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Leder februar 2018                  
Så er det nye år godt skudt i 
gang. Jul og nytår er vel over-
stået med hvad dertil kommer 
af løfter om slankekure, ryge-
stop og sundere livsstil gene-
relt. Husk på, at vi har et ganske 
udemærket fi tness center for 
beboerne i kulturhuset. Man 
kan tilmelde sig på administra-
tionen og man bliver så efter-
følgende trukket via huslejen. 

Personligt glæder jeg mig mere 
til foråret og varmere vejr. 

Og de første små gule erantis-
ser er da også så småt begyndt 
at titte frem. 

Så ved man at foråret er 
“lige” om hjørnet og man kan 
komme i haven for at få gjort 
den klar til den nye sæson.

I KBS er der også nye ting på 
bedding, såsom ny og mere 
brugervenlig hjemmeside, som 
skal være med til at fremme 
vores eff ektivisering, som vi har 
snakket så meget om de sidste 
par år.

I dette nummer af KBS nyt kan 
man læse om et nyt tilbud 
om økonomisk rådgivning og 
tilbud om personlig rådgiv-
ning, blandt andet. Der er 

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS Beboernyt

selvfølgelig også en lille præ-
sentation af vores nye ansigt på 
redaktionen, Helle Vestergaard 
og et lille tillykke til en 25 års 
jubilar på administrationen.
Derudover er der de sædvan-
lige artikler om de julearran-
gementer, som vi har haft i alle 
KBS afdelingerne. Der er spe-
cielt en artikel om juleaften for 
enlige, par og singler der blev 
afholdt i Kulturhuset, som jeg 
vil opfordre jer til at læse.

Det er rart at se, at der sker så 
meget forskelligt i alle vores 
afdelinger. Det er imponerende 
så mange aktiviteter vi har for 
alle vores beboere i KBS. Kort 
sagt der er næsten noget for 
enhver smag, så det er bare at 
komme i gang eller spørge. Jeg 
vil gerne sige stor tak til alle de 
frivillige, som bruger så meget 
tid på at få tingene til køre.

Der er stadig plads på redak-
tionen, hvis man har lyst til at 
være en del af et aktivt miljø 
med at læse korrektur og skrive 
artikler. Så bare sig til og meld 
jer under fanerne, hvis man har 
noget på hjertet fra sin daglig-
dag og afdeling.

M.v.h.Redaktør

Mikkel Henderson

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

                                                              
25 års jubilæum i Køge 
Boligselskabs administration

 
Den 1.december 2017 blev Tina 
Jakobsen der fejret på behørigt 
vis i administrationen. Tina beg-
yndte i Køge Boligselskab den 1. 
decmber 1992.
Jørgen Gutfelt fra Renosofi  
går på pension

                                                     
Torsdag den 21. december 2017, 
fi k Jørgen fejret sit kommende 
otium. KBS valgte denne dag at 
holde en lille afskeds reception 
for Jørgen, da han efter lang tids 
tro tjeneste gik på pension. Så 
med nogle fi ne taler af bla. vores 
formand i KBS, Martin Hoff mann 

og forretningsfører Rene Nielsen, 
blev Jørgen sendt afsted på sit 
otium med et par fl otte gaver 
fra hans kollegaer. Jørgen, vi alle 
kender som vores alle sammes 
skraldemand, mente at nu var 
det tiden til at stoppe. For efter 
30 års tjeneste som beboerde-
mokrat i KBS, var det på tide at 
hans “værnepligt” ophørte. Og 
som Jørgen selv udtrykker det, 
var det, “kun de sidste 8 år han fi k 
løn for i KBS”. 
Jørgen har altid været et stort 
aktiv i KBS med sin frivillige 
indsats. Han har altid været 
imødekommende og hjælpsom, 
når vi har haft arrangementer af 

forskellig art. Sct. hans fest, KBS 
spiser sammen, Juletræsfester, 
Halloween og diverse loppe-
markeder/banko arrangementer 
har alle mærket hans fi ngeraftryk 
i en eller anden form.

Arbejdsmæssigt i Renosofi  fi k han 
også sat sit eget personlige præg, 
bla. med vores nyetablerede 
aff aldssortering og kælenavn på 
skraldevognen for bare at nævne 
et par ting.Her fra redaktionen 
skal der lyde en stor tak for din 
indsats, Jørgen.

    

Foto: Tina Hesselbjerg 

Tekst & foto: Mikkel Henderson
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• 4-12 indbyggede skabe, afhængig af 
lejlighedstype.

• Hårde hvidevarer i køkken (køleskab, 
komfur, emhætte).

• Klargjort til vaskemaskine/ tørretumbler 

• Der er et pulterrum på 2,5 m2 til hvert 
lejemål i kælderen samt et fælles 
barnevognsrum.

• Antenne- og telefonstik i alle rum.

• Der er fri internet  i alle rum via edbstik

Beliggenhed

• Ravnsborgvej/Klavervej

Husdyrhold

• Det er tilladt at holde ét husdyr.

Mere om afdelingen

De første 3 blokke ligger mellem Vording-
borgvej og Hastrupvej, de seks øvrige langs 
den nye Orkestervej, adskilt af Klavervej. Hver 
boligblok består af to bygninger på hver sin 
side af et fælles trappe- og elevatorhus. Den 
ene bygning er på fi re etager og huser otte 
lejligheder: Fire 2-rums og fi re 4-rums boliger 
på henholdsvis 77m² og 115 m². Den anden 
af bygningerne er på tre etager og indeholder 
seks 3-rums boliger på 95m² og rundes af med 
en tagterrasse, der er fælles for alle beboerne. 
Boligbygningerne har murede facader med 

R A V N S B O R G 
HUSE 

NYT FRA SELSKABET

Fremadrettet vil vi sætte fokus på  vores 
afdelinger i Køge Boligselskab.

Info om afdelingen

I årene 2010 - 2012 opførte Køge Boligselskab 
126 energipassive lejligheder i Ravnsborg i 
Køge. De 126 boliger er opført som 2, 3 og 4 
rums boliger, fordelt på ni blokke. Det passive 
går på et lavt energiforbrug. For at sikre et 
lavt energiforbrug er bygningerne højisole-
rede med 400 mm isolering og med tre lag 
glas i alle vindues partier og varmegenvin-
ding af ventilationsluft. Boligerne er uden var-
meradiatorer og med en lang række tiltag, 
som tilsammen medfører meget lave omkost-
ninger til opvarmning og varmt brugs-
vand. Udgifterne til varme udlignes af el pro-
duktion fra solceller ovenpå bygningerne. 
Beplantninger og træer indbyder til samvær 
for børn og voksne. En gåtur gennem det 
nye område ved Ravnsborg er en oplevelse 
for beboere, gæster og øvrige, der færdes i 
området. Området ved Ravnsborgvej er yderst 
attraktivt beliggende tæt på Køge midtby. 

Lejligheden

• Selvstændigt bad og toilet med 
gulvvarme.

• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige 
gulve er massiv asketræ.

• Der er altan/have til alle lejemål.
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lyse mursten, og som kontrast er der opført 
trappehusene i glas og skifterbeklædning. 

Der er fokus på miljøvenlige materialer med 
et minimum af afdunstning til gavn for inde-
klimaet i boligerne. Bebyggelsen er planlagt 
og udført helt i tråd med Køge Kommunes 
krav og ønsker om at fremme det miljøvenlige 
byggeri gennem særlige bæredygtighedskrav, 
og ligeledes fremme det sociale liv i området 
ved at indrette det, så beboerne mødes, både 
langs det gennemgående gaderum og i det 
nære miljø ved de enkelte blokke. I forbin-
delse med indgange og gangarealer place-
res arealer til skure til aff aldshåndtering og 
cykler. Der etableres kælder under en del af 
hver bygning. Her placeres dels rum til tekni-
ske anlæg, og dels pulterrum mm.

