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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Leder april 2019.
Velkommen til endnu et
nummer af Beboernyt. Foråret
er igen kommet til Køge og
bøgen springer ud, samtidig
med at temperaturen klatre
stille og roligt op.
Som i måske har bemærket, er dette nye nummer af
Beboernyt, kommet en måned
tidligere end normalt. Dette
skyldes, at vi på redaktionen,
har rykket vores udgivelses
dato, så de fremtidige udgivelser passer bedre med de arrangementer vi har rundt omkring
i KBS.
På redaktionen savner vi stadig,
at der kommer mere ligeligt
fordelte indput fra alle afdelinger i KBS. Der må da være
nogle afdelings bestyrelser og
frivillige der kan fortælle os om,
hvad der sker i jeres afdeling.
Man skal ikke være bange for
at skrive et par linjer til os, da vi
sagtens kan hjælpe med ordlyd
og eventuelle stavefejl. Tit og
ofte er det redaktionen der
selv opsnuser hvad der er af
arrangementer og hyggeklubber rundt om i afdelingerne,
og hvis vi alle bidrog ligeligt til
bladet, ville vi alle kunne tage
ejerskab af Beboernyt i KBS.
Som jeg oplever det, har alle
som læser Beboernyt, en
April 2019

holdning til bladet og dets
indhold.
Det er i hvert fald det jeg høre
af kritik, positiv som negativ,
men når jeg så inviterer til, at
man kan komme med, tja, så
forstummer snakken tit og ofte,
desværre.
Man kan selv bestemme hvor
meget tid man vil lægge i
bladet – med andre ord, det er
ikke et 24/7 job, at bidrage til
Beboernyt. Så opfordringen fra
os på redaktionen er - kom ud
af busken og vær med.
Mindeord.
Lørdag den 16 marts gik, kassér
for Hastrupparkens pensionistklub, Sigvald Christensen desværre bort.
Sigvald var et kæmpe loyalt
aktiv, for pensionistklubben
i Hastrupparken. Ord som
ærekær, loyal og tilbudsjæger,
bliver sagt om hans person,
igen og igen.
Formand for pensionistklubben, Karen Friss, fortæller mig
at, Sigvald var hendes bedste
ven og en man altid kunne
stole på.
Jeg oplevede selv Sigvald,
som fordomsfri og udsædvanlig pålidelig – når han sagde at
han gjorde noget, så blev det

Mikkel Henderson er
ansvarshavende
redaktør på KBS
Beboernyt
gjort. Til punkt og prikke.
Jeg er ikke et sekund i
tvivl om at Sigvald vil blive
savnet meget, da en stor
del af hans liv, var pensionistklubben og det frivillige arbejde han lagde i
den. Sigvald blev 86 år.
Æret være Sigvald
Christensens minde.
På redaktionens vegne
Mikkel Henderson
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AKTIVITETSUDVALG

NYT FRA SELSKABET
SANKT HANS I KØGE BOLIGSELSKAB
Igen i år afholder vi Sankt Hans Søndag d 23 juni 2019 kl. 16:00-23:00.
Sted: Kulturhuset Langelandsvej 66.
Vi tænder op for grillene kl. 18:00, hvor man kan grille sin medbragte mad.
Eller der kan købes menu til kr. 60 kr. børn ½ pris. Helstegt pattegris. 2 slags salat, 2 slags kartofler, flutes.
SKAL BESTILLE SENEST D 6 JUNI I CAFEEN OG BETALES VED BESTILLING.
MAX 55 BILLETTER.
Spiser du ikke svinekød så tag en snak med Annette og hun finder en løsning.

Der vil være salg af bl.a. popcorn, slush ice, fadøl, sodavand og vin.
Medbring selv service/bestik, tæpper m.v.
Der vil være underholdning for børn og barnlige sjæle i form af tryllekunster/bugtaler Peter
Nørgaard. Kendt fra Ramasjang & Danmark har talent.

Der kommer hoppeborge & Highjumper disse er under opsyn. kommer og spiller
Program.
Kl.16:00 - Kl.19:00 Leg for børn/unge
Kl 17:00 - Kl.17:30 Peter Nørgaard tryller
Kl 18:00 - Kl.21:00 Spisning
Kl.18:00 - Kl.22:00 spiller Happiness
Kl. 21:00 Båltale ved Borgmester Marie Stærke
Kl. 23:00 Arrangementet afsluttes med et kæmpe fyrværkerishow

April 2019
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BOSKOVPARKEN
NYT FRA SELSKABET
Info om afdelingen

Lejligheden

Bebyggelsen er opført i 1985 i gule mursten
og med gult tegltag og består af 98 familieboliger, 14 værelser og 17 ungdomsboliger.
Byggeriet er opført i 1 ½ plan. Til bebyggelsen hører to fælleshuse med plads til henholdsvis 25 og 40 personer. Afdelingen har
eget vaskeri. I bebyggelsen er der legepladser
for børn i alle aldre, der ligger i stille og rolige
omgivelser. Til de fleste lejemål er der skur og
have eller altan. Energimærke C.

•

Selvstændigt bad og toilet.

•

Gulve i badeværelse er klinker, øvrige
gulve er parket.

•

Der er have eller altan/karnap til alle
lejemål.

•

Mulighed for individuel boligforbedring
af køkken og bad.

Beliggenhed

Værd at vide

Dalgasvej

•

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. gang.

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 affald såvel
i som udenfor boligerne.

Husdyrhold
Det er tilladt at holde en hund og en kat.

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32
4600 Køge
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk www.kbs.dk

Opnotering på venteliste

Kontorets åbningstider er:

For opnotering på ventelisten kan du

Mandag kl. 9-13 og 14-16

oprette dig via www.kbs.dk, eller du kan

Tirsdag - fredag kl. 9-13

kontakte administrationen.
April 2019
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KBS
AKTIVITETSUDVALG
NYT FRA SELSKABET
HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN
Juletræsfest

BANKO:
23 maj 2019 Hastrupparken
24 oktober 2019 Klemens Torp.

15. juni 2019 fejrer vi 100-året med Danmarks
længste fødselsdagsbord.
Sted: Kulturhuset. Langelandsvej 66

Søndag den 08. december 2019
Kl. 14:00 til Kl.17:00 på Hastrupskolen
For beboer i KBS afholder aktivitetsudvalget
juletræsfest, I får lune æbleskiver,sodavand,
varm gløgg, kaffe, the, æbleskiver og brunkager
Derefter kommer julemanden og leger med
jer, og I kan danse om juletræ. Julemanden
har også en stor godtepose med lækkerier og
en julegave til jer. Når I leger med gaven, så
bliver der et stort julelotteri for med mange
flotte præmier.

