er meget 
forskelligt stof at læse og noget 
for enhver smag.

Der er bla. en artikel om, at vi 
beboerdemokrater har været 
på en 1 dags konference om 
eff ektivisering og besparelser i 
det almennyttige boligbyggeri 
og om hvordan disse krav fra 
staten er blevet implementeret 
og fortsat skal implementeres 
i KBS. Det var en spændende 
konference, hvor der blev også 
lyttet til os og vores ideer som 
beboerdemokrater.

Vores aktivitetsudvalg har med 
Pia Sølyst & Martin Hoff mann 
i spidsen haft fornøjelsen af, 
at arrangere Skt. Hans fest ved 
Kulturhuset i år. Desværre i 
år havde vi et afbrændings-
forbud, som gjorde, at vi ikke 
havde noget bål til festen. 
Dette bevirkede nok også til, at 
arrangementet ikke var lige så 
godt besøgt som de forrige år. 
Men jeg er ret sikker på, at de 

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS Beboernyt

fremmødte havde en god fest, 
for det ser sådan ud på de bille-
der jeg har set fra arrangemen-
tet. Men alt dette kan I læse 
mere om i artiklen omkring Skt. 
Hans her i bladet.

Og når nu vi er ved vores akti-
vitetsudvalg her i KBS, så vil jeg 
opfordre til, at vi alle støtter 
op om de arrangementer de 
laver. Der ligger rigtig meget 
frivilligt arbejde og timer forud 
disse arrangementer. Tak til alle 
ildsjæle & frivillige i KBS!

Det er vigtigt, at støtte op om 
arrangementerne i KBS, når nu 
man ved, at aktivitetsudvalget 
har et budget at råde over til 
vores fælles arrangementer. 

Og husk, at de penge til akti-
vitetsudvalgets budget, bliver 
trukket fra vores husleje. Så 
jeg synes, det er vigtigt, at 
de penge der er sat af i dette 
budget også bliver brugt til 
fællesskabet. For ellers er det 
bare en ekstra huslejeindtægt 
for KBS, kan man sige. Jeg er 
personligt ked af at vide, at 
man netop ikke brugte hele 
dette budget sidste år. Så min 
personlige opfordring til aktivi-
tetsudvalget er, at man gør en 
lidt bedre og kollektiv indsats 
indbyrdes, for fremadrettet at 
udnytte dette budget til fæl-
lesskabet fuldt ud. Selv i disse 
eff ektiviseringstider, som vi nu 
har.

VELKOMMEN
REDAKTIONELT

Der er også fl ere fl otte 
artikler, der omhandler 
aktiviteter i vores fælles 
Kulturhus, som vi bør 
støtte op om noget mere. 
Kulturhuset er for alle 
beboere i KBS, hvis man 
skulle være i tvivl. Der 
foregår mange forskellige 
aktiviteter i det hus og der 
kommer fl ere til, som er til 
for alle, ung som gammel 
– tyk som tynd, som man 
siger.
Til slut vil jeg bare sige 
god læsning og husk, at 
september måned står i 
beboermødernes tegn. 
Så hvis man vil gøre sin 
stemme gældende, så 
mød op denne dag.

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 .

interview med Jeanette Byskov

I rækken af medarbejderpor-
trætter er det blevet Jeanette 
Byskovs tur.

Jeanette er sikkert et vel-
kendt navn/ansigt for 
de fl este og hun har da 
også været ansat i Køge 
Boligselskab i en årrække.

16 år er det efterhånden 
blevet til. Siden hun blev kon-
toruddannet indenfor bolig-
sektoren i 1992, har hun 
stort set ikke arbejdet med 
andet. Og heldigt for os, at 
hun kastede sin kærlighed 
på vores boligselskab i 2002, 
hvor vi lige siden har haft stor 
glæde af hendes ekspertise 
og altid smilende ansigt.

Hvilke arbejdsområder har 
du?

Jeg har heldigvis mange 
spændende og varierende 
arbejdsopgaver, men de 
primære funktioner er som 
sekretær for forretningsføre-
ren, opdatering af hjemmesi-
den og selskabets webløsnin-
ger samt behandling af kla-
gesager. Det er alt fra bebo-
erklager, frafl ytningskla-
ger og klager over forbrugs-
regnskaber. Det var da også 
i Jeanettes funktion som 
behandler af beboerklager, 
at undertegnede første gang 
havde kontakt til hende. 

Klagesager er et følsomt 
område og jeg må sige, at det 
håndterede hun meget pro-
fessionelt. Jeg blev mødt med 
både venlighed og lydhørhed 
og fi k vejledning i, hvordan 
jeg skulle håndtere sagen.

I en overgangsperiode på 
ét år var Jeanette desuden 
tovholder på det selv-
samme blad som hun netop 
bliver portrætteret i. Hun fi k 
opgaven med at lave KBS 
Beboernyt, da selskabet 
overtog det fra helhedspla-
nen. Og det gjorde hun i fi n 
stil indtil vores nye beboer-
rådgiver Kim blev ansat sidste 
år. 

Jeanette er heller ikke bleg 
for at påtage sig andre 
opgaver end hendes gængse 
daglige gøremål. Blandt 
andet i forbindelse med det 
årlige repræsentantskabs-
møde har hun været sød at 
hjælpe med at gøre mad klar 
til de sultne repræsentanter. 
Så en stor tak for det herfra.

Bred kontaktfl ade

Da jeg spørger Jeanette om, 
hvad der gør hende glad i sit 
job, er jeg ikke i tvivl om, at 
hun virkelig trives i KBS. Hun 
fortæller, at hun er super glad 
for sit arbejde, fordi det er så 
varierende og 

hun kan arbejde selvstæn-
digt. Og som hun selv siger 
”Nogle af mine arbejdsop-
gaver gør, at jeg har en bred 
kontaktfl ade i hele selskabet, 
både til ansatte, beboere og 
afdelingsbestyrelser. Andre 
opgaver giver mig mulighed 
for at sidde og ”nørde”, blandt 
andet da vi skulle udgive 
vores nye hjemmeside”. Hun 
er glad for at være i en meget 
fl eksibel virksomhed, hvor 
den enkelte medarbejder har 
ansvar for egne opgaver og 
hvor hendes chef har tillid til, 
at hun kan løse sine opgaver 
selvstændigt. Det betyder 
meget for Jeanette, da det 
bevarer både motivationen 
og arbejdsglæden.

 Jeanette Byskov

Tekst: Helle Vestergaard
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Lejligheden

• Selvstændigt bad og toilet. 

• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige   
                gulve er parket.

• Der er altan/have til lejemålene.

• Mulighed for individuel boligforbed 
                ring af køkken, bad og markise.

Værd at vide

• Køge Station med regionaltog og    
                S-tog  - ca.  15 min. med bus.

• Bus - afstand ca. 5 min. gang.

• Indkøbscenter - ca. 10 min. gang.

• Børneinstitutioner og skole - ca. 10     
                 min. gang.

• Køge bymidte - ca. 15 min. med bus.

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32 4600 Køge
Tlf. 5663 7500 E-mail kbs@kbs.dk 
www.kbs.dk
Kontorets åbningstider er: 
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13

TORNEGÅRDEN

NYT FRA SELSKABET

Info om afdelingen

Bebyggelsen er opført i 1992 i røde mursten 
og består af 123 boliger i 1½ plans rækkehuse. 
Til bebyggelsen hører et fælleshuse, to hotel-
værelser til overnattende gæster, med plads 
til 2 personer i hver. Et beboerhus med plads 
til 25 personer samt et selskabslokale med 
plads til 36 personer. Afdelingen har 3 vaske-
rier. I bebyggelsen er der legepladser for børn 
i alle aldre, som ligger i stille omgivelser samt 
grønne friarealer.Lejlighederne er forsynet 
med enten altan eller have. Energimærke C/D.

Beliggenhed
Tornegården

Tekniske installationer og anlæg

• Antenneanlæg - YouSee kabel TV.        
 Den enkelte lejer skal selv indgå  
                aftale med YouSee om levering af TV/    
                radio signal og/eller bredbånd.