Der fi ndes ikke konventionelt opvarmnings-
anlæg i boligerne med konvektorer, radiato-
rer eller lignende. I stedet anvendes varme-
pumper og specielle ventilationsanlæg med 
meget høj genvindingsgrad. Varmepumperne 
(luft-til-vand)  anvendes til at eftervarme den 
vekslede ventilationsluft og til opvarmning at 
brugsvandet. Ventilationsanlæggene anven-
des til opvarmning og mekanisk ventilering af 
boligerne inkl. trappehuset.

Tekniske installationer og anlæg

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

• Fibernet 200/200 Mbit/s

• Varme - varmepumper og ventilationsan-
læg med 82% genvindingsgrad.

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

• P-plads - 1,5 til hver bolig.

• Cykelskur - 2 cykelpladser til hver bolig.

• Afdelingen har ikke fællesvaskeri eller 
selskabslokaler.

I afdelingen er der indgået aftale med Park 
Zone, som vil kræve afgift ved uvedkommen-
des parkering i området. Der udleveres par-
kerings tilladelse til lejerne samt til gæster via 
ejendomsmesteren.
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NYT FRA SELSKABET

Den årlige pensionisttur til Tyskland med 
Køge Boligselskabs Aktivitetsudvalg

Tirsdag den 5. december 2017 tog mere end 
54 pensionister fra Køge Boligselskabs afde-
linger på bustur til Tyskland. Traditionen tro 
var KBS Aktivitetsudvalg Martin Hoff mann, 
formand for Køge Boligselskab og Pia Sølyst, 
værter på turen. 

Arrangementet er en tilbagevendende begi-
venhed, som hvert år foregår den første 
tirsdag i december. Indtil videre har hverken 
vejr eller vind kunne forhindre turen. Sidste 
stoppested, hvor beboerne kunne stige 
ombord på bussen var Hastrupparken, hvor 
bussen satte kurs mod Rødby. Ombord på 
færgen ventede der beboerne et hyggeligt 
traktement med kaff e og kage..

Fremme i Puttgarden satte bussen kursen 
mod Border shoppen, hvor beboerne kunne 
gøre deres juleindkøb. Med bølgegang på 
færgen og en lang dag hjemmefra var appe-
titten stor, da beboerne nåede frem til 
Klemens Torps selskabslokale, hvor frivillige 
beboere og aktivitetsudvalget havde forbe-
redt et lækkert julemåltid. Desserten bestod 
selvfølgelig af ris a la mande. Hen på aftenen 
var det endelig tid til at forbrænde aftenens 
menu med en svingom til alle de gamle og 
nye kendte slagere. 

Aktivitetsudvalget siger tak til alle frivillige for 
en rigtig hyggelig tur og aften.

Tekst: Martin Hoff mann og Foto: Kim Mørk Giedo

DEN ÅRLIGE
PENSIONISTTUR 
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NYT FRA SELSKABET

ØKONOMISK
RÅDGIVNING

Økonomisk rådgivning - et gratis 
tilbud til alle beboere i Køge.                                                    
Den frivillige Økonomirådgivning i Køge bliver 
nu boostet med professional rådgiver Jan Milo, 
som særligt vil servicere de almene afdelinger 
omfattet at den boligsociale helhedsplan i Køge, 
Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og 
Søparken  

Fra 2018 får alle beboere i helhedsplanens afde-
linger nu et særligt lokalt tilbud om gratis og 
anonym rådgivning, hvor man kan få hjælp og 
rådgivning om bl.a. skat og budget. Formålet 
med økonomirådgivningen, er at nedbringe 
antallet af udsættelser og huslejerestancer, men 
også at hjælpe beboerne med at få skabt et over-
blik og lagt en plan for eventuel gæld, så hus-
lejen ikke er en uforudset udgift.Til at varetage 
økonomirådgivningen er Jan Milo ansat. Han har 
arbejdet med fi nansiel rådgivning i mere end 30 
år og har bl.a. erfaring fra tilsvarende boligsocial 
økonomirådgivning samt en frivillig landsdæk-
kende gældsrådgivning

 Foto: Kim Mørk Giedo

Vi ser ofte i vores rådgivning at folk får store pro-
blemer fordi man ikke har indblik og forståelse 
for forskuds- og årsopgørelse fra Skat; det beløb 
man får udbetalt indgår jo i budgettet og derfor 
er det vigtigt at man betaler det rigtige i skat, 
fortæller Jan. Netop skat vil der derfor komme 
fokus på via oplæg i afdelingernes beboer- og 
kulturhuse i 2018. Jan fortæller også om sin erfa-
ring med at snakke med unge beboere omkring 
økonomi, forbrug, sparetips og hvad man bør 
gøre, når der lige pludselig ikke er penge nok til 
f.eks. el-regningen. Er man blevet ”inviteret” til at 
møde i fogedretten, kan man også få et råd med 
på vejen og se en video om, hvordan sådan et 
møde bliver holdt. 

Hvad er Økonomirådgivningen i Køge?      
Den særlige Økonomirådgivning i afdelingerne 
bliver fi nansieret af midler fra Trafi k-, Bygge- 
og Boligstyrelsen og der er tale om et 3-årigt 
projekt med udløb i efteråret 2020. 
Den er en del af et større partnerskab for øko-
nomirådgivning i Køge mellem Køge Kommune 
og Dansk Folkehjælp, som p.t. har 3 frivillige 
økonomirådgivere.

Dette partnerskab betyder, at borgere i alle 
boligområder i Køge kan tilbydes gratis og 
uvildig økonomirådgivning.

Kontaktinfo og træff etider: 
Økonomirådgivningen kontaktes helst på 
telefon: 70 220 230 eller mail: post@folkehjaelp.
dk
Hastrupparken - mandag kl. 13-16 
Kulturhuset, Langelandsvej 66

 Jan Milo
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NYT FRA SELSKABET

JULEAFTEN I 
KBS 

Tekst: Tina Hesselbjerg   Foto: Sonny Sinokelt 

Juleaften for KBS blev arrangeret af frivil-
lige kræfter i Kulturhusets cafe søndag den 
24. december fra  kl.16:00 til kl. 23:00

Hvem ønsker ikke den perfekte jul i forening 
med en stor familie med julesange, juledufte 
og julegodter på programmet? Det er dog ikke 
alle forundt. Det kan der være virkelig mange 
grunde til. Familien fl ytter langt væk, måske 
endda udenlands, familier bliver splittet og så 
er der naturligvis, som årene går, mulighed for 
at nogle kære familiemedlemmer falder bort.

Det blev der minsandten gjort noget ved 
i julen 2017. Frivillige kræfter havde taget 
initiativ til fælles juleaften for beboere i KBS 
i tidsrummet 16.00 til 23.00. Hver især gav vi 
hinanden et stort kram, da vi mødtes. Dagens 
forberedelser havde Winnie og John Bo sørget 
for. Selv havde jeg været med til at planlægge, 
men da jeg havde fået lokket min familie med 
til juleaften, fi k jeg lov til at nyde og knap så 
meget yde på denne specielle aften.

Velkomstdrikken var et stort glas gløgg. 

Velkomsttalen blev leveret af John Bo, der var 
ideindehaveren til dette projekt, som endte 
ud i en skøn juleaften for en fl ok glade men-
nesker, der snakkede mere og mere intenst 
efterhånden som aftenen skred frem.

For at være praktiske, så brød vi traditionerne 
og havde pakkeleg hvor vi rafl ede om pak-
kerne lige inden vi gik til bords. Da vi satte os 
ved det veldækkede og julepyntede bord fi k 
vi undervejs leveret nogle fantastiske jul-
ehistorier af Jørgen Hat. Der blev klappet og 
grinet en del under denne sammenkomst. 
Der blev tilligemed sunget julesange. En 
enkelt julesang blev akkompagneret af jul-
emusik fra min brors minianlæg, som han sty-
rede via sin telefon. “Det kimer nu til julefest”, 
sang vi højt og tydeligt.  Jørgen Hat havde 
ligeledes taget nogle sange med. Han start-
ede med en god indledning, som handlede 
om hans barndoms jul og så lagde han op 
til “Juletræet med sin pynt”, som vi gladeligt 
sang med på. Jørgen Hat havde mange gode 
historier i ærmet, som han berigede os alle 
sammen med.
Der var en lille dreng, der ligeledes deltog i 
selskab med sin mor. Han blev rigtigt forkælet 
af nogle sponsorer ligeså. Der var 3 store 
gaver til ham, som han gladeligt modtog til 
stor fornøjelse for de tilstedeværende.