SANKT HANS:
søndag den 23 juni 2019
Sted: Kulturhuset. Langelandsvej 66

KBS JULER SAMMEN
TYSKLANDSTUREN
Den årlige pensionisttur til Tyskland,
som foregår tirsdag den 3. december
2019 Kl.11:00. Turen er kun for pensionister og efterlønsmodtagere boende i
Køge Boligselskab.
April 2019

Har du lyst til at julehygge med dine naboer?
Tid: Den 24. december 2019
Mellem kl.16:00 og kl.22:00.
Sted: Kulturhuset. Langelandsvej 66
Mad: Klassisk julemad med tilbehør
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KBS
AKTIVITETSUDVALG
NYT FRA SELSKABET
100 års Fødselsdag

BANKO
Torsdag den 23. Maj 2019
fra Kl.18:00 til 21:00
Dørene er åbne fra Kl. 17:00
Sted: Hastrupparken sal. 2
(Langelandsvej 66)

2019 fylder BL 100 år. Så lang tid siden er det,
at en række boligorganisationer gik sammen
og formede det, der i dag er fællesskabet, BL
- Danmarks Almene Boliger. I dag bor hver 6.
dansker i en almen bolig hos vores medlemmer - landets mere end 500 boligorganisationer.
Vi vil bruge året på at fejre det BL repræsenterer – nemlig en almen boligsektor, der igennem mere end 100 år har dannet rammen
om helt almindelige danskeres liv.
Hurra for fællesskabet
15. juni 2019 fejrer vi 100-året med Danmarks
længste fødselsdagsbord: Én lørdag morgen
i så mange almene boligområder i Danmark
som overhovedet muligt.
Vi fejrer det lokale fællesskab og viser omverdenen, at vi i de almene boligområder skaber
endnu bedre liv – sammen.
15. juni 2019 fejrer vi 100-året med Danmarks
længste fødselsdagsbord.

Vi spiller 12 spil med 1 rækkegevinst og fuld
plade.
Billet pris Kr. 70,00 inklusiv 3 plader
Billetter kan købe i administrationen fra 06 til
16 Maj 2019
Man kan betale med Mobile Pay i administrationen
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.
Alle gevinster er gavekort
Husk sygesikringskort ved køb af billetter.
Køb af billetter er kun for sin husstand.
Der kan ikke betales med betalingskort.

April 2019
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ORIENTERING
TIL BEBOERNE
NYT FRA SELSKABET
Selskabets driftsorganisation har været
drøftet som led i selskabets effektivisering.
Selskabet er forpligtiget til løbende at vurdere
og udføre egenkontrol med driften af boligorganisationen.

3. Der indføres ens regler for kontortid i alle
afdelinger. Alle afdelinger får en ugentlig
kontortid og telefontid i jeres nuværende
ejendomskontorer.

Derfor har driftsorganisationen været debatteret, på den fælles konference i 2017 for
ansatte og afdelingsbestyrelser og på en dags
konferencer for dels afdelingsbestyrelser og
dels ansatte i driften i 2018.

4. Hvert driftsområde ledes af en områdeleder og 2 assistenter.

Ud fra de anbefalinger, som fremkom af disse
konferencer, drøftede selskabets bestyrelse
driftsorganisationen på sit møde i september.

6. Der indføres en beboerapp, således at
beboerne får yderligere en mulighed for
kommunikation med de ansatte.
Den nye driftsorganisation vil medføre en
bedre og mere ensartet beboerservice i
vores afdelinger.
Vi vil opnå en effektivisering ved mere
samdrift og samtidig bevares den tætte
og nære kontakt til vores beboere.

Ud fra denne drøftelse indstillede selskabets
forretningsfører en ny driftsorganisation, som
blev vedtaget af selskabets bestyrelse på
bestyrelsesmødet i december 2018.
Den nye driftsorganisation træder i kraft den
1. juli 2019.
Den godkendte driftsorganisation medfører
følgende ændringer:

5. Der indføres elektronisk styring af arbejdsopgaverne.

Beboerhenvendelser kan ske ved personligt
fremmøde i kontortiden, telefonisk henvendelse i telefontiden, mail til ejendomskontorets mail eller ved henvendelse via
beboerappen.

1. Mester stillingerne nedlægges.
2. Afdelingerne organiseres i 3 driftsområder, hvor der etableres et områdekontor
i hvert driftsområde. De ansatte møder
ind i områdekontoret og arbejdet organiseres ud fra dette kontor.
April 2019

Der vil forsat være personlig kontortid i
hver afdeling. Der ændres ikke på mail og
telefon i afdelingerne.
En effektivisering og eventuelle besparelse
på driften vil blive anvendt på enten bedre

KBS Beboer nyt
service eller på besparelse på driften. Der vil
ikke blive nedskæringer i bemandingen.
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Områdekontor bliver i Hastrupparken
Områdeleder: Lars Østervang

Ændringen af organisationen har medført
nogle rokader, selvom den nye organisation
først træder i kraft den 1. juli 2019 og de ændrede stillingsvilkår er varslet pr. denne dato.
Har de ansatte ønsket at tilpasse sig den nye
struktur, så vil der ske nogle personale skift
den 1. marts 2019. På denne dag flytter John
Vestergaard over til område Øst, Per Jensen
til område Vest. Ronny Sonne til område Midt.
Lars Knudsen nyansat i område Vest.

Assistenter: Carsten Nielsen og Ronny Sonne
Ejendomsfunktionærer:
Søren Christensen, Freddy Bønlykke, Ahmet
Yakut og Henrik Thelin
Område Vest
Hastrupvænget, Hastrup Huse, Klemens Torp
og Tornegården.
Områdekontor bliver i Hastrup Huse

Mester funktion i Solbakken I betjenes af
Jens Aage Lindenskov / Dan N Pedersen
indtil 1/7-19

Områdeleder: Karl Åge Henriksen

Mester funktion I Hastrup Huse bliver betjent
af Karl Aage Henriksen / Per Jensen
indtil 1/7-19

Ejendomsfunktionærer:
Flemming Rasmussen, Johnny Rothmann,
Gert Sørensen, Jan Nielsen, Johnny Johannessen, Morten Nielsen, Dennis N Pedersen
og Lars Knudsen

Organisationsoversigt pr. 1 juli 2019.