• Varme - centralvarme naturgas.

• Renovation - sortering af aff ald såvel 
                 i som udenfor boligerne.

Husdyrhold
Det er tilladt at holde ét husdyr.

Opnotering på venteliste

For opnotering på ventelisten kan du 
oprette dig via www.kbs.dk, eller du kan 
kontakte administrationen. 
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NYT FRA SELSKABET

EFFEKTIVITETS 
KONFERENCE I KBS

KONFERENCE FOR BEBOERDEMOKRATER
Søndag, 17. juni mødte 23 beboerdemokrater 
fra KBS op på Comwell Hotel i Køge for at del 
tage i en opfølgnings konference vedrørende 
eff ektivisering. Allerede kl. 8.00 var der mor-
genkaff e, og kl. 08.30 startede dagens pro-
gram under ledelse af forretningsfører René 
Nielsen og beboerrådgiver Kim Mørk Giedo. 

Alle KBS’ afdelinger var repræsenterede 
med mindst en beboerdemokrat, så der var 
bred tilslutning fra hele selskabet. Selska-
bets ansatte har allerede gennemført en 
tilsvarende konference, og nu var så turen 
kommet til beboerdemokraterne, altså de 
valgte beboere i afdelingsbestyrelserne.

Konferencen var en opfølgning på en 
tilsvarende todages konference i 2017, hvor 
temaet var eff ektivisering, baseret på Bolig-
ministeriets krav om samlede besparelser på 
1,5 milliarder kroner (svarende til 8 %) i den 
almene bolig sektor frem til 2020. Såfremt 
denne besparelse ikke kan opnås ad frivil-
lighedens vej, kan den almene boligsektor se 
frem til indgreb fra ministeriet, men det ser 
heldigvis allerede nu ud til, at dette ikke bør 
blive nødvendigt.

René gennemgik selskabets eff ektivitetstal 
og mål, og de indsatser der allerede er gjort 
i KBS, og så blev der gjort klar til gruppear-
bejde, hvor grupperne skulle forholde sig 
til tre forskellige modeller for driften ude i 
afdelingerne, og skitsere såvel fordele som 
ulemper ved de forskellige muligheder.

Efter en let frokost gik de tre grupper så i 
gang med arbejdet, som bød på mange 
udfordringer og en livlig debat. Selv om der 
var mindre afvigelser i fremlæggelsen af 
gruppernes resultater, virkede det dog som 
om, at alle opfattede den samme model som 
mest hensigtsmæssig, nemlig den model som 
i oplægget hed ‘3 driftsområder: midt, øst og 
vest’. Og det er så denne model, eller noget 
som ligner, som selskabsbestyrelsen vil ar-
bejde videre med i løbet af efteråret, og som 
måske ender med at blive til virkelighed. Det 
får vi alle mere at vide om til den tid.

            Tekst: Frank R Taarup Foto: Kim Mørk Giedo
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Gruppe Øst

Gruppe Midt

Gruppe Vest

Dagen var præget af den faglige debat om 
emnet, som deltagerne gik ind i med liv og 
sjæl, men der var også tid til lidt socialt sam-

vær i de indlagte pauser, og mange beboer-
demokrater fra de forskellige afdelinger fi k sig 
nogle gode, nye kontakter. Alt i alt en rigtig 
god dag, som alle positivt bidrog med deres 
fri søndag til. 

Fremlæggelse
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Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor ved-
taget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der 
fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, 
vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at 
vores databehandling påvirker dine grundret-
tigheder negativt. 

Vi er især opmærksomme på risikoen for, at 
du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, 
eller lider økonomisk tab, tab af omdømme 
eller datafortrolighed.

Vi sikrer fair og gennemskuelig                    
databehandling.

Når vi beder dig om at stille dine persondata 
til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke 
data vi behandler om dig og til hvilket formål. 

Du modtager oplysning herom på tidspunk-
tet for indsamling af dine persondata.

Kontaktoplysninger 
Køge Boligselskab er dataansvarlig, og vi 
sikrer, at dine persondata behandles i over-
ensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Køge Boligselskab
Langelandsvej 32
4600 Køge
CVR: 18234947
Telefonnr.: 5663 75001
Mail: kbs@kbs.dk
Website: www.kbs.dk 

Har du spørgsmål om dine persondata og 
vores behandling af disse er du altid velkom-
men til at kontakte selskabets forretningsfører 
René Nielsen eller gå ind på KBS hjemmeside      
www.kbs.dk/ beboerweb under persondata. 
Der kan man læse om vores behandling af 
persondata i KBS.

Da Køge Boligselskab kerneaktivitet ikke 
er bestående aktiviteter med henblik på at 
behandle persondataoplysninger eller behan-
dler følsomme persondata i et stort omfang 
har selskabet valgt ikke at have en DPO

NYT FRA SELSKABET

DATA  
BESKYTTELSE
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NYT FRA SELSKABET   

KBS
AKTIVITETSUDVALG
Husk at sæt x i kalenderen.

BANKO
Torsdag den 11. Oktober 2018
fra kl.18:00 – 21:00
Dørene er åbne fra kl. 17:00
Sted: Selskabslokalet Hastrup Huse                            
(Vandstjernevej. 1) 
Vi spiller 12 spil med 1 rækkegevinst og fuld 
plade. Billet pris Kr.70,00 inklusiv 3 plader 
Billetter kan købe i administrationen fra 22. 
februar 2018  Ekstra plader kan tilkøbes på 
spilledagen. Der er begrænset plads, så det 
gælder om at tilmelde sig hurtigt. Der vil være 
plads til 75 personer.  Der er mulighed for at 
købe drikkevarer, Sandwich og kage til meget 
rimelige priser,  både før spillet påbegyndes 
og i pausen. 

Den årlige pensionisttur til Tyskland.
tirsdag den 4. december 2018 
kl. 11.00. Turen er kun for pensionister 
og efterlønsmodtagere boende i Køge 
Boligselskab. 

Der vil være mulighed for at handle i 
Bordershoppen i Tyskland i ca. 1½ time, hvor-
efter turen går tilbage til Køge, hvor vi spiser 
en julemenu og får en svingom i Klemens 
Torps selskabslokale. Der vil desuden blive 
afholdt lotteri i bussen på vejen frem og 
tilbage, så husk småpenge.
Pris pr. person er kr. 150,00. Inkluderet i prisen 
er kaff e og kage på færgen samt en 2-retters 
julemiddag om aftenen - fl æskesteg og ris a 
la mande. Prisen er kr. 150,00, uanset om man 
vælger kun at tage med på busturen, kun 
spiser med om aftenen eller om man vælger 
at deltage i begge dele.

Juletræsfest 
Søndag den 9.december 2018 
kl. 14.00 – 17.00  på Hastrupskolen
Dørene åbnes fra kl. 13.00 - kl. 14.00. 
Juletræsfest for medlem af KBK, at få lune 
æbleskiver og sodavand. Mor og Far kan nyde 
varm gløgg, kaff e, the, æbleskiver og brunka-
ger. Derefter kommer julemanden og leger 
med jer, og I kan danse om juletræ med Mor 
og Far. Julemanden har også en stor godte-
pose med lækkerier og en julegave til jer. Når I 
leger med gaven, så bliver der et stort julelot-
teri for Mor og Far med mange fl otte præmier.
Billetprisen er 50,00 kr.
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KULTURHUSET
DANMARK SPISER SAMMEN

NYT FRA SELSKABET

Torsdag den 26. april dannede kulturhuset 
rammen for Danmark Spiser Sammen. Over 
hele landet blev der i uge 17 afholdt små og 
store fællesspisninger med henblik på at fore-
bygge ensomhed. Det er Folkebevægelsen 
mod ensomhed, der er initiativtager til 
Danmark spiser sammen. Det er nu på tredje 
år, at det afholdes. På hjemmesiden www.dan-
markspisersammen.dk fremgår det, at 350.000 
mennesker i Danmark ofte føler sig ensomme. 
Spisearrangementerne i uge 17 skal bidrage 
til at skabe fokus på denne ensomhed og 
huske os alle sammen på at bidrage til at fore-
bygge ensomhed i dagligdagen og medvirke 
til at brobygge til de mange fællesskaber, der 
fi ndes derude.