Til slut sad vi og drak henholdsvis vin, kaff e og 
sodavand, mens vi fi k frugt, slik og småkager 
til. Her satte vi os atter tilbage der, hvor det 
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hele startede nemlig i caféens gamle møble-
ment. Her gik snakken lystigt lige til kl. 23.00, 
hvor folk begyndte at fortrække for atter at 
vende næsen hjemad.

Juleaften i KBS
Tak til sponsorerne og de frivillige.
Der skal lyde en stor tak til de foreninger, for-
retninger og klubber i og omkring KBS, der 
var med til at sponsere madvarer og hygge 
til de enlige som valgte at holde juleaften i 
Kulturhuset. Tornegårdens afdelingsbestyrelse 
gav bla. rødvin og æbleskiver til festen og 
Hastrupparken afdelingsbestyrelse gav man-
delgaven og økonomisk tilskud til maden.

Derudover gav billardklubben, Habil, drikk-
evarer og foreningen Nyttehaverne i Hastrup-
parken gav slik til dem med den søde tand.
Der skal lyde en speciel stor tak til Boholte 
frugt og grønt, som gav en stor kurv med 
frugt til de fremmødte. 1000 tak skulle vi hilse 
og sige. Til næste jul vil frivilliggruppen, som 
pt. består af John Bo, Winnie og Tina, gerne 
udvide arrangementet og være ude i bedre 
tid, så der er fl ere, der kan og vil deltage. En 
stor tak herfra til jer.

Tekst: Mikkel Henderson
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Køge Boligselskabs Aktivitetsudvalg 
afholder stort fælles bankospil for allebeboere 
i KBS

TORSDAG DEN 08. MARTS 2018
Der afholdes bankospil fra kl.18:00 – 21:00
Dørene er åbne fra kl. 17:00
Sted: Selskabslokalet Klemens Torp

Vi spiller 12 spil med 1 rækkegevinst og fuld 
plade.

Billet pris Kr.70,00 inklusiv 3 plader 

Billetter kan købe i administrationen fra        
den 22. februar 2018 

Ekstra plader kan tilkøbes på spilledagen 
samt lotteri

Der er mulighed for at købe drikkevarer, kaff e 
og kage til meget rimelige priser, både før 
spillet påbegyndes og i pausen.
                
Med venlig hilsen
KBS Aktivitetsudvalg

PRISLISTE :
Kaff e og te   Gratis
Kage    Kr.10,00
Øl   Kr.10,00
Vand   Kr.10,00 
Sandwich  Kr.25,00

1 ekstra  plade                 Kr.10,00
1 pose med 100                  Kr.20,00
1 Magnet                          Kr.40,00
1 Markør                           Kr.10,00
5 stk. Prøv lykken                Kr.10,00

  

NYT FRA SELSKABET

SÅ ER DER
BANKO! 
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NYT FRA SELSKABET

NY T ANSIGT PÅ 
REDAKTIONEN

  Tekst: Mikkel Henderson

Så personligt er jeg rigtig glad for at Helle har 
valgt at prøve kræfter med vores beboerblad. 
Jeg er sikker på at hun bliver et fantastisk 
aktiv, med sans for detaljer og godt humør, på 
redaktionen.

Til dagligt deler hun avis med sin kæreste 
Kenneth, hvor de hygger i haven og når de 
ikke går på arbejde kan de bla. godt at lide at 
gå til koncerter og hygge med deres voksne 
børn.

Velkommen til Helle.

Redaktionen
Tak til redaktionen for den varme velkomst 
til et for mig totalt ukendt territorium. 
Vi er en fl ok glade amatører, der i skøn 
fællesskabsånd hjælper hinanden med 
artiklerne. Det har været en fornøjelse at 
blive lemmet ind i teamet. 
Så har du lyst til at være med som skribent 
eller fotograf, eller måske har du idéer til 
artikler med udgangspunkt i KBS og Køge,
så kan jeg kun opfordre dig til at 
tage kontakt til os. 
Vi hjælper naturligvis med korrektur etc.
Kontakt os på:
Mail: beboernyt@kbs.dk
Tlf.: 21 29 64 81
Tekst: Helle Vestergaard

Portræt af Helle Vestergaard
Helle er, som de fl este ved, ny på redaktionen 
på beboerbladet og blev valgt ind i selskabs-
bestyrelsen i foråret 2017.

Oprindeligt kommer Helle nordenfj ords fra, 
nærmere betegnet Vendsyssel og hun fl yttede 
i Tornegården i 2009.

I 2011 valgte Helle at stille op til afdelings-
bestyrelsen, hvor hun nu er næstformand i 
Tornegården.

Sidste år valgte hun så at stille op til selskabs-
bestyrelsen for at prøve kræfter med de udfor-
dringer der, og med hendes baggrund i den 
fi nansielle branche er hun godt klædt på til de 
udfordringer og aktiviteter, vi har i KBS. 

Specielt i disse tider, hvor meget af selskabs-
bestyrelsens arbejde går med eff ektivisering 
af vores boligselskab drift og administration. 
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KBS 
JULETRÆSFEST

NYT FRA SELSKABET

Søndag den 17. december var der, traditio-
nen tro, KBS juletræsfest i Hastrupskolens 
gymnastiksal, hvor alle, børn som voksne 
bosiddende i KBS, var velkomne. 

Klokken 13.00 blev der lukket op ved indgan-
gen for alle herlighederne, som naturligvis 
indbefattede et kæmpe juletræ, der var smukt 
pyntet til lejligheden. Den første time kunne 
man ligesom nå at fi nde sig selv i lokaliteten. 
Folk fandt hurtigt bordene, hvor de hver især 
bænkede sig. På bordene var der placeret jule-
duge og fl otte juledekorationer med lys i. 

Der var julegløgg, æbleskiver, kaff e og øl og 
vand tilgængeligt denne 3. søndag i advent. 
Alt var gjort klar til denne skønne decem-
ber dag. Gaverne var linet op, slikposerne 
var lavet, scenen var sat op. Der var en bod 
med slushice tilligemed. Der var en oppu-
stelig julemand og snemand, forhåbentlig 
ikke ved hjælp af munden, og stod og fl anke-
rede boden med slushice. Alt dette dannede 

Tekst: og Foto:  Tina Hesselbjerg

rammerne for KBS juletræsfest, som nu blev 
arrangeret igen i år og som har været arran-
geret igennem en længere årrække, dog hvor 
skiftende frivillige har været ind over for at få 
det hele til at kunne løbe af stablen. 

Ved 14 tiden stillede Dennis Hedegaard (tov-
holder) sig op foran forsamlingen med jule-
træet bag sig, hvilket ligesom var startskuddet 
for de følgende begivenheder denne efter-
middag. Lyset blev slukket, så kun lyset fra 
juletræet og fra diverse andre juleudsmyknin-
ger var lysgivende kilder til det foranstående 
arrangement. Lydanlægget hjalp til med ind-
gangsmusik til juleparret, der, til stor glæde 
og nysgerrighed for forsamlingen, entrerede 
lokalet. Der blev lagt op til et par danse rundt 
om juletræet og sange såsom ”Rudolf med 
den røde tud” blev sunget, mens man hånd i 
hånd gik rundt derom. 
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Scenen, der var sat op, skulle selvfølge-
lig også benyttes. Her lavede juleman-
den og nissemor gymnastisk med de delta-
gende børn. Dertil blev der sunget en sang til 
lejligheden. 

Ris og ros angående arrangementet kan der 
skrives til Dennis om på deh@kbs.dk.

Jeg vil lade billederne fortælle resten af 
historien fra dette julearrangement…
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Status på katte projektet i Hastrupparken
Natten mellem den 26 og 27. december 
sidste år, døde desværre en af vores katte-
Chimera i projektet af en forgiftning. Ca. 14 
dage forinden havde vi observeret, at den 
var svækket, så den blev taget til dyrelæge, 
hvor det blev konstateret, at dens nyre var 
forstørret, hvilket tyder på forgiftning af en 
art.