Område Øst
Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken og
Ravnsborg Huse

Assistenter: Torben Andersen og Per Jensen

Med venlig hilsen
Køge Boligselskab
René Nielsen
Forretningsfører

Områdekontor bliver i Solbakken II
Områdeleder: Jens Aage Lindenskov
Assistenter: Dan N Pedersen og Tommy Olsen
Ejendomsfunktionærer:
Per Pedersen, Per Rasmussen, John Vestergaard, Susanne Nielsen og Ole Truelsen

Område Midt
Hastrupparken, Samsøvænget og
Kirsebærhaven

April 2019
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TORNEGÅRDEN
BANKO
NYT FRA AFDELINGERNE
Afslutning af banko i Tornegården
Torsdag d 4 april blev der afholdt banko for
sidste gang i denne sæson.
41 glad beboer mødte op og hyggede i et
par timer, snakken gik lystigt og der var god
stemning.
Anni var opråber og havde til tider svært ved
at få ordet.

Der var som altid hjemmelavet kage som
Annette fra kulturhuset havde bagt.
En meget heldig beboer vandt puljen på
870.- kr i stjernespillet.
Alle deltager fik et lille påskeæg med sig hjem
som tak for en god sæson.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig
sommer og siger tak for denne gang.

April 2019

Tekst og foto: Pia Sølyst
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TORNEGÅRDEN
CHOKOLADE
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst: Anni Kvisgård Foto: Pia Sølyst

En forårs søndag med masser af chokolade. guldmedalje med hindbær og lakridssmag,
skulle de dyppes i enten hvid eller mørk choEn dejlig søndag i Tornegården, med choko- kolade og pyntes med drys af forskellig art og
lade i lange baner, - der skulle laves påskeæg smag, - og så igen i køleskabet til de var helt
med både store og små.
tørre og stivnet.
Vi var 5 børn og 10 voksne som fik indblik i
kunsten at tempererer chokolade til den helt
rigtige temperatur, så det ikke bliver gråt og
knækker.

Dagen blev afsluttet med at pakke æggene
fint ind i cellofan og bånd,
Lige til at give som gave eller glæde sig til at
spise i påsken.
En rigtig god og lærerig dag i Tornegården.
På bestyrelsens vegne Anni Kvisgård.

Vi lavede ”æggeskaller” til både store og små
påskeæg, men inden da skulle formene renses
grundigt så man kunne lave mønstrer uden
på æggeskallen af forskellige farver chokolade, guld og sølvglimmer, alt efter fantasi og
ønsker.
Når man syntes at mønsteret var fint, skulle
der varm chokolade i et tykt lag i formene og
ha` tid til at stivne i køleskabet en times tid.
Medens ”æggeskallerne” stivnede skulle vi
lave marcipan æg med ægte marcipan som
skulle vejes nøje af i 9 og 15 gr – ellers kunne
de ikke være i ”æggerulleren”
Da der var rullet små æg til den store
April 2019
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BEBOERPORTRÆT
HASTRUPPARKEN
NYT FRA AFDELINGERNE

Kurt Pedersen
Kurt Pedersen mødte jeg i Den gule Hal, fredag den 1. februar da der var Kyndelmisse. Det
skal indrømmes, at jeg kendte ham i forvejen.
For at starte med begyndelsen, så må jeg
tilstå, at jeg fortsat går i Omsorgsklovnenes
fodspor.

Borgmesteren
Marie Stærke,
Denne fredag aften ville de promovere sig i
Køge, mens Kyndelmissen stod på.
Jeg startede med at deltage i det, jeg vil kalde
for startskuddet til aftenens kulturelle oplevelser. Borgmesteren, Marie Stærke, stod på en
midlertidig anlagt scene i Rådhusarkaden og
blomstrede med en knaldrød ulden jakke på
og rundt om sin hals havde hun en vidunderlig stor, kraftig og glinsende borgmesterkæde
på. Jeg havde en aftale med OmsorgskApril 2019

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

lovnene, dog skulle der først lige siges nogle
gode ord af Marie Stærke og ind imellem sang
først nogle unge mennesker fra henholdsvis
Hastrupparken og Ellemarkskolen, som alle
går på Musikskolen i Køge, hvorefter det blev
de voksnes tur. Tatiana Kisselova dirigerede
og sang med på ganske fornem vis oppe på
scenen, mens de voksne sangere i blandt
andet Herfølgekoret og Folkekoret dannede
en cirkel omkring hende stående nedenfor på
fliserne.
Kyndelmissen, nr. 25 i Køge, var herved skudt
i gang. Jeg fandt Omsorgsklovnene derinde
til sidst. De lyste op, da de havde gjort sig
umage med både lys i håret og lys på deres
klovnetøj. Som vanligt vakte de opsigt og
uanset hvor vi bevægede os hen, så kom der
mennesker, med store smil på, os i møde både
her og der. Vi bevægede os rundt.
Et af stederne, som vi havde stor fornøjelse af
at møde op på, var Den Gule Hal. Her var der
flere lokaler. I det første lokale var der mennesker, der sad og sang. Andetsteds var der
mere stille, dog var der linet op til levende
musik. Her blev vi en stund, indtil musikanterne begyndte at spille. Vi gik rundt og
klovnene faldt hurtigt i snak. På et tidspunkt
fandt jeg Kurt, som kortvarigt havde gemt
sig væk, idet han havde vist nogle rundt på
1. sal hvor der var bygget nogle kanonbåde.
Min interesse blev straks vakt og klovnene, 3
ud af 4, og mig selv bevægede os op af trapperne for at se og høre om disse kanonbåde.
Bådene var miniaturer, der skulle illustrere