Igen i år var Køge Boligselskab og 
Helhedsplanen med til at markere den årlige 
fællespisningsevent. Det blev en hyggelig 
aften, hvor der blev spist og snakket på tværs 
af generationer. Særligt var der en lille gæst 
på 2 år, som havde mange hyggelige snakke 
med en del af de ældre deltagere. Kokkene 
på dagen var Annette Henriksen og Susanne 
Jespersen. Susanne er frivillig kok i KBS spiser 
sammen og havde meldt sig som frivillig til at 
hjælpe med maden. De havde lavet en lækker 
ristaff el med kylling i karry og diverse små 

skåle med tilbehør og desserten bestod af 
lækre kanelsnegle. Tak til alle de gode kræfter 
der var med til at få sat fokus på ensomhed 
igen i år.

Det skal dog lige tilføjes, at Annette startede 
ret tidligt om morgenen med at lave forbere-
delserne til dette arrangement. 8 og et halvt 
kilo kyllingebrystfi leter blev krydret nænsomt 
med salt peber og karry for dernæst at blive 
sat i ovnen. Som tilbehør blev der klargjort 
æbler og løg og anananas :-). Da klokken var 
15.00 ankom Susanne, som så havde sine 
opgaver såsom den delikate karrysauce samt 
ris, der blev kogt så de var helt perfekte. Man 
kunne smage, at maden var tilberedt med 
hjertet (hjerterne), idet kyllingefi leterne var 
lækre og bløde, ligesom saucen var noget 
ganske særligt.

Ved hjælp af dette arrangement er der atter 
sat fokus på ensomhed, dog var det mit 
indtryk at folk i al almindelighed ikke var 
ensomme men alligevel valgte at støtte op 
omkring dette arrangement alene på grund af 
den gode mad og det gode selskab.

Efter at Lotte Varder havde introduceret histo-
rien bag ”Danmark spiser sammen”, sprang 
folk op af deres stole for dernæst at stille sig 
rundt om buff eten. Dernæst guff ede delta-
gerne med stor fornøjelse maden i sig. Gode 
samtaler blev indledt både på kryds og på 
tværs blandt mange gode naboer, der valfar-
tede fra hele KBS.

                           Tekst og  foto:  : Tina Hesselbjerg 
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Torsdag den 31. maj var en skøn dag også 
vejrmæssigt set. Denne specielle dag havde 
Annette Henriksen fra Kulturhuset brugt på 
at forkæle de deltagende beboere i KBS. Ud 
over en god saftig bøf (højreb), som blev 
kokkereret på grillen på allerbedste maner, 
så bød denne skønne aften på en lækker 
hvidløgspølse til enhver, der var kommet i 
denne anledning. John Bo Jørgensen stod 
for grillen, og Peter Sølyst stod og bakkede 
John Bo op da der da var noget at se til, idet 
der i alt var 22, der deltog i dette arrange-
ment. Der var alt hvad der dertil hørte, dres-
singer, ketchup, sennep. Derudover var der 
en god hjemmelavet kartoff elsalat. 3 andre 
dejlige salater stod der linet op på buff eten, 
som bestod at et bord, der var slået ud til 
netop denne forbindelse. Den 1. salat bestod 
af henholdsvis: Blomkål, champignon, rød 
peber, tomater. Den 2. var der puttet iceberg-
salat, ærter og majs i. Den 3. var der spinat-
blade, jordbær og melon i. 

Annette havde ligeledes klargjort to lækre 
kager, som vi endte med at indtage til kaff en. 
På toppen af disse kager var der drysset hen-
holdsvis jordbær, blåbær og ananas oven 
på fl ødeskummet. Anledningen var Sonja 
Nielsens fødselsdag. Hun gav kaff en og 
kagen. Mums! 

KULTURHUSET
GRILL ARRANGEMENT       

NYT FRA SELSKABET                            Tekst og  foto:  : Tina Hesselbjerg 
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SANKT HANS
AFTEN

NYT FRA SELSKABET                                        Tekst og  foto: Tina Hesselbjerg 

Lørdag den 23. juni blev der holdt Sankt 
Hans i/ved Kulturhuset, som er beliggende 
i Hastrupparken. Der var sat et kæmpestort 
telt op, som lyste op med dets rød/hvide 
farver og det lige midt i en VM tid inden for 
herrefodbold. 

Igennem længere tid har der været meget 
snak vedrørende, hvorvidt det var muligt at 
tænde det traditionelle Sankt Hans bål. Ugen 
op til Sankt Hans blev det klarlagt, det var 
ikke en mulighed. Det var faktisk forbudt, idet 
vejret igennem længere tid havde været så 
fantastisk, at der alt for sjældent var faldet 
regn. Det altid fl otte fyrværkeri blev ligele-
des afl yst pga. brandfare. Bortset for dette så 
forløb alt planmæssigt.

Heksen blev kreeret i Krea klubben af Marlene 
Gjørstrand og af Birgit Nielsen. Mange andre 
forberedelser var gået forud for denne dag 
med dette specielle arrangement. 

En del ejendomsfunktionærer fra alle afdelin-
gerne arbejdede for eksempel sammen om 
at få teltet op at stå. Et decideret frivilligmøde 
omkring servicering under arrangementet 

blev ligeledes afholdt kort forinden. Alt skulle 
jo gerne forløbe gnidningsfrit og med et over-
ordnet overblik. Arrangementet blev arrange-
ret, igen i år, af KBS Aktivitetsudvalg. 

Kød kunne bestilles, forinden, på administra-
tionen. Kager havde Annette Henriksen bagt 
nogle stykker af. Slush ice, popcorn, øl og 
vand var der rigeligt af.

En hoppeborg blev der sat op i dagens anled-
ning ligeså, hvorpå der blev hoppet godt og 
grundigt.

Nicklas Berg deltog atter i år som tryllekunst-
ner. Han tryllebandt både børn som voksne 
med en masse tricks og tryllerier.
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Folk kom og gik. Kager blev spist på fl otte-
ste maner. Øl og deslige blev drukket. Skøn 
grillmad blev spist. Højdepunktet på denne 
aften var da Marie Stærke holdt sin tale om 
smilet, der er den korteste vej imellem 2 men-
nesker. Talen hed: ”Smil og tillid” En tale, der 
rørte folk. Den traditionelle bålsang, det hører 
sig jo til, blev sunget og akkompagneret af 
det udmærkede band, ”Koldenborg Trio”, der 
aftenen igennem spillede inde i teltet.

Mange frivillige deltog og havde hvert deres 
område at varetage. Jeg må tilstå, at der blev 

kræset om disse gode mennesker, der valgte 
at bruge denne aften på dette godgørende 
formål. Når der var tid til det, fi k de frivillige 
lidt mad og drikke, for så atter at bevæge sig 
ind/ud på hver deres såkaldte pladser. Uden 
de frivillige havde arrangementet ikke kunnet 
forløbe så godt, som det gjorde.

Heksen fandt pludselig, i løbet af aftenen, sin 
vej ud til teltet. Når nu den var skabt så vid-
underlig grim, så skulle den da ikke gemmes 
væk men have sin gode plads lige ved ind-
gangen til teltet.

Foto: N
iels N

orre
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Foto: Niels Norre
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Tai Chi

Pi Hansen har sin faste gang i Kulturhuset 
mandage året rundt. Når Kulturhuset har 
åbent så er Pi der. Pi er frivillig og går op i Tai 
Chi på den Yang ‘ske måde (Yang stilen) også 
kaldet Tai Chi Chuan.