Efter besøget hos dyrelægen tog jeg hende 
med hjem privat, med den besked, at så 
længe hun drak og spiste, var der håb 
forude. Det gik egentligt fint det første 
stykke tid med opbakning fra dyrelægen, 
som tilså hende efterfølgende, men 
desværre lillejuleaften begyndte det at gå 
ned af bakke, og hun sov ind stille og roligt 
hjemme hos mig privat. Vi ved ikke, hvad 
der har afstedkommet denne forgiftning, 
det kan være alt fra en giftig plante (jule-
stjerne, f.eks.) eller at hun har drukket af en 
vandpyt, hvor der har været spildt køler-
væske i. Kølervæske er ekstremt giftigt, 
og da det smager sødt, er det noget, katte 
godt kan finde på at drikke, desværre. Så 

KATTENE I
HASTRUPPARKEN

Tekst: Mikkel Henderson Foto: Tina Hesselbjerg  NYT FRA AFDELINGERNE

min opfordring herfra er, at man skal være 
varsom når man selv skifter væsker på sin 
bil, at man holder øje med evt. spild på 
jorden. Det kan også gå ud over en hund 
der er ude at blive luftet og der skal ikke 
særlig store mængder til før, at det går 
fatalt galt for vores kæledyr. Chimera blev 
ca. 5 år, så det var desværre alt for tidligt at 
hun skulle herfra.
Tjek vores Facebook side “Katte projekt 
i Hastrupparken”, hvis I vil vide mere om 
projektet eller skriv til mih@kbs.dk for mere 
info.

Adventshygge og lys tænding
I Hastrupparken 
Torsdag den 30. november 2017 var der, 
traditionen tro, lagt i kakkelovnen til den store 
klippe klister dag med gløgg og æbleskiver 
i Kulturhusets cafe. Afdelingsbestyrelsen og 
Helhedsplanen havde disket op med alver-
dens pynt til fremstilling af jule dekorationer. 
Børn og juleglade sjæle havde fundet vej til 
caféen denne dag, for at julehygge nogle 
timer i hinandens selskab. Og med et lille bål 
uden for caféen og varm suppe i kopperne, 
blev der hygget på max, denne råkolde no-
vember aften. Annette og de frivillige havde 
sørget for gløgg, kager og æbleskiver og hvis 
vi manglede noget til ganen denne eftermid-
dag/aften, var det i så fald vores egen skyld. 
Tak til alle de frivillige og Annette i caféen 
for at få tingene til at glide så godt, som de 
gjorde.
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Det blev til nogle hyggelige timer med snak 
og børnelatter i Kulturhusets cafe, og først på 
aftenen blev træet i Hastrupparken tændt af 
undertegnede, så dette kunne lyse op i den 
mørke tid i december.

Hjertestarter kursus i Ravnsborg Huse

I efteråret 2017 fi k Ravnsborg Huse installeret 
en hjertestarter i bebyggelsen, ligesom de 
andre afdelinger i KBS. Hjertestarteren blev 
monteret på facaden af Klavervej 6, lige ved 
indgangen, og der sidder den nu og lyser op 
som et stort, grønt øje, synlig for alle i nabola-
get. Og tilgængelig for alle, hvis uheldet skulle 
være ude. Naturligvis er hjertestarteren regis-
treret i Tryg’s hjertestarter app. (hjertestarter.
dk) så der vil blive henvist til den, hvis nogen 
søger i området.
Afdelingsbestyrelsen i Ravnsborg Huse syntes, 
at det ville være en god idé hvis et antal 
beboere i afdelingen fi k et nærmere kend-
skab til hjertestarteren og førstehjælp i det 
hele taget, og arrangerede i samarbejde med 
fi rmaet Cardiocare et 4-timers kursus. Efter 
nogle forsinkelser blev kurset endeligt afholdt 
lørdag den 27. januar 2018 i KBS’ mødelokaler 
på Langelandsvej. 
Her fi k nogle friske beboere så et grundigt 
kursus i livreddende førstehjælp, og fi k lej-
lighed til at prøve en hjertestarter i funktion. 
Jeg tror alle var overraskede over hvor enkel 
den i virkeligheden er og hvor forståelige 
instruktionerne i maskinen er. Absolut ikke 
noget man behøver at være bange for. 
Instruktør Søren Pilemann fra Cardiocare 
demonstrerede og gav nogle gode råd og 
eksempler fra det virkelige liv, og det var i det 
hele taget en god og informativ formiddag.
Afdelingsbestyrelsen i Ravnsborg Huse tak-
ker de fremmødte beboere for deres humør 
og engagement og for at bruge en lørdag 
formiddag i en god sags tjeneste.

Tekst og Foto: Frank R Taarup
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Onsdag den 6. december blev Hastrup-
parkens pensionistklubs julearrangement 
afholdt. Det hele startede kl. 17.00. Det 
foregik i Kulturhuset i sal 2.
Kokken var en af de første, jeg stødte på. Han 
stod i røg og damp ude i køkkenet. Her blev 
fl æskestegene, de brune kartofl er osv. lavet. 
Sædvanen tro var juletræet fl ot pyntet. 

Da tiden var til det, begyndte gæsterne en 
efter en at ankomme. Folk satte sig i god 
tid og snakken gik lystigt. Så blev det tid til 
mad og dernæst kom desserten ind, som jo 
selvfølgelig, traditionen tro, var ris a la mande. 
Der var tre mandler, dog blev kun en fundet 
og mandlens ejermand fi k således en mandel-
gave.

JUL I 
PENSIONISTKLUBBEN

                                    Tekst: og Foto:  Mikkel HendersonNYT FRA AFDELINGERNE

 Undervejs blev der også lige tid til at skåle 
med fotografen.  Karen pillede lidt ved 
kontakten og mørket indfandt sig i lokalet. 
Medlemmerne vendte forventningsfuldt 
deres stole og efter en rum tid kom Strand-
gårdens piger ind klædt i Lucia beklædning 
og med lys i hænderne. Den bageste havde 
sågar lys på hovedet. Rørende var det og 
gode melodier blev sunget. LUCIA sangen var 
ganske velkendt for alle og hele stemningen, 
er jeg overbevist om, bragte tårerne frem 
i øjenkrogene på nogle enkelte af de tilst-
edeværende medlemmer. 

Så var der dans om juletræet. Aftenens     
musikant spillede op til denne dans, som jo 
blev en kædedans. 
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Den afsluttende musik var: Nu er det jul igen, 
nu er det jul igen og folk gik pludselig bag 
hinanden med et fast tag i den foranståendes 
skulder. Glade vandrede man rundt og det gik 
da også hurtigere og en slange af mennesker 
gik, fuld af godt humør, ud i foyeén og tilbage 
igen.

I løbet af aftenen gjorde den skønne musik at 
man entrerede dansegulvet 2 og 2. Melodier 
som: Så længe jeg lever, Ensom dame 40 år og 
Den knaldrøde gummibåd, gjorde at stem-
ningen ligesom var lagt. Ho Ho Ho, lød det 
pludselig ovre fra døren. To nisser dukkede 
op. Den ene var Karen Friis. Hver gæst havde 
medbragt en julegave, som blev indsamlet i 
to store sorte sække. Alle disse spændende 
gaver fi k så skiftet ejermand til manges store 
beundring og tilfredshed. Ved ni - halv ti tiden 
begyndte man en efter en at udvandre fra 
denne hyggelige komsammen, som jo fandt 
sted i den mørke julemåned
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Nominering
I november udgaven af KBS Beboernyt blev 
beboerne informeret om, at nogle gode 
mennesker havde fået integrationspriser-
ne indenfor henholdsvis frivillighed og 
erhverv. Dette blev beskrevet i det sidste 
nummer. Dog var der en del, der blev no-
minerede til integrationspriserne ligeså. De 
var så heldige, hver især, at gå derfra med 
æren og et flot dekoreret krus.