KBS Beboer nyt
hvad de kunne bygge i 1800 tallet i Danmark.
Jeg spurgte Kurt, om han havde flere gode
historier at fortælle, hvilket han sagde ja til, og
herved var kimen lagt til et senere interview.
Det skal lige nævnes, at Kurt Pedersen bor
i Hastrupparken med sin kone Lone. De har
boet i dette område i nu snart 6 år.
En aftale med Kurt Pedersen kom i stand, og
en dag i marts måned mødtes vi så i Kulturhuset i Hastrupparken, Kurt og jeg.
Lynhurtigt bevægede snakken sig ind på
kanonbådene, og dermed befandt vi os pludselig i 1800 tallet i Danmark. Så pludselig for
mig damerne gå rundt med lange kjoler og
herrerne med hat på.
Kurt sagde: ”Englænderne tog vores flåde i
1807 og kvitterede ligeså ved at brænde en
stor del af København ned. De var så uforskammede, at tage alt hvad der havde med
skibsbyggeri at gøre. Uden flåde går det
ikke, dermed skulle vi have noget andet at
forsvare os med. Vi fandt så på at bygge disse
små bombebåde, hvor der blev sat en række
24 punds kanoner på. Der blev bygget i alt
172 af disse både. Verdenskortet så dengang
anderledes ud. Faktisk blev mange af bådene
bygget i Norge, der jo dengang hørte til
Danmark. Udgangspunktet for byggeriet af
bådene var at forsvare os, men det må siges,
at vi var noget luskede, idet kapringer på helt
naturlig vis fandt sted, når både skulle forbi
os i Øresund. Nogle gange, når skibe lå for
anker, når ikke der var nogen vind, så kom de
små kanonbåde listende og beskød disse fra
vandlinjen af.”

15

udlært skibsbygger og har haft et bådbyggeri i Sydhavnen i 5 år. Det var hovedsagligt
reparationer, det stod på dengang.”
”Køge Maritime Modelbyggerlaug, som
netop benytter os af Den gule Hals faciliteter,
har mange dygtige hobbyfolk. Vi møder op
tirsdage og torsdage og er et arbejdshold
på omtrent 15 stykker. Jeg mener, at foreningen har 72 medlemmer. Vi har et socialt
fællesskab. Om morgenen starter vi med
kaffen. Vi har ligeledes nogle forskellige
aktiviteter såsom nytårskur og sommerfest,
hvor konerne kommer med. Derudover har
vi et medlem, der spiller harmonika, hvilket
giver en ganske særlig stemning, der kan få
hyggen op.”
Den Gule Hal findes på Strandpromenaden
1 i Køge. Hallen huser mange forskellige
foreninger og der er dermed mange forskellige aktiviteter der. Køge kyst har med denne
hal at gøre.
Selveste modelbyggerlauget har deres egen
hjemmeside hvor man kan læse mere: www.
modelbyggerne.dk Formanden, Kaj Funch,
er til at træffe telefonisk på nummeret: 21 46
84 57. Du er velkommen til at kontakte Kaj
såfremt der måtte ønskes en rundvisning på
stedet. Pris pr. deltager 25 kr. Derudover er
der naturligvis mulighed for medlemskab.
For yderligere oplysninger om dette, - kontakt venligst Kaj Funch.

”Den ene bombebåd bliver udstillet på rådhuset i Køge. Den forærer vi simpelthen dertil.”
”Vi har ligeledes bygget andre skibe. Hver
gang vi bygger et, er det i størrelsesforholdet
1 til 20. Dannebrog er et af eksemplerne på
skibe, der er blevet bygget i Den gule hal.
Den bliver foræret til Sjællands Universitets
Hospital/sygehus. Det er Køge Maritime Modelbyggerlaug, der står for dette byggeri. For
os er det nærmest en hobby. Dog er jeg selv
April 2019
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HASTRUPPARKEN
BRAND & RØG ALARMER I HJEMMET
NYT FRA AFDELINGERNE
Info møde om brand & røg alarmer i
hjemmet.
Torsdag den 21 marts 2019 blev der afholdt
et info møde i Hastrupparken om brandsikkerhed i hjemmet. Hastrupparkens afdelings
bestyrelse havde inviteret beboerene til
lidt kaffe & kage og en snak om sikkerhed i
hjemmet. Repræsentant fra brand & redning
i Køge, Torben Hvitved, fortalte og svarede
beredvilligt på spørgsmål fra de fremmødte
denne aften.
Det ville være synd at sige at mødet var overrendt af beboere, men de lejemål som var
repræsenteret, fik valuta for pengene. Om det
er fordi de fleste har styr på deres brandsikkerhed i hjemmet, var at der ikke kom flere,
skal jeg lade være usagt her. Men det var da
lettere skuffende at se der ikke kom flere, men
nok om det.

April 2019

Tekst og foto: Mikkel Henderson

Nu var det ikke kun snak og præsentation om
røgalarmer, der var på programmet denne
dag. Der blev også snakket om hjerteløber
app til mobiltelefonen og hvilken gavn den
er, brandslukningsudstyr i hjemmet, førstehjælp og indboforsikring.
Tit og ofte er en 2 liters vandforstøver nok til
at slukke de fleste brænde i hjemmet og der
blev decideret talt imod at bruge en pulverslukker, da den kan skade mere end den
gavner.
Jeg møder desværre mange, som siger at de
ikke har indboforsikring af forskellige grunde
og årsager, men de fleste er vist ikke klar
over at, hvis uheldet endelig er ude og din
lejlighed brænder ned, så er boligselskabet
du bor i, ikke forpligtet til at genhuse dig og
så risikerer du at stå på gaden, uden tag over
hovedet. Og for en månedlig udgift i omegnen af 100 – 150 kr for en indboforsikring, så
burde man måske prioritere det højere.

KBS Beboer nyt
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HABIL
FORBEREDENDE ØVELSER
NYT FRA AFDELINGERNE
Torsdag den 4. april var der ikke noget særligt
på færde i Habil. Ikke andet end at formanden
Carsten Nielsen, på Facebook, havde inviteret
til særlige forberedende øvelser inden for billard, da lørdagen ville byde på en turneringskamp på hjemmebane i Habil i Kulturhuset i
Hastrupparken. Her spilles der om en vandrepokal!

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

ankom. Stille og roligt kom folk. Jeg spillede
lige 2 spil. Det første med et ganske fint resultat, jeg vandt nemlig. Spil nr. 2 tabte jeg så.
Og valgte hermed at trække mig. Til gengæld
sad jeg og observerede. Ikke spilleteknik og
sådan men nærmest hvorledes man gik til
den på billardbordene.