Tai Chi Chuan er et gammel kinesisk kampsy-
stem, der ydermere har en gavnlig indfl ydelse 
på helbredet, både fysisk og psykisk. Korrekt 
og vedvarende træning bringer lindring og 
ofte helbredelse for mange lidelser og syg-
domme. Koordinationen bliver forbedret og 
man bliver roligere og mere koncentreret. Det 
første man lærer er slow-formen. 89 bevægel-
ser der udføres i en langsom og sammenhæn-
gende serie.

Tai Chi, generelt, kan have en helbredende 
virkning, det kan betragtes som bevægende 
meditation. Det giver balance. Der er tale 

om et samarbejde mellem hjernehalvde-
lene. Meridianbanerne bliver masseret. (Ifølge 
kinesisk tradition cirkulerer der energi rundt 
i kroppen i de såkaldte meridianbaner.) Det 
er en slags forberedelse til selvforsvar, og det 
er videnskabeligt bevist, at det kan forbedre 
fysiske og psykiske ubalancer.

Pi har trænet hos Lars Klug i Roskilde siden 
2003, og har undervist i Kulturhuset siden 
2014.

Der starter nyt hold op mandag den 10. sep-
tember. Det kaldes begynderholdet og 
foregår fra kl. 11.40.

De øvede træner ligeledes om mandagen og 
det foregår fra kl. 10.00 

TAI CHI
I KULTURHUSET

NYT FRA SELSKABET                                        Tekst og  foto: Tina Hesselbjerg 
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LOPPEMARKED
HASTRUP HUSE

                                 Tekst og  foto: Tina Hesselbjerg NYT FRA AFDELINGERNE

Beboerloppemarked i Hastrup Huse
Lørdag den 26. maj var der beboerloppe-
marked i Hastrup Huse.

Det var annonceret i Køge onsdag og i Køge 
Dagblad. Derudover var der hængt opslag op 
fl ere steder rundt omkring i lokalområdet. Der 
deltog 5 familier fra KBS, der hver især satte 
boder op ved Vandstjernevej. Alskens ting 
blev sat til salg både tøj, sko, nips og meget 
andet til billige penge, som der jo er tilbøje-
lighed til, når der nu er tale om et loppe-
marked. Der var lovet torden og lynild nordpå 
og der´ blev det, gudskelov, da det kun var få 
dråber, der faldt fra oven denne skønne dag, 
hvor solen herskede det meste af tiden. Det 
foregik fra klokken 10 til kl. 16.

Da jeg selv bor på Vandstjernevej, var jeg 
orienteret om det kommende loppemarked 
og fandt da også en grill, der var beregnet til 
strøm, som var et fund, der kun kostede 50 
kr. Petanque kugler skiftede også ejermand, 
til min fordel, synes jeg, idet de kun kostede      

25 kr. Det skal dertil lige nævnes, i denne 
sammenhæng, at der, for nylig, er blevet lavet 
en petanquebane lige ved Vandstjernevej på 
græsset, der grænser op til Midtpunktet. Her 
kunne jeg jo komme til at spille, da jeg jo nu 
er indehaver af kuglerne til dette formål.

Folk kom og gik og nogle af de såkaldte 
sælgere, var også nysgerrige efter hvad deres 
konkurrenter gik og solgte. Mon ikke de, 
indbyrdes, også fi k købt og solgt nogle varer i 
netop denne sammenhæng. 

Kaff emaskinen kørte lystigt derudaf inde i 
nummer 8, hvilket sælgerne havde god gavn 
af, idet kaff en, med stor glæde blev nydt 
denne dag. Vandstjernevej begyndte allerede 
at summe af liv ved 8 tiden, da boderne 
allerede der begyndte lige så stille at blive sat 
op.



19K B S  B e b o e r n y t

K B S  B e b o e r n y t  |  A u g u s t  2 0 1 8

Beboerportræt – John Bo Jørgensen

John Bo Jørgensen(JB) bor til dagligt i Has-
trupparken og er nok mest kendt via sit frivil-
lige arbejde i vores cykelcontainer også kaldet 
”Cykel-care” og som medlem af billardklubben 
”Habil”. 
JB fl yttede til Hastrupparken fra et hus i 
Herfølge i september 2016 efter at hans søn 
Dennis Hedegaard, havde overtalt sin far til 
at fl ytte. Det var nok mest af alt pga. et stort 
hus, der skulle plejes og udsigten til at sidde 
meget alene i dagligdagen, der gjorde at JB 
lod sig overtale.

JB har det meste af sit liv arbejdet for Bane 
Danmark som tjenestemand, og efter 38 år 
gik han så på pension. Nu måtte et langt liv 
på & under sporene lægges på hylden, og et 
spændende otium med masser af aktiviteter 
skulle begynde.

JB har lige så længe, jeg kan huske, været en 
stor del af det frivillige liv i Køge og omegn. 

BEBOERPORTRÆT
TILBAGE PÅ SPORET

        Tekst: Mikkel Henderson Foto: Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE

Jeg husker JB som en stor drivkraft sammen 
med sin søn Dennis Hedegaard, bag fanklub-
ben i Herfølge boldklub. Fanklubben blev 
kaldt ”Hærfuglene” og senere efter fusionen 
mellem Køge og Herfølge boldklub, blev det 
til fanklubben ”Svanerne”, som de også var en 
del af sammen med undertegnede.
I dag er JB stadig en del af HB Køge dog på 
et mindre plan som kontaktperson mellem 
boderne på stadion. Hvis de står og mangler 
noget i deres boder til hjemmekampe, er det 
ham, man ringer til.
Hans dagligdag i Hastrupparken går gerne 
med at hjælpe beboerne med at lappe cykler 
og stramme et par gear, som bankoopråber i 
pensionistklubben og en stor drivkraft i ”KBS 
spiser sammen” er han også. Dette er for at 
give sit tilbage til fællesskabet, siger han. 
Dette er bare nogle få af de glødende jern, JB 
har i ilden og han er tit den første, der spring-
er til, hvis man har brug for hjælp. Endda så 
meget, at vi andre i hans omgangskreds er 
nødt til sige til ham; ”rolig nu JB, du er ikke 17 
år mere”. Men det er dog mest kærligt ment, 
trods alt.
Derudover nyder JB livet i Hastrupparken 
med at sidde sammen med andre beboere 
i nyttehaverne og til tirsdags morgenmad 
i Kulturhuset. Snakken og debatterne går 
lystigt derudaf med JB som ordstyrer, skulle 
jeg hilse og sige.
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En ny ejendomsfunktionær med hænderne 
skruet ordentligt på.

Den 15. juni mødte jeg, efter forudgåen-
de aftale, Ronny i Kulturhuset for at lave 
et interview. Han virkede som en sød og 
omgængelig fyr på 43 år, der ligeledes var 
svarparat og gerne kom med sine egne 
input når min formåen svigtede.

Den 1. marts startede Ronny med sit nye 
job i Hastrup Huse. Han har nu været ansat 
i 3 måneder. Ronny fortsætter: ”Det virker, 
som om det er en rigtig god arbejdsplads. 
Elsker at arbejde udenfor. Har dog i løbet 
af maj måned, hvor det har været usan-
dsynligt varmt gerne søgt skyggen, når det 
var muligt i mit arbejde. En nylavet petan-
quebane står nu klar i Hastrup Huse bag ved 
Midtpunktet. Da jeg startede stod den bare 
halvt færdig. Jeg har været med til at male 
den og til at smide noget stenmel på”. 

HASTRUP HUSE            
NY EJENDOMSFUNKTIONÆR

                                    Tekst og foto: Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE

”Jobbet lige før dette har været på Fre-
deriksberg, som vicevært. Her lavede jeg 
praktiske ting i både ejer og lejeboliger 
hvilket gav forskellige udfordringer. Jobbet 
her foregik både udendørs og med bebo-
erservice. Dette stod jeg ene mand for, 
dog, om sommeren, var der somme tider 
behov for ekstra mandskab, hvilket jeg så 
tilkaldte efter behov. Dette job havde jeg 
3 til 4 år. Søgte dog nye udfordringer fordi 
jeg flyttede til Faxe. Med familieliv og en 
lille dreng på nu ti måneder så hang mit job 
med dertilhørende befordring på 40 til 50 
timer ikke mere sammen mere. Nu er der 
kun omtrent 25 minutter til mit job”.