Jeg fik lige foreviget Ghanem med det krus, 
som han lige har modtaget. Ghanem blev 
indstillet på grund af sin indsats i Klub 16, 
der har beliggenhed i Kulturhuset i Ha-
strupparken. Han har arbejdet meget med 
de unge mennesker i klubben siden 2011, 
hvor klubben åbnede. Angående åbningen 
af Klub 16, det skal lige nævnes, der har 
Hastrupparkens afdelingsbestyrelse været 
behjælpelig med at huse dem og derudover 
så er Klub 16 i en løbende dialog med afde-
lingsbestyrelsen. 
Ghanem er nøgleansvarlig og får tingene til 
at køre. Han har altid været interesseret i at 
hjælpe unge mennesker. Han er med til at 
skabe tryghed i Hastrupparken. 

NOMINERING

Tekst: og Foto:  Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE

Ghanem siger: ”Klub 16 er en klub, der 
tager sig af unge mennesker fra 16 og til 20 
år. Hovedsageligt er det unge af anden et-
nisk herkomst, dog er alle velkomne. Dem 
der er endnu yngre kan dog også finde på 
at komme på besøg. Klub 16 har et godt sa-
marbejde med Helhedsplanen og dermed 
Helhedsplanens medarbejder. De unge er 
kommet væk fra gaden og laver ikke den 
ballade og det hærværk der var førhen. Jeg 
forsøger at tage de unge væk fra bander og 
ballade. Klub 16 er et forsamlingssted og 
værested. Vi har dog planer om også at lave 
nogle aktiviteter af forskellig art.
”Ghanem fortsætter: ”Der er åbent fra kl.18 
til kl.22 på hverdage. I weekenderne er der 
åbent fra kl.18.00 til kl.24.00. Der skal ikke 
være åbent om dagen, da de fleste unge 
er i gang med uddannelse og arbejde der. 
Helhedsplanen har hjulpet 98 procent af de 
unge, der deltog i Mentorindsatsen med at 
starte på job og uddannelse. De er nu kom-
met videre i deres liv. Jeg og dermed Klub 
16 er med til at få de unge væk fra opgan-
gene og forsøger ligeledes at være med 
til at de unge undgår at genere beboerne. 
Det skaber tryghed. Klub 16 har været en 
succes. ” Ghanem er en ægte ildsjæl. Han 
siger: ”Jeg er selv forælder og dette er mine 
børn. Jeg er formand for Klub 16´s bestyrel-
se, hvor det er de unge, som har valgt mig. 
Samtidig føler jeg, at de unge respekterer 
mig. Alt hvad jeg gør for klubben og de 
unge mennesker gør jeg med hjertet.”
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Nytårskur

Den 2. januar blev der i pensionistklubben 
i Solbakken 2 afholdt nytårskur. Denne kur 
blev vel modtaget. Der var ligefrem fuldt hus. 
Der blev her disket op med champagne og 
kanapéer.

Diplom
Jørgen Gutfelt har for nylig modtaget et 
diplom fra GF Forsikring, idet Jørgen en gang 
om måneden laver mad til pensionisterne i 
Solbakken 2.

Arne Sewohl, kassereren i foreningen, 
har indstillet Jørgen til denne pris. Jørgen 
blev overvældet over, at have modtaget 
det pågældende diplom. Jørgen fortæller 
her hvorfor han brænder for netop dette 
spisearrangement.

Jørgen siger: ”Folk trænger til at komme ud 
og få noget godt at spise. Derudover, synes 
jeg, at det er dejligt, at se når folk er sammen 
og hygger sig med de rammer, der er omkring 
et sådant arrangement med et godt måltid 
mad. Det giver velvære! Samtidig vil jeg gerne 
bidrage til, at Køge Boligselskab bliver et 
bedre sted at bo i.”

NYTÅRSKUR OG
DIPLOM

NYT FRA AFDELINGERNE Tekst: og Foto:  Tina Hesselbjerg
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25 ÅRS JUBILARER   
TORNEGÅRDEN

NYT FRA AFDELINGERNE            Tekst Helle Vestergaard  Foto: Tina Hesselbjerg

Ved Tornegårdens jubilæumsfest var jeg 
så heldig at få aftalt interview med 2 af 
de lejere, der har boet i Tornegården i 
alle 25 år.Så en lørdag et par uger efter 
jubilæumsfesten satte jeg kursen mod 
Irene og Jørgens hjem, en 2-værelses lejli-
ghed på godt 70 m2, som er placeret lige 
overfor ejendomskontoret. Irene tog imod 
med varme og smil og inde i den hygge-
lige og varme stue ventede Jørgen sammen 
med sin datter, Henriette, som også selv bor 
i Tornegården med sine 2 børn. De nyder 
alle fem den korte afstand til hinanden 
både når børnebørnene skal passes eller 
hvis Henriette skal give en lille hånd med til 
havearbejdet eller papir nusseriet.

Jeg så frem til at høre baggrunden for, hvad 
der havde ført dem til Tornegården og 
Jørgen siger med et lille underfundigt smil, 
at det var da fordi, de blev smidt ud af deres 
hus på Hastrupvej. 
Jeg er ved at få vandet galt i halsen og 

Henriette følger sin fars bemærkning op 
med en forklarende bemærkning om, at 
fordi hendes far blev syg, kom han på syge-
dagpenge. – Og så måtte Irene forsørge 
dem begge, og grundet reglerne dengang, 
så kunne de så ikke længere eje et hus.

De blev skrevet op til bolig, men allerede 
dengang var det ikke så let at få en bolig. 
De var dog heldige, for Irene fortæller, at 
skrædderen sprang fra i sidste øjeblik, og så 
fik de så den lejlighed, de har den dag i dag. 
Og de synes ikke, det var så svær en over-
gang, for med både for og baghave føler de 
det nærmest som at bo i eget hus. Selvom 
hækkene godt nok var lidt små dengang, 
men som Jørgen siger, så er de vokset til 
nu. Deres 4 børn var alle flyttet hjemme-
fra, så der var fin plads til det søde ægtepar.
Jeg er overrasket over, hvor stor stuen er, 
for der er både plads til dagligstue og spi-
sestue. De fortæller med glæde i stem-
merne, at stuen har dannet ramme om 
mange hyggelige familiesammenkomster, 
når deres 4 voksne børn kommer hjem på 
besøg. Men efter der er kommet børnebørn 
til, så er det alligevel blevet lidt for småt, 
når alle er samlet. Så samles de i stedet i 
Oasen, et lille selskabslokale, Tornegårdens 
beboere kan leje for billige penge. Irene 
indskyder, at efter deres søn ,Christian, er 
flyttet til Sverige, så bruger de også flit-
tigt de 2 hotelværelser man kan leje i 
Tornegården. For ellers har det været lidt 
trangt, når der skulle redes op til så mange, 

Jørgen og Irene
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for børnebørnene er blevet store og der er 
også kommet oldebørn til.

Snakken går lystigt imellem os og Jørgen 
nævner så, at han faktisk var med i den 
første bestyrelse og sad som formand. Han 
var blandt andet med til at sikre, at der blev 
lavet et bestyrelseskontor i Oasen – det 
samme kontor som bestyrelsen benytter i 
dag. Sjovt at mærke lidt af historiens vin-
gesus og jeg vil da sende Jørgen en venlig 
tanke, når jeg næste gang træder ind i 
bestyrelseskontoret.

Jeg fornemmer tydeligt, at ægteparret (der 
om 2 år har diamantbryllup) er utrolig glade 
for at bo i Tornegården, men jeg kan alli-
gevel ikke lade være med at spørge om, 
der ikke er noget, de har lyst til at ændre 
på. Men næ, det er der sådan set ikke. Altså 
lige bortset fra wc’et, som Irene godt kunne 
tænke sig blev forhøjet og fjernet fra gulvet, 
så hun lettere kan gøre rent under. Og så 
håber hun bestemt heller ikke, at vaskeriet, 
som jeg kan se over på fra min siddeplads, 
bliver lukket. Jeg kan dog berolige hende 
med, at det er der ingen planer om, for det 
er heldigvis en af de goder, der følger med, 
når man bor i alment boligbyggeri. 