Formand Carsten Nielsen

Jeg noterede mig, at en seddel med spillernes
navne var placeret på opslagstavlen. Dog
betød dette ikke al verden for mig. Mange af
aftenens deltagere, havde jeg noteret mig,
var ikke med på sedlen, dog spillede alle i
venskabeligt lag. Nogle kom og nogle gik og
nogle kom atter engang. Torsdagsmaden i
Kulturhusets café trak.
Vi befinder os i en periode hvor der nu bliver
åbnet op klokken 17 og lukketiden hedder nu
21 om torsdagen.
Selv ankom jeg tidligt, idet Carsten havde
proklameret, på Facebook, at der var åbent.
Jeg var den første, ud over Carsten selv, der

Jeg havde helt tilfældigvis mit kamera med
og forsøgte herved at forevige de forskellige
situationer, hvor spillerne gik meget koncentreret til værks. En var ganske langlemmet og
lagde sig således nærmest oppe på bordet.
En anden måtte bruge ekstra energi for at
holde tungen lige i munden.
April 2019
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erne bliver forstyrret af en irriterende blitz og
oftest bliver billederne bedre når ikke man får
kastet noget blitzlys lige ind i ansigtet.
Jeg forlod denne aftens hyggelige hule med
nogle gode billeder i kassen, synes jeg da
selv, og drog dermed hjemad med en god
følelse i kroppen og i sindet da mange gode
og hyggelige mennesker netop deltog i
denne aftens komsammen i Habil.

På et tidspunkt blev der ligefrem taget et
præcist øjemål nede fra billardbordets kant.
Hyggen spredte sig og pludselig hørtes
klokkens ringen i hele rummet. Jeg vidste
godt hvad dette betød, nemlig at der var en
sponsor, der ønskede at alle i hele lokalet
skulle have en genstand. Meget generøst
synes jeg jo nok. Der blev talt til 20. Dette var
denne aftens magiske tal for hvor mange der
var i Habil. Der var mange glade modtagere af
et øl/sodavandskort. Kassemesteren, denne
aften, fik hermed ganske travlt.
Tusmørket begyndte at falde på og således
blev det en kunst at tage billeder uden blitz.
Dog havde jeg lært lidt manuelle indstillinger
forinden, som kunne hjælpe lidt på lyset.
Vigtigt er det jo, når der spilles, ikke at spillApril 2019
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HABIL
BILLARDTURNERINGEN
NYT FRA AFDELINGERNE
Den 6. april klokken 12 startede billardturneringen i Habil.
Turneringen var for Habil´s medlemmer og
der blev spillet om en almindelig pokal og en
vandrepokal.
14 medlemmer havde tilmeldt sig. Vi blev delt
i 4 grupper, hvis man var 4 i en gruppe så fik
vinderen 4 point så 3, 2 og 1 point til taberen.
Da alle fire grupper havde spillet trak vi lod
igen, til 4 nye puljer, dette gjorde vi tre gange.
De 4 mand der havde flest point, Søren
Olesen, Søren Ulrich, Brian Agø og Jørgen Gutfelt, spillede de 2 semifinaler.

Nr.2 Søren Olsen Nr.1 Brian Agø

Tekst: Carsten Nielsen Foto: Dennis Hedegaard

Søren O. Og Brian Agø vandt deres semifinaler, og mødtes i finalen hvor der blev spillet til
152 point.
Brian Agø vandt finalen.
Bagefter sluttede vi af med en 20ér pot som
blev vundet af Palle.
Vi havde alle en fantastisk eftermiddag, med
masser af god billard og højt humør.

Nr.1 Brian Agø Søren Ulrich

April 2019
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LADY CUP
BILLARD FOR DAMER I HABIL
NYT FRA AFDELINGERNE
Lady Cup billard for damer i Habil
På slaget 12 den 16. marts blev der dinglet
med klokken i Habil´s lokale i Kulturhuset i
Hastrupparken.
Reglerne til Lady Cup blev tegnet og fortalt af
formanden for foreningen: Carsten Nielsen.
Dernæst skulle der trækkes numre fra en pose,
så man kan sige at det i første omgang gik
efter tilfældighedernes princip. 2 gange skulle
man trække lod og først blev der spillet 4 spil,
dernæst atter engang blev der spillet 4 spil.
Hver deltager, som jo apropos navnet Lady
Cup, var af hunkøn. Hver spiller havde således
spillet 2 spil.
Mange indtryk satte sig i mit sind i løbet af
denne skønne eftermiddag. Jeg var selv en af
deltagerne. Jeg noterede mig, at stor koncentration kunne spores hos alle deltagerne.
Hvis i spørger mig, så synes jeg at alle, uden
undtagelse, lignede billardhajer! Selv er jeg
en novice indenfor netop denne sport. Jeg
fornemmer at held og uheld kan forekomme,
dog blev der sorteret i spillerne alt efter ”scoringerne”. Somme tider havde den røde kugle
sit eget liv og væltede dermed i tide og i utide
ind i keglerne. Selv modtog jeg gerne tips og
tricks.
Gode udbrud fremkom fra de forskellige
April 2019

Tekst: Tina Hesselbjerg

spillere. Når det lykkedes kom der én slags udbrud og når det gik skidt kom der en helt anden slags udbrud. Gode og dårlige situationer
opstod. Ligeledes gode og dårlige oplæg.
Lige før semifinalen skulle spilles vandrede
vi alle sammen ind i caféen, og fik os et par
stykker smørrebrød.
Spændingen steg, da vi atter vendte tilbage til
billardlokalet. Regnskabets time var kommet
og de allerbedste, skulle således spille for sig
selv imod hinanden. Der var deltagere mange
steder fra. Søparken og Karlemoseparken var
godt repræsenteret. Ligeledes var der andre
deltagere, der kom fra nær og fjern. KBS var
ligeledes godt repræsenteret.
Nogle enkelte mænd havde sneget sig ind i
lokalet. De havde dog hver deres plads foran
tavlerne hvor de havde travlt med tal og ikke
mindst streger. Hvorved, rent grundlæggende, fårene blev skilt fra bukkene. I alt var vi 12
deltagere i Lady Cup. 2 havde meldt fra. Mellem disse deltagere gik snakken livligt.
Det gik ligesom på skift. Nogle spillede og
andre sad ved bordene. Nogle kiggede ivrigt
med og andre snakkede livligt med hinanden.
Semifinalen blev spillet hvor Birgitte Fauerskov, Karina Jensen, Hanicke Block og Leslie
Fauerskov deltog. Ud af disse gik Karina
Jensen og Hanicke Block videre til finalen,
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som, efter atter et ring med klokken, flot blev
annonceret af Birgitte Fauerskov. Stilheden
sænkede sig og alles blikke vendte sig nu
imod finalespillerne.
Her handlede det om at finde de bedste tilskuerpladser for dermed at få det fulde udsyn.
De kæmpede lidt frem og tilbage hvad angår
de point som fremkom på tavlen. Pludselig
stak Karina Jensen af rent pointmæssigt set
og modtog en stor klapsalve og ligeledes den
flotte pokal, som Birgitte Fauerskov gladelig
overrakte til hende.