”Jeg har nogle søde kollegaer og trives 
med at have nogle fast at arbejde sammen 
med. Nogle gange går jeg enegang, andre 
gange arbejder vi sammen i fællesskab, 
dog har vi altid noget, som er fast såsom te-
lefontider og kontortider. Faste arbejdspro-
cedurer skal gøres og så kommer der 
det løse ved siden af. Vi snakker altid om 
hvordan arbejdet skal fordeles. Sidder også 
somme tider på kontoret i kontortiden for 
at servicere beboerne, hvilket jeg har det 
rigtigt godt med”. 

”Hastrup Huse er et forholdsvis lille sted 
men jeg har været rundt de andre steder 
ligeså. Så var der lige sommerfesten, der 
løb af stablen for en uges tid siden. Her 

Ronny SonneRonny Sonne
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skulle vi, omtrent 25 mennesker, foretage 
træklatring i 25 meters højde. Det var ikke 
en egentlig teambuilding, men det blev det 
nu alligevel lidt. Vi havde vores egen rute 
med forskellige udfordringer, men vi hjalp 
dog hinanden alligevel og havde en del sjov 
ud af dette projekt. Supersjovt er ordet, som 
jeg har lyst til at bruge, i denne sammen-
hæng. Det var ren fornøjelse og så fulgte 
der god mad med. Godt var det at møde 
kollegaer fra andre afdelinger også på den-
ne måde. Og vejret var jo med os”.

”Egentlig har jeg ikke, som udgangspunkt 
nogen uddannelse. Har startet på noget 
men på dette tidspunkt, i min unge alder, 
kunne jeg ikke rigtig se, hvad jeg skulle 
blive til. I en meget tidlig alder tog jeg dog 
et årstid til Australien og lige derefter tog 

jeg springet og sprang ud som selvstændig. 
Jeg var pludselig producent og designer 
af brugskunst. Det var jeg igennem 10 år 
hvilket gav mig masser af udfordringer og 
ny viden. Havde enkelte bijobs i denne tid”.

”Er dog, slutteligt, blevet glad for vi-
ceværtbranchen. Kan nu kalde mig for ejen-
domsfunktionær, et job, som jeg nu dagligt 
går og trives med”.
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PENSIONISTKLUBBEN 

PÅ TUR
NYT FRA AFDELINGERNE                                    Tekst  og foto: Tina Hesselbjerg

Hastrupparkens pensionistklub inviterede 
på sommerafslutningsudfl ugt til Helsingør. 
Vi kom dertil i en chartret bus til formålet og 
spiste på Borgerkroen. Gik dernæst, hver især, 
nogle sammen og andre adskilt, en tur og fi k 
afslutningsvis serveret kaff e og kage samt en 
lille en dertil.

Onsdag den 6. juni mødte 47 forventnings-
fulde glade mennesker op på parkeringsplad-
sen bagved Netto i Hastrupparken for at blive 
samlet op af en bus. Vi steg på bussen, efter at 
forsyninger såsom øl og vand var blevet pak-
ket ned i en køleboks. Bussen var fra Herfølge 
Turist og var splinterny. Der var nogle en-
kelte ting, der skulle betjenes anderledes og 
mere nymodens, men på trods af dette kørte 
Dennis, vores chauff ør, af sted på en meget 
erfaren måde.

Bestemmelsesstedet var Borgerkroen i 
Helsingør. Først kørte vi i rask fart derudaf 
på motorvejen.  Dernæst kørte vi igennem 
skoven ved Klampenborg, så vi var også på 
skovtur! På turen var der indlagt et lille ”pit-
stop”, hvor der blev tanket op med øl og vand. 
Vejret var fantastisk, dog med en let vind 
hvilket viste sig, da vi kom nordpå og kunne 
se vand. Lette bølger med hvide skumtoppe 
på kunne der ses mange af, da vi drejede ved 
vandet og kørte mod Helsingør. Der var sågar 
en kite surfer, der benyttede sig af vinden og 
surfede af sted på bølgerne ved hjælp af sin 
lille ”drage”, som, til forveksling lignede en lille 
faldskærm. Kvarteret var af den fornemme 

slags, idet tage med sort lak på blinkede til os 
fra de skønneste hvide huse man kan tænke 
sig i dette dejlige område.

Da vi kom frem til Helsingør sås færgen på 
vandet. Den, der sejler frem og tilbage til 
Sverige. Hvis ikke jeg havde vidst bedre, så 
kunne man tro, at vi skulle på tur til Sverige, 
da der i forvejen lå en færge med åbent ”gab” 
lige foran os (der var dog lige et stort hegn 
mellem).

Vi blev sat af på en parkeringsplads tæt på 
Borgerkroen og bevægede os stille og roligt 
dertil. Vi entrede denne kro og fl ere små 
lokaler kom os i møde. Dog var der reserveret 
pladser netop til os alle, og ligeledes var der 
dækket op. Betjeningen var i top, og priserne 
var rimelige. Først fangede jeg lige en gruppe 
ved et bord, der lige havde fået noget vådt, 
som de kunne skåle med, hvilket de så gjorde 
til ære for fotografen (Beboernyts udsendte). 
Dernæst løb servitricerne rundt med store 
fade fyldte med pålægsmadder, der var 
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tilstrækkeligt pyntede (altså madderne), som 
det sig jo hør og bør. Et startskud var dog lige 
først en sildemad, hvor deltagerne på denne 
tur lige skulle skåle med hinanden på aller-
bedste maner. 

Selve Borgerkroen fortjener lige en lille beskri-
velse, hvilket jeg fandt på deres hjemmeside, 
som hedder www.borgerkroen.dk:

Der er en helt unik stemning på Borgerkroen 
– en kro med en lang historie, idet der siden 
1700-tallet har været udskænkningssted i 
ejendommen. Borgerkroen har altid været 
kendt som stedet, hvor stamgæster og strøg-
kunder mødtes. Kroens ejer Tina Jørgensen, 
er vokset op med stedet, da hendes far Bent 
Jørgensen var den forrige ejer. Netop et sted 
som dette kan man med rette sætte sig ned 
og nyde en kold øl, indsnuse den specielle 
atmosfære og indtage hjemmelavede kolde 
eller varme danske retter.
Efter bespisningen på kroen gik vi i spredt 
forsamling rundt omkring og frem og tilbage 
igennem et strøglignende kvarter og ind 
igennem små passager, der alle førte til og fra 
butikskvarteret. Nogle gik med stor garanti 
også en tur ned til vandet.
Det næste projekt, vi deltog i med stor glæde 
og fornøjelse var kaff e og kage på et og 
samme sted. ”We will be back”, som Arnold 
Schwartzenegger nok så fejdigt sagde i Termi-
natorfi lmen. 
Der var nogle enkelte, med en ganske glim-
rende hukommelse, som viste sig, da de 
huskede resten af os på, at Karen Friis havde 
nævnt, at der var en lille én til kaff en i ud-
sigt. Lækker Bailey og en god likør, der hed 
cointreau blev på god og smilende maner 
udskænket til de meget forventningsfulde 
krogæster. 
Ud på eftermiddagen - vi kunne jo ikke blive 
hængende der hele dagen - måtte vi jo er-
kende at turen var på vej mod sin ende. Vi gik 
atter i retning af bussen og blev kørt hjem til 
Køge igen. Dette var årets gode afslutning på 
et begivenhedsrigt år med kortspil, gymna-
stik, og diverse andre arrangementer. 

Såfremt du måtte være interesseret i at del-
tage i så aktiv en pensionistklub, som både 
er for førtidspensionister og for egentlige 
pensionister da kontakt da gerne Karen Friis 
på telefon: 22 63 39 19.
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LEGEDAG
I HASTRUPPARKEN

NYT FRA AFDELINGERNE       Tekst: Mikkel Henderson Foto: MH -Tina Hesselbjerg

Lørdag den 16. juni var Hastrupparken igen 
rammen for den årlige legedag for børn 
og barnlige sjæle i parken og omkring-
liggende afdelinger. Store som små var invit-
eret og denne lørdag stod på fest og ballade 
i alle afskygninger. I tidsrummet fra kl 12 
til 17 kunne ungerne(og voksne) boldtre 
sig i diverse hoppeborge og oppustelige 
rutsjebaner. 