Dagen efter er det så Gitte, der har inviteret 
mig indenfor i hendes dejlige 3-værelses lej-
lighed – et såkaldt punkthus omgivet af have 
hele vejen rundt. Jeg bliver modtaget med et 
varmt kram og bænket med en kop kaff e ved 

det smukke spisebord, som hendes søn Jonas 
har lavet.
Vi taler om løst og fast, men kommer hurtigt 
ind på tiden op til, hvor hun fl yttede ind i 
Tornegården. Hendes hus var solgt og hun 
skulle være ude den1. juni og med en lille søn 
på 2 år, så var det ret presserende at hun fi k en 
ny bolig hurtigt.
Gitte fortæller, at hun selv tidligere havde 
boet på Brudelysvej og hendes far på Følfod-
vej, der dengang var omgivet af skov og mark-
er - og den natur, ville hun gerne have igen. 
Så da de begyndte at bygge Tornegården, var 
hun ikke i tvivl om, at der ville hun gerne bo. 
Hun havde været skrevet op stort set altid i 
boligselskabet – der dog dengang hed DAB. 

Hun husker, at hun op til påske modtog et 
tilbud på et af rækkehusene i Tornegården, 
men på grund af helligdagene fik hun ikke 
svaret rettidigt. Men tiden var knap, så hun 
ringede til boligkontoret og aldrig tidligere 
havde hun været i stand til at argumentere 
så godt for sin sag. Så 1.juni 1992 kunne 
Gitte flytte ind sammen med sin søn i den 
bolig hun fortsat bebor i dag.
Hun tænker tilbage på den første tid og 
fortæller malende, hvordan der fortsat var 
byggerod og vejene var grusveje og fyldt 
med vandhuller - indtil de blev asfalteret.

fortsætter på side 22

Gitte

Tornegården 1992
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for som hun siger med et smil, så er det 
altså meget rart at slippe for rengøringen 
efterfølgende.

Det er tydeligt, at Gitte er glad for at bo i 
Tornegården og hun har da også allerede 
skrevet sig op til en af de 2-værelses boliger 
til, når hun engang går på pension. 

Men som hun siger, så skal man aldrig sige 
aldrig. Og hun kan da ikke udelukke, at hun 
kunne finde på at flytte – men det skulle 
så være fordi, hun fik en ny mand ind i sit 
liv eller hvis hun vandt i Lotto – altså vandt 
rigtig mange penge. For så var der råd til 
at købe hus og betale andre for at vedli-
geholde det. For handymand vil hun ikke 
kalde sig, men hun sætter en stor ære i at 
holde både hus og have trimmet. Og når 
det grove arbejde med hækken skal klares, 
så ringes der efter den nu 27-årige sønnike.

Nogle år senere da sønnen Jonas er 
omkring de 6, fjernes asfalten dog igen og 
erstattes med de sten, vi kender i dag – med 
hjælp fra hendes søn. Jeg kan tydeligt ud fra 
hendes beskrivelse se en lille knægt glæde-
strålende og stolt hente sten til brolæg-
gerne.Jeg spørger til, hvordan det har 
været for hende, at have en overbo og hun 
fortæller om et godt og givende naboskab 
gennem 25 år. 

De var begge 2 enlige mødre med jævnal-
drende sønner, som legede sammen. De 
har nydt godt af at kunne spise sammen 
og hjælpe med at se efter hinandens 
børn. Gitte indskyder, at det samme gode 
naboskab oplever hun med de omkringbo-
ende naboer. Et naboskab med lidt snak 
henover hækken, indimellem fælles grill-
aftener, men også et naboskab med respekt 
for, at der også skal være alenetid. 

For som Gitte siger, ovenpå en lang 
arbejdsdag som pædagog, hvor hun giver 
rigtig meget af sig selv, så har hun behov 
for at slappe af i sin lille oase. Hun føler sig 
rigtig tryg i Tornegården og ved, at hun 
kan trække på nabohjælp, hvis hun skulle 
få brug for det. For hendes skyld behøver 
der ikke ske forandringer i Tornegården, 
hun nyder den ro og de faciliteter, der er i 
bebyggelsen. 

Hun har selv været storforbruger af Oasen 
til familiefødselsdage, hvor de altid var 
et par og tyve gæster. Og et par runde 
fødselsdage er det også blevet til i Lagunen 

Tornegården 1992 Tornegården 1992
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Varmestuestrik i Hastrupparken
Jeg mødte en dag Bente Vinding og co. i 
Kulturhuset, hvor de sad og hyggede sig 
med hinanden. Jeg fi k opsnuset, at de snart 
starter noget op i Hastrupparken. Jeg spurgte, 
om ikke de ville med i Beboernyt´s næste 
udgave. Det ville de da rigtig gerne. Hermed 
blev det følgende interview til. Det er Bente 
Vinding, som jeg interviewer. Hun er leder af 
varmestuestrik og har startet det hele op for 
11 år siden. Hun leder og fordeler arbejdet af 
varmestuestrik i hele Danmark, hvor hvert en-
kelt depot er selvkørende. ”Varmestuestrik har 
hørt til i kælderen på Køge Rådhus, dog kunne 
vi ikke få lov til at blive der, da kommunen 
selv skulle bruge lokalerne. Hastrupparkens 
afdelingsbestyrelse har nu givet os lov til at 
benytte kælderlokalerne med indgang ved 
Fasanvej nummer 39. På nuværende tidspunkt 
er vi så ved at forberede og bygge dette op, 
således at varmestuestrik kan fortsætte her 
i Køge.Vi har været savnet, da vi har haft 
lukket i ca. et halvt år. Der har været mange 
forespørgsler på, hvornår vi kom tilbage. Vi er 
30 personer, der strikker til varmestuestrik i 
Køge. Vi starter op den 20. januar klokken 10 
i kælderen. Alle er velkomne også blot for at 
sige hej og se, hvad det er for noget. Winnie 
og Grethe kommer til at stå for depotet.”
”Vores håndarbejde går blandt andet til, krise-
centre, væresteder, rederne, og safe houses 
(for handlede kvinder).

 ”Vi får garn indleveret fra alle mulige men-
nesker. Vi benytter os af strømpegarn, så der 
bliver strikket i en meget god kvalitet og der 
bliver strikket ca. 7000 ting om året. Du er 
velkommen til at komme med dit eget strik, 
men kan også få garn hos os. Vi har strikkep-
inde og alt, hvad man ellers har brug for.  Det 
er kun hænderne, der mangler og alle kan 
være med. Vi har masser af opskrifter, som 
man får udleveret gratis. Det foregår 3. lørdag 
i hver måned undtagen juni, juli og decem-
ber, hvor der er lukket.  Vi glæder os meget 

til at komme herned, da der udover nogle 
gode kælderlokaler er gode adgangsforhold. 
Bus 101A kører til Hastrupparken. Den kan 
man med fordel benytte sig af, hvis man vil 
besøge os på Fasanvej 39” Man kan også bare 
kigge ned, hente garnet og levere det færdige 
produkt tilbage når man er færdig med det.”
”Alt kan bruges dog ikke strik til børn på 3 år 
og derunder.”  ”Vigtigt i denne forbindelse er 
det dog at pointere at det i meget høj grad 
drejer sig om socialt samvær. Det er ikke 
mængden af håndarbejde det handler om. Og 
såfremt man har problemer med at komme 
til den pågældende adresse, så vil min mand 
gerne bringe garn og deslige ud. Det gør han 
i forvejen og som regel bliver garnet ikke kun 
leveret, der bliver også drukket en del kaff e 
inden han atter drager videre.

En lille solstrålehistorie skal også lige nævnes 
her. På hjemmesiden er der publiceret et brev, 
som handler om en 85-årig dame, der var klar 
til at dø. Hermed et lille udpluk af brevet, som 
er sendt fra datteren: ”Mor havde dengang 
ikke noget at leve for og faldt mere og mere 
hen. Da hun fi k gang i strikkepindene, skal jeg 
love for, hun vågnede op til dåd. Hun strikker 
fra kl. 6 om morgenen og til hun falder i søvn”. 
”Hun deltager nu i varmestuestrik og dette 
lille udpluk fortæller alt”, slutter Bente Vinding 
af. For yderligere oplysninger: www.varmes-
tuestrik.dk. Menu depoter/Køge. Winnie er 
kontaktperson. Hendes telefonnummer er:   
25 72 42 58

Tekst: og Foto:  Tina Hesselbjerg

      Bente, Grethe, Winnie.
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beboerne viser større og større interesse for 
afdelingens aktiviteter.