Hanicke Karina

Leslie

Birgitte Fauerskov
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Afslutningsvis blev der samlet en tyver ind
fra hver deltager til tyverpot. Igen var der 12
deltagere dog nye regler men stadigvæk var
der tale om spillet ”Skomager”. Vinder af dette
spil blev Mona Hansen fra Solbakken.
Derefter var der almindelig hygge hvor, de
der stadig havde interesse i det, kunne få et
spil billard mere. Godt at der er hele to borde i
dette lokale. Alligevel kunne det godt af og til
knibe lidt med pladsen. Man skulle i hvert fald
lige kigge sig lidt over skulderen, inden man
for alvor skulle støde med billardkøen. Alt i alt
en hyggelig dag, som gerne, skulle gentages
igen til næste år og dette den 2. uge i marts.

Hanicke

Karina

Mona Hansen

Karina Jensen

April 2019
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FASTELAVNSFEST
HASTRUPPARKENS PENSIONISTKLUB
NYT FRA AFDELINGERNE
FASTELAVNSFEST
Onsdag den 20. februar var der linet op til
fastelavnsfest i sal 2 i Kulturhuset. Ifølge tidsplanen skulle det starte kl. 12.30, dog arriverede folk lidt efter lidt i god tid og alle, på
nær de travle bestyrelsesmedlemmer, havde
da også bænket sig, da startskuddet for dette
års fastelavnsfest lød. Pynten var på plads
og Magda Nielsen havde da også kreeret
nogle supersøde sorte katte, der alle sammen
stod og pyntede på de lange borde lige i
nærheden af bordpynten, som ved denne lejlighed, hovedsaligt, bestod af nogle rigtig
flotte tulipaner.

Ude i køkkenet rumsterede det, og pludselig
kunne jeg se, at der var kommet et ganske
glimrende resultat ud af dette. Rullebordet
stod nu klar med mange lækre sild derpå. Lige
klar til at blive kørt ind i salen for dermed at
blive placeret, på diverse tallerkener, rundt
omkring på bordene. Snakken gik og efter
silden kom der, på buffeten, forloren hare
med waldorfsalat som tilbehør. Dertil var der
brune kartofler, hvide kartofler, sovs osv. Folk
langede til maden, som jo også, når det kom
til stykket, smagte ganske glimrende.
Undervejs i forløbet var der lotteri med
April 2019
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gode gevinster til følge. Der var to medlemmer, der blev vældigt ”begavede”. Sidenhen
skulle kattekongen og kattedronningen
udvælges. Før dette kunne ske, skulle der
lige benyttes nogle spillekort. Efterfølgende
blev der trukket lod og de heldige vindere, i
denne sammenhæng, blev hyldet af tilskuerne. De to kronede hoveder sås hist og pist
under resten af festlighederne. Nogle skønne
cheesecakes og ost kom dernæst på buffeten. Folk gik til den og sad og hyggede
sig i hinandens selskab med denne velsmagende dessert/ost. Ved 15 tiden var forvirringen total. Her ankom en skøn dame, der jo
i virkeligheden var en mand. Først blev der
hilst hist og her på medlemmerne. Da ”hun”
fik øje på fotografen (mig) stillede ”hun” sig op
til fotografering på en ganske kompromitterende måde. Derefter udpegede ”hun” forskellige medlemmer, der skulle deltage i hendes
ganske særlige program. Det hele foregik på
en improviseret og dermed usynlig scene.
Indledningsmusikken til X Factor lød ganske
højt og rungende i salen, og der blev lagt an
til et helt stort show. Musikken kom fra en
medbragt ghettoblaster. Flere var ”på scenen”.
Nogle sange blev sunget i stil med X Factor.
På et tidspunkt blev det ganske hedt, idet hun
jo fandt en mand, der kunne tage en skøn
svingom med ”hende”.
Afslutningsvis blev der disket op med kaffe,
som ethvert medlem sad og nød inden de
stille og roligt gik videre hjemad til den
daglige dont.

KBS Beboer nyt
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VARMESTUESTRIK
FYLDER 1 ÅR.
NYT FRA AFDELINGERNE
VARMESTUE STRIK FYLDTE 1 ÅR.
Lørdag den 19 januar 2019, afholdte
Varmestuestrik i Hastrupparken 1 års fødselsdag i deres depot på fasanvej 39(kælderen).
Winnie Nielsen og Grethe Nielsen havde i
dagens anledning inviteret beboere og vores
borgmester i Køge, Marie Stærke, til en kop
kaffe og dertil hørende kage.
Så er der måske nogle læsere der tænker,
hvad er så varmestuestrik??

Tekst: Mikkel Henderson Foto: Tina Hesselbjerg

beredvilligt på spørgsmål fra de fremmødte
og deltog sammen med sine 2 børn aktivt i
løjerne. Marie var meget imponeret over strikkedamernes frivillige tiltag og sagde at det
kunne mange lære af.
Hvis nogen skulle have lyst til give garn donationer eller bare kigge forbi, så er der åbent i
kælderen, 3. lørdag i hver måned fra kl 10.00
– 12.00 og eller kan man tage et lille kig på
deres hjemmeside varmestuestrik-vest.dk

Jo, nu skal i høre. Varmestuestrik er en sværm
af frivillige hænder som arbejder for de socialt
udsatte i Danmark. Velgørenheds arbejde
med mottoet; mange bække små – gør en
stor å.
Personligt synes jeg, at varmestuestrik er
et rigtig godt initiativ og det giver også liv i
Kulturhusets café, når de søde og imødekommende damer sidder og strikker for livet løs,
mens samtalerne, om løst og fast, flyver over
bordet. De har da såmænd også prøvet, at
verve mig ind i strikkeriets mysterier. Dog er
jeg ret sikker på, at hverken min tålmodighed
eller evner for samme, slår helt til.