Afdelingsbestyrelsen med Saria El-Safardi og 
Maysa Hamdan i spidsen for Hastrupparkens 
frivillige og de havde tilmed også arrangeret 
en klovn, der kom og lavede ballondyr af for-
skellig art. Han afsluttede med et fantastisk og 
underholdende trylleshow for de mindste.

Der blev grillet til den store guldmedalje på 
vores store fælles grill foran Kulturhuset lavet 
popcorn & slushice. Selvfølgelig havde cafeen 
denne dag åben, så de voksne også kunne 
slukke tørsten denne varme dag eller spise 
en varm pandekage med is. Et stort hold af 
frivillige var også mødt op denne dag, så vi 
alle kunne hjælpe med oprydningen efter-
følgende. 1000 tak skal det lyde herfra, ingen 
nævnt – ingen glemt.
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En stille regnfuld og våd september dag i 
2010 valgte Michael Strange Nielsen at fl ytte 
til Hastrupparken. Og det har han på ingen 
måde fortrudt, da hans sociale netværk kun er 
blevet stærkere siden dengang.

Michael er en stille og rolig, lidt indadvendt 
beboer, som har en stor passion for billard. 

Til dagligt spiller han i Hastrupparkens billard 
klub Habil og derudover er han medlem af 
Solrød billard klub(SB 70). 

Jeg har kendt Michael, siden jeg var en 13-14 
år, hvor han lærte mig om billardens glæder 
på Strandgårdens ungdomsklub i Køge. Så 
der er rendt en del vand igennem åen siden vi 
lærte hinanden at kende, som man siger.

Michaels store passion for billard har i dette 
forår resulteret i 2 fl otte medaljer af sølv for 
sin klub SB 70.

Han kvalifi cerede sig i april, til regionsfi na-
len (klasse D, individuelt), med en fl ot anden-
plads og dermed var deltagelsen til DM i maj 
måned sikret.

Til DM den 5 maj gjorde han så rent bord 
med to sejre og en uafgjort, som sikrede ham 
andenpladsen. Det var kun pga pointene ind-
byrdes, som var til fordel for hans modstander, 
at Michael ikke rendte med sejren og dermed 
førstepladsen.

Men dog er han stadig ubesejret ved DM, 
synes jeg, at man skal nævne.

Der skal lyde et stort tillykke til Michael herfra 
redaktionen.

Til dagligt nyder Michael livet med sine 
venner og naboer i Hastrupparken, og træder 
mere end velvilligt til, når der er arrange-
menter af forskellig art i KBS, for som han 
siger; ”det er sgu for kedeligt bare at sidde 
derhjemme & glo!” & ”det er rart at komme ud 
af lejligheden”.

Han nyder at komme til torsdags mad i kul-
turhuset, for så bagefter at gå i billardklubben. 
Han tager tit en vagt i Habil, da han som sup-
pleant i Habils bestyrelse godt vil være med til 
at tage ansvar for deres forening.

BILLARD CHAMP
MED PASSION

NYT FRA AFDELINGERNE    Tekst: Mikkel Henderson  Foto: Tina Hesselbjerg
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”Habi”, er navnet på bi projektet i 
Hastrupparken, som er under kyndig ledelse 
af afdelingsbestyrelsesmedlem, Dennis 
Hedegaard + 4 frivillige.
”Habi” var så uheldige at miste 3 af deres bi 
familier i vinterens løb pga. den hårde frost, 
der var til slut. Men dog er intet så skidt, at det 
ikke er godt for noget. På grund af det varme 
forår valgte et par af de resterende bi familier 
at sværme, som det hedder. 
Det betyder i bund og grund, at de har for 
lidt plads at lave honning & yngle på og så 
laver de en ny dronning for så at fi nde et nyt 
og tilsvarende bo. Det er altså ikke helt skidt, 
at bierne sværmer, som mange kunne tro, og 
man kan godt se det, som et sundhedstegn 
at de gør dette. Det er ikke altid at man som 
biavler kan forudse hvor hurtigt bierne skal 
bruge ekstra plads. 
En anden ting, som er værd at nævne, er, at 
når nu man ser sådan en sværm sidde som 
en klump i et træ, så skal man ikke gå i panik. 
Bierne har fyldt sig med så meget honning, at 
de ikke fysisk kan bukke bagkroppen bagover 
for at stikke. Selvfølgelig skal man ikke gå hen 
og slå til sværmen med en kæp, medmindre 
man har et ønske om gøre skade på sig selv.
Man kan så være heldig, at man kan indfange 
sværmen i et nyt bistade og dermed få en ny 
familie. Dette foregår ved, at man sørger for 
at få sværmen ned fra træet den sidder i og 
over på et stof klæde, og så håber man lidt på 
at duften af ny voks gør at dronningen siger, 
”cool her vil jeg godt bo”, for så at begive sig 

ind i sit nye slot/hjem med sit følge af arbej-
dere, som man siger.
Dette har man i ”Habi” været superdygtige 
til og dermed fi k man så to nye familier på 
denne konto. Derudover har der været en 
biavler fra Herfølge som har doneret en ny 
familie til ”Habi”, så nu er alt godt igen.
På grund af den varme sommer er produk-
tionen af ny honning gået over al forventning, 
og i skrivende stund skal drengene i Habi 
snart til at slynge sommerhonningen. Der er 
også kommet to nye hjælpere til Habi. Det er 
Dogan Kilic og John Bo Jørgensen, så nu er 
man oppe på 5 frivillige i alt.
Når der er slynget honning, og den er tappet 
på glas, vil man sælge det til forskellige 
arrangementer i Hastrupparken og fra bi 
værkstedet på Langelandsvej. Så længe lager 
haves. 
Men ellers kan man prøve at skrive til Dennis 
Hedegaard på deh@kbs.dk. 
Hvis man vil forespørge om indkøb af 
honning eller bare har et par bevingede 
spørgsmål omkring bierne i Hastrupparken.

Nye bede og beplantning i Hastrupparken

HASTRUPPARKENS
BIER - HABI

NYT FRA AFDELINGERNE              Tekst: Mikkel Henderson Foto: Sonny Sinokelt
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Nye bede og beplantning i Hastrupparken
I dette forår har man virkelig kunnet mærke, 
at Hastrupparkens beplantnings budget er 
blevet fordoblet. Det har resulteret i et fl ot nyt 
rododendron bed ved vores administration på 
Langelandsvej og bag ved samme bygning, er 
der også blevet ryddet en klynge træer, så der 
blev plads til et bed mere med rododendron.
Da der skulle fældes træer, blev vores gård-
mand, Carsten Nielsen, meget kreativ. Han 
fi k kreeret en stol man kan sidde på ud af en 
træstub med sin motorsav. Den kan man se, 
når man kommer ind i Hastrupparken ved 
administrationen. Flot arbejde!

Rundt om i parken er der også plantet et hav 
af bærbuske, og som den observante beboer 
måske har set, så er der plantet en del nye 
buske ved vores bistader. Det er generelt 
buske med sorte bær. Det er med henblik 
på, at bierne måske med tiden kan lave sort 
honning eller i hvert fald en mørkere honning. 
Man har fundet ud af, at bier, der lever og 
samler nektar og pollen fra buske med sorte 
bær, producerer sort honning.

Meget spændende må jeg sige.

Derudover er der ved vores stor grenlads 
ved enden af Fasanvej, blevet plantet bla. 
brombær buske, som skal vokse op ad hegnet. 
Da det har været en ekstrem varm og tør 
sommer, har man valgt at vande alle vores nye 
bede og buske, så de ikke visner helt hen og 
dør.