Som Lillian siger, så er det kun få år siden, at 
der typisk blot var 4 deltagere til en fest, men 
nu ser det ud til, at kurven er vendt i en positiv 
retning. For udover nytårskuren, så holdt 
Klemens Torp også en julestue før jul og der 
var opbakningen også stor med 30 deltagere.
Og det virker til, at Klemens Torperne hygger 
sig sammen, når de er i selskab sammen. For 
snakken går så godt, at de er alt for opslugte 
til at tage billeder. 

KLEMENS TORP OG 
TORNEGÅRDEN

NYT FRA AFDELINGERNE                                     Tekst: Helle Vestergaard 

Nytårskur Klemens Torp og Tornegården
Som noget nyt har Klemens Torp og 
Tornegården afholdt nytårskur for deres 
beboere. Idéen opstod lidt tilfældigt en vin-
terdag i 2017 over lidt småsnak mellem et 
par af bestyrelsesmedlemmerne. Og der var 
ikke langt fra idé til handling, for vupti var der 
sendt invitationer ud.

Og det skulle vise sig, at det i begge afdelin-
ger var en stor succes. Tornegården havde 
inviteret til kransekage og bobler en tidlig 
søndag eftermiddag et par timer. Og i vanlig 
stil kom mange af beboerne i god tid og med 
højt humør. Et humør der skam ikke blev 
mindre efterhånden som de skønne bobler 
skiftede plads fra fl asken over i gæsternes 
ganer. 

Mange udtrykte deres glæde og begejstring 
over, at bestyrelsen havde taget initiativ til 
dette arrangement og der var da også en del 
opfordringer til at afholde det igen til næste 
år. Så mon ikke bestyrelsen med den opbak-
ning forsøger sig igen til næste år?

I Klemens Torp valgte de en fredag aften 
til deres nytårskur og også her var der stor 
opbakning til arrangementet. 27 glade 
beboere troppede op og støttede op omkring 
bestyrelsens initiativ. Og det er tydeligt at 
mærke på beboerdemokrat for Klemens Torp, 
Lillian, at det er noget, der varmer. Hun og 
resten af bestyrelsen er vildt glade for at se, at 
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Cykel Care har i en årrække haft en container 
ved Kulturhuset i Hastrupparken. Her er der 
på det sidste blevet lappet cykler om onsda-
gen mellem kl.16:00 og kl.18:00 
Nu er der kommet nye frivillige, som består af 
henholdsvis John Bo, Morten og Brian, som, 
det ses på billedet.

Fremover bliver ordningen mere fl eksibel, da 
der nu er mulighed for at kontakte de frivil-
lige, efter behov, på telefon. Det gør det hele 
mere smart og smidigt. Dog bevares der også 
en fast tid, som nu er ændret til tirsdage fra 
kl.17:00 til kl.19:00 og torsdage fra kl.15:00 til 
kl.16:00

Der vil der være sæsonopstart i Cykel Care, 
som de frivillige vil fejre med de beboere i KBS 
der måtte være interesserede. Der vil blive ser-
veret pølser med tilbehør den 04. April 2018  
kl.16:00

En vigtig ting at få sat på plads, er at 
Cykel Care giver hjælp til selvhjælp. Det er 
Hastrupparken, der står for det og der bliver 
givet råd og vejledning af de frivillige, som så 
vil være behjælpelige med diverse reparatio-
ner af cykler. De mest brugte materialer har de 
og hvis ikke de har det, så vil de gerne købe 
det ind, dog er der naturligvis tale om egen-
betaling i denne sammenhæng og kaff ekas-
sen tager også altid gerne imod nogle penge.

Fakta boks:                                                                                    

Faste åbningstider:                       
Tirsdage fra kl. 17:00 til kl.19:00 
samt torsdage fra kl.15:00 til 
kl.16:00     Telefonnummeret, som 
der kan ringes på er: 21 99 28 42                                                               
Ring og såfremt telefonen ikke 
bliver taget, så indtal en besked 
og der vil blive ringet tilbage.                                
Det skal her lige nævnes fordelen 
ved at melde sig ind i gruppen Cykel 
Care på facebook. Her kan man både 
få kontakt og blive opdateret med 
hensyn til hvornår de frivillige befi nder 
sig ekstraordinært i cykelcontaineren

CYKEL CARE

NYT FRA AFDELINGERNE                        Tekst: og Foto:  Tina Hesselbjerg
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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 - februar - marts 

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

Februar 2018
22. februar -
Hakkebøf  med blødeløg og kartofler, sauce

Marts 2018
08. marts - 
Paneret koteletter med bådkartofler, sauce
22. marts - 
Kylling med ris og karrysauce

Priser: Voksne kr. 50. Børn (indtil 12 år) kr. 20.
Tilmelding og betaling i cafeén onsdag inden kl. 
10.00. 
Maden serveres kl. 18.00 i Kulturhuset.
      
 
 
 
 
 

 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 - 15:00
Lørdag:   Lukket
Søndag:  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 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 dagen inden kl. 
10:00.  Husk også morgenmadscafé om tirsd-
agen 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. 9.00-11.00 

TAI CHI
ØVEDE HOLD:
kl. 10.00-11.30 i sal II
BEGYNDER HOLD:
kl. 11.40-12.45 i sal II

CYKELCARE                
kl. 16.00-18.00 
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42
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BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl. 18.00-22.00 i 
foyeren til sal I

TORSDAG

OR KBS KULTURHUSET 

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

STREETSOCCER
DRENGE U/16
kl. 14.00-16.00 
på multibanen i 
Hastrupparken

MILJØGRUPPEN
kl. 13.00-15.00 
Renholdelse af 
Hastrupparken

STREETSOCCER 
DRENGE 16+
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                
kl. 16.00-18.00 
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42
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VÆRESTEDET VED 
KAJEN  

NYT FRA KØGE OG OMEGN Foto og Tekst: Tina Hesselbjerg

Værestedet set med en brugers øjne
Jeg forlod Værestedet Ved Kajen efter at have 
fået et utroligt billede af Heidi ved at hun for-
talte sin historie. En Heidi, som på trods af 
modgang i livet ser lyst på fremtiden med en 
bevidsthed om, at hun er kommet videre med 
sit liv og på trods af sine skavanker og som til-
ligemed har lært at acceptere dem. 
Da jeg ankom til stedet denne dag, spurgte 
jeg, om Heidi ville være mit ”off er”. Hun sagde 
ja i tiltro til at hun dermed ville kunne være i 
stand til, ved at hun udtalte sig til Beboernyt, 
at kunne hjælpe andre nødstedte mennesker. 
Jeg var godt klar over, at det var en utrolig til-
lidserklæring fra Heidis side, som jeg snak-
kede med i halvanden time. Mange ting kom 
frem. Da jeg skulle runde vores interview af 
blev jeg rigtig rørt. Vi havde haft en utrolig 

kontakt igennem hele interviewet. Hermed 
nogle bidder af Heidis historie.

Heidi blev klar over, at Værestedet Ved Kajen 
fandtes, idet hun kom på Køge Rådgivnings 
og Behandlingscenter på Egøjevej 34 i Køge. 
Her blev på et tidspunkt nævnt. Hun er 
kommet på Ved Kajen igennem mange år 
i fl ere forskellige intervaller. Når hun er på 
værestedet, betyder det, at hun har en god 
periode og den har nu varet ved igennem 
lang tid.