Borgmester, Marie Stærke

Nå men tilbage til deres 1 års dag. Afdelings
bestyrelsen i Hastrupparken havde doneret
kagemand & kagedame til arrangementet og
de fremmødte. De spredte glæde blandt de
fremmødte gæster i kælderen.
Vores borgmester, Marie Stærke, svarede
April 2019
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MADKURSUS
HELHEDSPLANEN
KULTURHUSET
Madlavningskursus i Kulturhus
Mandag den 1. april plumpede jeg ned midt i
et projekt, som afholdes af Madskolen Jorden
Rundt, som udbyder madlavning kurser med
fokus på fællesskab på tværs af kultur og
mad fra hele verden. Der var her tale om et
arrangement som helhedsplanen i samarbejde med madskolen og KBS kulturhus,
igennem længere tid, havde klargjort til brug
for, først og fremmest, deltagerne, i første
omgang. Egentlig, når sandheden skal frem,
var der tale om et madlavningskursus. Efter,
hver især, at have påført os vores forklæde,
hvor vi i nogen grad lignede kokkeaspiranter, påbegyndte vi denne aftens begivenheder med meget stor glæde og begejstring. Undervejs i forløbet blev der klargjort en lækker buffet, som vi alle til sidst satte
tænderne i altså maden derpå.

Enden på dette skulle gerne være et decideret
folkekøkken, der bliver ledt videre i KBS regi af
frivillige og som gerne skulle forekomme en
gang om måneden i KBS kulturhus. Her kan
April 2019
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alle for lokalområdet deltage, lære sin nabo at
kende og få et lækkert måltid til billige penge.
For at starte med begyndelsen, så sad vi først
en rum tid og snakkede ved et langt bord.
Dette var den 1. gang ud af 3. Vi var i alt 11,
der deltog denne aftenstund, selv om der
dog var 15 der havde meldt sig på. Vi startede
klokken 17.00 og skulle være færdige klokken
20.00. Det var planen. Dog kan det være svært
at følge en præcis plan, når nu der også skulle
være tid til at nyde maden og måske nåede
hyggen at sprede sig blandt deltagerne ved
dette måltid.

Ret hurtigt i forløbet fandt jeg ud af at
Benjamin Marcher Carlsen var Le chef. Hans
tilgang til det hele virkede meget engageret
og professionelt, idet han på et ret tidligt tidspunkt, da vi fik te og kaffe i starten, præsenterede en te, som var tørret og som han selv
havde været ude at plukke i naturen. Min sidemand, en kvinde, der hed Majbritt, sprang på
denne specielle te.
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Vi blev alle sammen inddelt i forskellige
grupper afhængigt af hvad vi selv ønskede
at kreere af mad. Der var en salatgruppe (her
deltog jeg), så var der en der skulle tilberede
lammekøllen, nogle der tog sig af ris og atter
andre der tog sig af de to kyllinger.

Alle vores udgangspunkter var forskellige. Det
kunne jeg da se. Vi rendte dog rundt imellem
hinanden, og det begyndte tilligemed at
dufte lifligt i dette køkken. Somme tider
stak vi hinanden et lille smil. Et smil er, som
bekendt, den korteste afstand imellem mennesker. Andre gange gav vi hinanden en hjælpende hånd. I det store og hele endte det
med, at vi blev et godt lille team.
Faktisk skulle jeg lige hilse og sige, at det var
en ganske fornem salat vi skulle have. Den
hed frisé. Ud over dette så stod jeg pludselig i
en situation, hvor jeg havde en bunke valnødder på panden, for netop at disse skulle frigive
æteriske olier. Disse skulle blandes sammen
med salaten. Æbler samt tørrede rosiner,
der kom i lunkent vand for at blive bløde og
lækre, skulle der også til.
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pumperne til at pumpe for eksempel røg, som
er fra birkebark, som jo egentlig er et produkt
i form af vand, ind i lammekødet.

På trods af at kvinderne, som denne aftens
hold bestod af (udover naturligvis Benjamin),
efter stor sandsynligvis var garvede inden for
madlavningskunsten, så tror jeg, at dette var
et øjeblik, der imponerede os alle.
Afslutningsvis, det hører sig jo til, klarede vi
lige rengøringen af køkkenet, opvasken og
ikke mindst fik vi flyttet borde og stole på
deres rette plads i henholdsvis lagerrum og
sådan.
Der blev aftalt nogle retter, som nogle af deltagerne ønskede at lave, til næste gang.

Faktum var at ingen af os rendte rundt med
diverse opskrifter på papir. Nej,- undervejs
instruerede Benjamin os i, løbende, hvorledes
vi skulle gøre det. Der var noget nyt på
tapetet, tror jeg for alle, idet Benjamin, i åbent
rum, fortalte alle hvordan man benytter sig af
April 2019
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KULTURHUSET
KULTURHUSET
MENU MAJ - JUNI - JULI
Torsdag den 16 maj 2019
Hakkebøf med bløde løg, kartofler og Salat
Pris: Kr. 30,00

Torsdag den 13 juni 2019
Grill med 2 slags kød, kartofler og Salat
Pris: Kr. 50,00

Torsdag den 27 juni 2019
Grill med 2 slags kød, kartofler og Salat
Pris: Kr. 50,00
Torsdag den 27 juni 2019
Grill med 2 slags kød, kartofler og Salat
Pris: Kr. 50,00

TIRSDAGSMORGENMAD
En tidlig tirsdag morgen fangede jeg lige
Annette i fuldt sving med at anrette buffeten
til tirsdagsmorgenmad.
Bordet, hvor beboerne skulle sidde, blev
pyntet, levende lys blev tændt så
Annette var ganske ordknap mens hun vimsede omkring.
Vigtigt er det dog for Annette at formidle for
KBS beboere at der udover boller og kaffe nu
kan købes en buffet med lidt af hvert for små
penge, for bare 25 kr.
Her kan man drikke ligeså meget kaffe,
som man orker. Dertil kan man spise lige
så meget, som man nu kan være bekendt.
Hjemmebagte boller står der på programmet. 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 buffeten. Der mangler ikke
noget.
Dog er der så høflig selvbetjening. Mange
beboere har, igennem tiden, nydt denne
komsammen omkring tirsdagsmorgenmad
og der er altid plads til flere.

April 2019
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Kendte ansigter i Kulturhuset
Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46

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

Åbningstider i Kulturhuset:

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre
timer om søndagen. Du er altid velkommen
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspisning om torsdagen, spise dagens frokost eller bare drikke
en kop kaffe i caféen - Kulturhuset har rammerne til det hele!
Hver uge har vi aktiviteter for såvel børn og
unge som for voksne. Forskellige klubber
og fodbold er eksempler på børne- og unge
aktiviteter. For de voksne er der bl.a. motionscenteret, pensionistklubben, billardklubben Habil, 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.
TAI CHI
Hvis man er interesseret, så start til
TAI CHI
Kontakt Pi på telefon: 50 80 81 01

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

kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 14:00
Lukket
kl. 10:00 - 13:00

Priser for motion: Fra 1 maj 2019
Motion for 1 måned :
Pensionist
kr. 75,00
Heldagskort
kr. 100,00
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 huslejen.
Som beboer skal du henvende
dig til administrationen og med
sundhedskort/pensionist dokumentere
samt et foto (til medlemskortet), at du
bor i et af vores lejemål. Du underskriver
en indmeldelsesblanket og kan herefter
træne i Kulturhuset.