HASTRUPPARKENS      
NYE BEDE OG BEPLANTNING 

NYT FRA AFDELINGERNE         Tekst: Mikkel Henderson Foto: TH/MH

Foto: Tina H
esselbjerg/M

ikkel H
enderson
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ideer er født i Kulturhuset og ligeledes bragt 
til udførelse her. Megen energi og tid er der 
igennem årene blevet brugt for at gøre stedet 
til, hvad det er i dag.

Helhedsplanen holder også til i Kulturhuset. 
De har ligeledes deres at se til, hvilket vil 
sige, at de her arbejder på deres forskellige 
indsatsområder.

I den modsatte ende af Kulturhuset er der 
Habil, Spil-opperne og ikke mindst pensio-
nistforeningen, hvor alle Køges borgere kan 
komme og spille kort og banko. Tilligemed 
kan man tage på ture og deltage i andre 
spændende aktiviteter der´.

Nogle foretrækker byens puls andre det mere 
lokale. Her, i Kulturhuset, har vi det nære miljø. 
Det er i mindre målestok end byen, dog kan 
man mødes her med mange lokale menne-
sker. Her kan du komme og mødes med dine 
naboer og tilligemed blive dus med dem. Her 
kan man blive fri for byens mange fristelser og 
her er tilligemed rimelige priser.

Annettes og de frivilliges hjerter banker for 
at hygge om gæsterne i Kulturhusets cafe og 
ikke mindst at give de motionerende en god 
oplevelse med sig. Caféen tilpasser sig hele 
tiden de besøgendes ønsker. For nylig kom 
den længe savnede ”burger” tilbage. I majs 
sommervarme var den nye iskaff e et hit! Nu 
er der blevet tilføjet en sund tallerken, hvilket 
er smart, for dem der træner og vil være fi t for 
fi ght. 

KULTURHUSET 

FÆLLESSKABET I KBS 

Kulturhuset ligger I den skønneste park I 
Hastrupparken. Adressen er Langelandsvej 
66. Huset et ikke svært at få øje på da det 
ligger tæt på Hastrupskolen med et stort skilt 
udenfor, hvorpå der står Kulturhuset. Bus 
101A har et stop nærmest så tæt på, du kan 
komme.

Kulturhuset er stedet hvor alle mennesker 
kan mødes på kryds og tværs. Ligeledes er 
det stedet hvor alle beboere fra afdelingerne I 
hele Køge Boligselskab kan mødes.

Kulturhuset har meget at byde på i det 
daglige også ved særlige lejligheder. Der er 
rigtig mange gode mennesker både frivillige 
og Annette Henriksen, der nyder det daglige 
job, der er ved at servicere KBs´ beboere og 
andre, der kommer forbi Kulturhuset. 

Vigtigt er det lige at nævne at der er fi tness 
på 1. sal med diverse træningsfaciliteter. Her 
kan alle fra KBS træne. Man kan her træne 
i caféens åbningstider. Betalingen foregår 
over huslejen og tilmelding skal ske på 
administrationen.

Hastrupparken’s afdelingsbestyrelse og 
Beboernyt holder til i Kulturhuset. Her kan 
du møde afdelingsbestyrelsen efter nærmere 
aftale.

Ud over dette så er det KBS Aktivitetsudvalg, 
der fi nder på gode tiltag. Alle disse menne-
sker tilsammen sørger for, at der er liv i denne 
mere end 20 årige gamle bygning. Mange 

KULTURHUSET                                  Tekst og foto: Tina Hesselbjerg  
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Kulturhuset danner rammerne for: Halloween, 
fastelavn, Sankt hans, torsdagsmad, tirdags-
morgenmad, krea klubben, internetcafé, 
fredagscafé. 

Krea klubben er en klub, hvor kvinder fra 
området hygger sig med diverse kreative ting. 
Hovedsagligt drejer det sig om hækling og 
strikning, men andre kreative sysler er mere 
ind velkomne. Dette foregår onsdag fra 10.00 
til ca. 14.00.

It-caféen foregår i et lokale tæt på caféen. 
Her kan man få hjælp, tør jeg næsten påstå af 
enhver art, der vedrører PC vanskeligheder. 
Har du brug for ny viden i at betjene din PC 
så mød gerne op her i rette tid og på det rette 
sted. Mandage fra 11.00 til 13.00 foregår det.

Fredagscaféen er et forholdsvis nyt tiltag. Her 
kan man mødes fredag mellem 16 og 18. Der 
er få frivillige endnu om dette større projekt, 
da er der ikke nogen absolut garanti for at 
der er åbent hver fredag. På facebook kan du 
gå ind og melde dig i gruppen ”Fredagscafé” 
i Kulturhuset” og dermed følge med der 
omkring åbningstider. Her er mange venlige 
mennesker, der vil byde nye mennesker hjer-
telig velkommen.

Ligeledes, ikke at forglemme, lektiecafé, (en 
aktivitet under Helhedsplanen) som er direkte 
målrettet Hastrupskolens elever. En praktisk 

ting, der støtter op omkring børnene 
således, at de kan få lyst og mulighed for 
at afl evere de svære opgaver undervejs til 
lærerne på skolen. Lektiecaféen foregår om 
tirsdagen fra kl. 15.00 til 17.30.

Cykel care skal også lige nævnes. Det er 
det en container, der står lige uden for 
Kulturhusets indgang ved caféen. Her lappes 
der blandt andet cykler. Her rådgives man af 
de frivillige, der går der, som ligeledes gerne 
hjælper til således at man kan udføre sin 
reparation.

De fl este af disse tilbud er, igennem årene, 
blevet beskrevet nøje i jeres allesammens 
Beboernyt.

Mange forskellige og skønne mennesker har 
deres gang i Kulturhuset.

Det sidste halve år kan man fornemme en 
større aktivitet i Kulturhuset både på første 
sal og i caféen. Det nyligt lavede pallemøbel 
er netop blevet malet færdigt og står rigtig 
fl ot med hynder og puder. Allerede nu, i den 
tidlige sommer har dette møbel været besat 
at mange forskellige besøgende.

Vigtigt er det, at budskabet skal ud. Hvis 
nogle skulle være i tvivl, så er Kulturhuset for 
alle!
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

En tidlig tirsdag morgen fangede jeg lige   
Annette i fuldt sving med at anrette buff eten 
til tirsdagsmorgenmad. 

Bordet, hvor beboerne skulle sidde, blev 
pyntet, levende lys blev tændt så 
Annette var ganske ordknap mens hun vim-
sede omkring.

Vigtigt er det dog for Annette at formidle for 
KBS beboere at der udover boller og kaff e nu 
kan købes en buff et med lidt af hvert for små 
penge, for bare 25 kr. 

Her kan man drikke ligeså meget kaff e, 
som man orker. Dertil kan man spise lige 
så meget, som man nu kan være bekendt. 
Hjemmebagte boller står der på program-
met. Bagt samme morgen. Så duften af 
hjemmebag hænger i luften når man entrer 
Kulturhuset. 

Så er der forskelligt juice. Yoghurt bliver der 
også anrettet på buff eten. Der mangler ikke 
noget. 

Dog er der så høfl ig selvbetjening. Mange 
beboere har, igennem tiden, nydt denne 
komsammen omkring tirsdagsmorgenmad 
og der er altid plads til fl ere. 

   Menu  
   September - Oktober - November - December

 

Billetter kan købes i Kulturhuset frem til tirsdag 
inden kl.18:00. Afholdes i lige uge. 

 

September 2018
06. september  Stegt fælsk m/ persillesauce, 
kartofler og rødbeder. 

20. september Kylling m/ Kartofler og ris

Oktober 2018
04. Oktober  Koteletter m/ kartofler og sauce

18. Oktober  Boller i karry m/ ris

November 2018
01. November Stegt fælsk m/ persillesauce,   
kartofler og rødbeder. 