”Her på stedet tager vi imod nye brugere med 
åbne arme og et åbent sind”, siger Heidi. ”Det 
er ikke altid sådan, at vi bliver taget imod i 
sygehusvæsenet. Jeg har været i et helvede 
og kan stadig føle, indimellem, at jeg har en 
engel siddende på den ene skulder og en 
djævel siddende på den anden skulder. hvor 
jeg skal kæmpe mig frem til, at det er den 
rigtige der atter forsvinder. Jeg kommer her, 
lige nu, kontinuerligt. De faste rutiner giver 
grobund for et godt liv udenfor væreste-
det. Min faste indtagelse af medicin gør det 
muligt for mig at leve et normalt liv. Jeg kan, 
i høj grad, takke brugerne og personalet på 
Værestedet Ved Kajen for at jeg nu kan se lyst 
på tilværelsen.”

Heidi

Information:                                                      
Værestedet Ved Kajen er et værested for 
misbrugere, - både aktive som inaktive. 
Budskabet om dets eksistens er vigtigt 
for både personale som brugere at få 
ud således, at forskellige nødstedte 
mennesker vil kunne fi nde vej dertil og 
dermed føle et fællesskab med brugere 
af stedet, som højst sandsynligt er i 
nogenlunde samme situation.    
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Værestedet set med en personales øjne
Fra 1. januar 2017 skulle man ikke visiteres 
mere for at få lov til at komme her på være-
stedet. Dette bevirker at der pludselig er 
fl ere mennesker. Der er plads til alle misbru-
gere. Værestedet har åbent tirsdag, onsdag 
og fredag fra kl.09:00 til kl.13:00 Om tirsdagen 
mellem kl.12:00 til kl.13:00 er der mad. Fredag 
er der brunch. 
De dage, hvor der ikke er mad, kan man altid 
få en krydderbolle.

Vi har forskellige aktiviteter. 2 kanoer har vi. Vi 
har også cykler, der kan benyttes til en cykel-
tur. Sommetider arbejder vi med læder og 
maling. Vi har ture såfremt der måtte være 
efterspørgsel efter dette. Vi har vores egen 
bus, som vi kører afsted i. 

Når det bliver efterår og vinter, sidder vi 

sommetider og hygger os i vores egen lille 
”biograf”. 
Vores værested er placeret et skønt sted lige 
ved Å bassinet. Samtidig sidder vi oftest hvor 
der er et godt udsyn med masser af vinduer 
og dermed et godt lys udefra med den 
skønne udsigt ud over Å bassinet. Her er der 
liv og her kan man rigtigt følge årstidernes 
skiften.

Information:                                 
Værestedet Ved Kajen ligger Toldbodvej 
11 i Køge. Vi har telefon nr. 56 63 13 47. 
Her kan du ringe til os såfremt du måtte 
ønske yderligere oplysninger.                                                 

                            

Heidi
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Kirsten, som er leder af vågetjenesten i Køge, 
fortalte om at våge over de døende på de for-
skellige institutioner og i hjemmene i Køge 
Kommune. Derudover fortæller Kirsten om 
hendes oplevelser i denne forbindelse.

Fakta boks:                                         
Formålet med vågetjenesten er at 
give medmenneskeligt nærvær og 
omsorg til døende i den allersidste 
tid. Vågetjenesten støtter døende 
mennesker, der ikke har pårørende 
tæt ved sig eller som afl astning til 
pårørende. Frivillige i vågetjenesten 
sidder ved døende i hjemmet, på 
plejehjemmet eller på hospitalet. 
De frivillige er til stede for at give 
omsorg og nærvær de sidste timer af 
et menneskes liv. Baggrunden for at 
vågetjenesten blev til, var da frivillige 
erfarede, at der var et behov for at 
støtte ensomme døende, da det kan 
kræve særlige kompetencer. Den 
første vågetjeneste opstod i 2005, og 
sidenhen er der kommet mange fl ere 
til. I dag har 75 Røde Kors afdelinger 
en vågetjeneste, hvilket vidner om et 
stort behov, der endnu ikke er dækket. 
Vågetjenesten tager afsæt i Røde Kors’ 
vision om at hjælpe de mest ensomme 
og sårbare mennesker i samfundet.

VÅGETJENESTEN I 
KØGE

NYT FRA KØGE OG OMEGN Foto og Tekst: Tina Hesselbjerg

Derude i det ganske land fi ndes der et 
netværk af frivillige, der hjælper til med at 
våge ved døende personer.

Jeg havde skaff et mig en kontakt i 
”Vågetjenesten”. Hun hedder Kirsten 
Svendsen. Ser I, jeg kan godt lide at gå lidt i 
dybden og det skulle Kirsten hjælpe mig med.
”Da jeg var færdig med at arbejde som syge-
plejerske, hvilket jeg havde arbejdet som i 
mange år, ville jeg gøre mig nyttig. Jeg læste 
om vågetjenesten. Jeg havde i forvejen været 
leder i mange år i sygeplejen. I Køge var den 
allerede startet op. Vågetjenesten havde 
været etableret her i et års tid, da jeg kom til”.
”I Køge har vi en aktivitetsleder, hvilket jo 
er mig, og dertil 23 frivillige vågekoner og 
vågemænd”.

”Hvis man ønsker at bidrage med at være med 
i vågetjenesten, så er det vigtigt er at man er 
ydmyg overfor situationen og at man både er 
moden og robust. Moden kan man dog godt 
være selvom man er ung dog er det væsent-
ligt at man før har oplevet døden på nært 
hold således at man ikke bliver bange når 
man oplever døden. Man skal være fuld af 
empati. Man skal kunne give tryghed, omsorg 
og nærvær og det er absolut ikke et must at 
man har en speciel faglig baggrund. 

Vi er meget ofte afl astning til de pårørende”.
”Ved interesse for vågetjenesten starter 
det altid med en samtale og det er natur-
ligt, at hvis man bliver ”optaget”, at man 
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så starter som et ”føl”, der er med en af de 
mere ”garvede”, der deltager som frivillig i 
vågetjenesten”.

”Af uvisse årsager er det ikke så ofte at vi 
bruges på sygehuset i Køge. Det foregår mere 
via hjemmeplejen, altså i hjemmet og på ple-
jehjemmene via personalet. Hjemmeplejen 
eller personalet skal være bag os”. 
”På nogle af plejehjemmene bliver der spurgt, 
når de nye beboere ankommer, om der er 
nogle, der ønsker en fra vågetjenesten, når 
den tid kommer. Et lidt prekært spørgsmål, 
som nogle plejehjemsbeboere dog allige-
vel vælger at tage stilling til på et forholds-
vis tidligt tidspunkt. ”Det er ikke altid, at den 
syge borger er i stand til at svare, så derfor er 
det oftest personalet, der spørger de pårø-
rende, hvilket ønske, der måtte være i denne 
forbindelse. Hvis der er pårørende, så spørger 
de ofte os om vi vil våge over deres døende 
familiemedlem”.

”Tit ligger den døende og kigger lidt. Så for-
tæller vi, hvem vi er. Vi fortæller ikke at per-
sonen skal dø. Vi våger oftest om natten. Vi 
snakker lidt med den pågældende person. 

Det siges, at hørelsen er den, der forsvinder 
sidst. Vi siger, at nu sidder vi lidt hos dig og 
fortæller tilligemed, at en af de pårørende 
har bedt om det hvis det er sådan det forhol-
der sig. Man skal dog ikke nødvendigvis tro 
at man er ”som sendt fra himlen” da der kan 
være forskellige oplevelser fra de døende, der 
hurtigt kan få en helt ned på jorden igen”.
”Vi er aldeles neutrale når det handler om reli-
gion men synger da gerne salmer og sange 
hvis vi bliver bedt om det”.

”Det er en tung gerning at være med i våge-
tjenesten, dog kan det være svært at skulle 
herfra og få fred også være en god ting”, tilfø-
jer Kirsten afslutningsvis.

I KBS er der en beboer, Faye Egested, der lige-
ledes våger over de døende.

Såfremt du skulle være interesseret i at gøre 
ligeså eller hvis du har brug for en frivillig, så 
kan du henvende dig til aktivitetsleder Kirsten 
Svendsen, som kan kontaktes på mobil 23 38 
77 68 eller mail: kirstensvendsen@yahoo.dk.



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. Som det kan fornemmes på billedet, så 
kan det nogle gange gå hektisk for sig i redaktionen.

Fotograf Kenneth Ring  og  M
anipulator: Sonny Sinokelt