15. November Glaseret hamburgerryg              
m/ flødekartofler

29. November Sammenkogt ret m/ kartoffelmos 
og ris

December 2018
13. december Lille julefrokost

Priser: Voksne fra kr. 30.00 til kr. 50.00            
Børn (indtil 12 år) kr. 20.00
Tilmelding og betaling i caféen tirsdag inden  
kl.18:00 
Maden serveres kl.18:00 i Kulturhuset.
     

     
 

 TORSDAGSMAD                                 TIRSDAGSMORGENMAD
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TAI CHI
Hvis man er interesseret, så start  til
                             TAI CHITAI CHI
Kontakt Pi på telefon: 50 80 81 01 

Åbningstider i Kulturhuset:

Mandag:  kl.   9:00 - 18:00
Tirsdag:  kl.   9:00 - 18:00
Onsdag: kl.   9:00 - 18:00
Torsdag:  kl.   9:00 - 18:00
Fredag :  kl.   9:00 - 16:00
Lørdag:   Lukket
Søndag:  kl. 10:00 - 13:00

Priser for motion:
Motion for 1 måned imellem:
kl. 9:00 - 12:00  kr.   75,00
Heldagskort        kr. 125,00                       
Der er en aldersbegrænsning på 15 år

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 husle-
jen. Som beboer skal du henvende dig 
til administrationen og med sundheds-
kort dokumentere, at du bor i et af vores 
lejemål.

Du underskriver en indmeldelsesblan-
ket og kan herefter træne i Kulturhuset. 

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre 
timer om søndagen. Du er altid velkommen 
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motion-
stræne, deltage i fællesspisning om torsda-
gen, spise dagens frokost eller bare drikke 
en kop kaff e i caféen - Kulturhuset har ram-
merne 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. motion-
scenteret, pensionistklubben, billardklub-
ben Habil, Kreaklubben 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 tirsdag inden     
kl. 18:00.  Husk også morgenmadscafé om 
tirsdagen kl. 9:00. 

Vel mødt i Kulturhuset.

Kendte ansigter i Kulturhuset

Kim Mørk Giedo
Beboerrådgiver
kmg@kbs.dk 
Tlf. 20 21 49 08

Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46
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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          
Spil og hygge i 
foyeren til sal I

KREA-KLUB
kl.10:00-14:00 i cafeen                  
Strikke og hygge for 
KBS beboere

ZUMBA
kl.18:30-19:30 i
sal II

PENSIONISTKLUB 
KBS                                 
kl.14:00-16:30 i sal II

MANDAG TIRSDAG ONSDAG

AKTIVITETSOVERSIGT FO

MORGENMAD I 
KULTURHUSET
kl.09:00-11:00 

TAI CHI
ØVEDE HOLD:
kl.10.00-11.30 i sal II
BEGYNDER HOLD:
kl.11:40-12:45 i sal II

CYKELCARE      

Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.12:00-16:00 i
Kulturhuset

Der kan også aftales 
en tid med Jan Milo 
på 21 33 33 72
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OR KBS KULTURHUSET 

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.18:00-22:00 i 
foyeren til sal I

TORSDAG

TORSDAGSMAD
Hver anden torsdag
kl.18:00 
Tilmelding/betaling i 
cafeén onsdag inden 
kl.10:00

STREETSOCCER
Piger U/16
kl.14:00-16:00 
på multibanen i 
Hastrupparken

STREETSOCCER 
DRENGE 16+
kl.16:00-18:00 
på multibanen i 
Hastrupparken

STREETSOCCER 
DRENGE 
kl.16:00-18:00 
på multibanen i 
Hastrupparken

FREDAG SØNDAG

AKTIVITETER FOR ALLE

AKTIVITETER FOR UNGE

AKTIVITETER FOR VOKSNE

KBS DART  
Kl.18:00-22:00 i 
foyeren til sal II

FREDAGSCAFÉ
kl.16:00-18:00 i 
Kulturhusets Cafe

LØRDAG

BANKO KBS VEST 
Kl.19:00-22:00             
1. torsdag i måneden 
fra oktober til 
april i Lagunen, 
Tornegården 98 

CYKELCARE    

Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42
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Ferie med helhedsplanen
I starten af juli tog 35 familier fra den 
boligsociale helhedsplan på fælles ferie i 
Søndervig ved Vesterhavet sammen med 2 
frivillige fra Køge Boligselskab, Åsa Rodén og 
Marlene Gjøstrand. De 2 frivillige har været 
så søde at give os indblik i deres dagbog fra 
turen.
Det var nogle spændte familier, børn som 
voksne, der søndag d. 1.7 begav sig afsted 
mod det vestjyske sammen Efter at alle var 
blevet indkvarteret var der fællesspisning og 
fodbold på førstedagens program, så der var 
vist mange børn, der faldt tidligt i søvn den 
aften. 

Fælles kunstworkshop
Efter en god nattesøvn kunne familierne stå 
op til en dag i kunstens tegn. Denne dag var 
der mulighed for at deltage i kunstworkshops. 
Helle, der er kunstuddannet stod for undervis-
ningen. Der blev udleveret farveblyanter og 
akvarel, så deltagerne kunne lave deres egne 
familiebilleder. Det er planen, at disse billeder 
skal indgå i en fælles bog til udgivelse.

Efter en god dag i kunstens tegn blev der om 
aftenen gjort klar til at hygge med diverse 
brætspil. Der mødte mange glade børn op, 

der var klar til at spille. Der var også nogle af 
forældrene, der benyttede sig af anlednin-
gen til at stifte bekendtskab med hinanden på 
kryds og tværs.

Sandskulptur festival
Om tirsdagen gik turen til Søndervigs 
sandskulptur festival, der dette år havde titlen 
Trolddom og Magi. Skulpturerne er lavet af 18 
forskellige kunstnere fra 18 forskellige lande. 
De er fantastisk fl otte og virkelig detaljeret, 
når man kommer tæt på og lader fantasien 
få frit løb. Resten af eftermiddagen var der fri 
leg for familierne og det blev benyttet på for-
skellig vis. Nogle cyklede en tur, gik en tur til 
stranden, shoppede eller bare slappede helt 
af. Dagen sluttede af med fælles buff et og 
hygge.
Onsdag var der formiddagsfri, hvor fami-
lierne kunne gøre, hvad de havde lyst til. 
Om eftermiddagen åbnedes der igen op for 
kunst workshop. Mange familier deltog, der 
blev malet og tegnet på forskellige størrelser 
papir. Der var sågar nogle, der valgte at lægge 
barnet på papiret og tegne barnets omrids.

HELHEDSPLANEN
KULTURHUSET Foto: Helhedsplanen Tekst: Helle Vestergaard
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Legedag
Torsdag var store legedag på en stor græs-
mark i nærheden af Danland. Her var der 2 
legeinstruktører, der lavede forskellige lege 
med børn og voksne. Der var bolde, sjippetov, 
hulahopringe med mere. Vejret var blandet 
med både sol og regn, så legene var en god 
måde at holde varmen på. Men uden forplej-
ning går det ikke, så der blev serveret juice og 
frugt. Den største glæde kom der dog vist, da 
de fi k uddelt slikposer som var sponsoreret af 
slikbutik i Køge.

Bowling
Om fredagen fi k familierne mulighed for at 
booke bowlingbane i bowlinghallen med sødt 
supplement i form af is fra Gilato butikken. 
Dagen sluttede af med fællesspisning.
Det var 35 trætte og glade familier, der om 
lørdagen d. 7.7.2018 vendte næsen hjem mod 
Køge igen efter en god og begivenhedsrig 
ferie.

Faktaboks
Den boligsociale helhedsplan er til for de 
4 boligområder i Køge Kommune, som er 
med i helhedsplanen og derfor arbejder 
Boligsocialt Fællessekretariat også for alle, 
som bor og færdes i de 4 boligområder.



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 Kulturhuset, og vi vil være rigtig glade for at 
se et nyt ansigt dér. Arbejdet er på frivillig basis, men mægtig hyggeligt, idet man mødes på 
kryds og tværs og får sjove oplevelser og gode kontakter. Kontakt os på tlf. 2129 6481 eller på 
beboernyt@kbs.dk

VIL DU VÆRE MED?

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