April 2019
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AKTIVITETSOVERSIGT FO
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TAI CHI
ØVEDE HOLD:
kl.10:00-11:30 i sal II
BEGYNDER HOLD:
kl.11:40-12:45 i sal II

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

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

IT CAFÉ
kl.11:00-13:00 i
Kulturhuset

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.12:00-16:00 i
Kulturhuset
Der kan også aftales
en tid med Jan Milo
på 21 33 33 72

STAVGANG
kl.16:00 ved
Kulturhuset

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

April 2019

PENSIONISTKLUB/
GYMNASTIK
kl.11:00-12:00 i sal II

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.12:00-16:00 i
foyeren til sal I
PENSIONISTKLUB
SOLBAKKEN I & II
kl.13:30-16:30
Primulavej 18
PENSIONISTKLUB
KBS
kl.14:00-16:30 i sal II

CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42
SPIL-OPPERNE
kl.14:00-17:00
Spil og hygge i
foyeren til sal I
PENSIONISTKLUB
KBS Banko
kl.19:00 28 nov sal II
Fra januar til Maj er
det den første onsdag
i måneden kl.19:00
Alle er velkommen
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OR KBS KULTURHUSET
TORSDAG

FREDAG

SØNDAG

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

FREDAGSCAFÉ
kl.16:00-18:00 i
HABIL

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

TORSDAGSMAD
Hver anden torsdag
kl.18:00
Tilmelding/betaling i
cafeén onsdag inden
kl.10:00
BANKO KBS VEST
kl.19:00-22:00
1. torsdag i måneden
fra oktober til
april i Lagunen,
Tornegården 98

ÅBEN RÅDGIVNING
kl.12:00-16:00 i
Kulturhuset
Der kan også aftales
en tid med Jan Milo
på 21 33 33 72

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

LØRDAG
STREETSOCCER
Piger U/16
kl.14:00-16:00
på multibanen i
Hastrupparken
CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42

AKTIVITETER FOR ALLE
AKTIVITETER FOR UNGE
AKTIVITETER FOR VOKSNE
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MUSIKSKOLEN
I KØGE
KØGE OG OMEGN
Lørdag den 30. marts mødte jeg op på musikskolen, der, denne særlige dag, stillede op
med flere hold af unge musikskoleelever, der
underholdt os alle på første klasses maner.
Forinden havde jeg ved en tilfældighed fået
en billet dertil (en veninde skulle noget andet
i stedet). Billetterne var til at hente, gratis, hos
Køge Dagblad, Lørdagsavisen og Visit Køge
nogen tid forinden. Her gjaldt først til mølle
princippet.

Publikum ankom en efter en og da jeg fik
smidt mit overtøj og fandt min vej ind til
salen, hvor det hele skulle foregå, da sad en
hel del allerede bænket der. Jeg hørte en svag
glad summen af stemmer derinde. Jeg fandt
min plads. Da tiden oprandt for starten af
dette arrangement, som jo netop var mellem
15 og 17 denne solrige og skønne lørdag,
præsenterede først Lene Simonsen dagens
program. Sidenhen kom Freddy Madsen fra
det borgerlige velgørenhedsselskab og sagde
et par fornuftige ord og sætninger. Dette
selskab er oldgammelt og har netop finansieret dette arrangement, som er nummer 2 af
denne slags.
April 2019

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

På et tidspunkt tonede Rikke Schelde frem og
spillede de første toner på flygelet. Vi lagde
ud med fællessang, mens Rikke spillede dertil.
Hun ledte os på god maner igennem dagens
program. Disse ord blev undervejs i forløbet
nævnt: ”Syng med! Vi synger for lidt i Danmark.”
Jeppe blev kaldt op til flygelet. Han var ganske lille i forhold til dette store flygel. Dog var
han en stor musikant, efter min helt egen personlige mening. Han sagde at han ville spille
Bach i G dur. Wauw! Da han havde spillet sit
nummer til ende, nåede han lige at bukke og
dermed give os et lille skævt smil, inden han
atter forduftede. Ham så man kun denne ene
gang, men det var nu altså en rigtig god start
på det hele. Det blev nævnt at Jeppe havde
spillet i en klassisk konkurrence for nylig, og
at det var gået godt.

Så kom ”De flyvende Ponyer” ind på scenen,
der nærmest stod klods op af publikum,
hvilket gav en helt særlig intimitet. Undervejs i deres godt valgte numre, gik publikum
og musikanter nærmest i et´. Nu var det
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folkemusikken, der skulle fornøje og muntre
publikum op. Numre som ”Fisken ligger på
hvide sand” og ”Touch the feathers” blev spillet på ganske fornøjelig vis. Der blev blandt
andet spillet på bas, guitar og violiner. Mindre
kunne ikke gøre det.

Undervejs, i programmet, kom fællessangen
ind, hvor vi alle sang højt og flot. Mange velkendte melodier blev sunget, sommetider med
et strejf af rørt hed fra min side. Somme tider
skal der ikke så meget til vel!?

levende musikanter, minsandten om ikke der
var tale om et levende publikum.
Midt i det hele var der en indlagt pause hvor
publikum sad og nød en lækker kringle sammen med kaffen. Her gik snakken vældig fint.
Da vi atter vendte retur til salen, kom ”De flyvende Ponyer” og D’ Swing på igen. Vi sluttede
af med de sidste to sange, hvor Rikke atter
vendte tilbage til flygelet.
Skøn eftermiddag hvor Lene Simonsen på
flot maner sluttede af med at sige: ”GODT
FORÅR!”

D’ Swing kom ligeledes på. De var 3. En på bas
og 2 på guitar. Ham der sad i midten hævede
undervejs sin røst og lod os, sammen med de
dejlige toner han blev akkompagneret med,
komme ind i en anden verden. De bød på
swing. Bassen fik pludselig sit eget liv! Sikke
det svingede. Publikum lod sig rive med til
tonerne, idet folks fødder begyndte at vippe
til de rytmiske toner der rungede i dette,
forholdsvis, lille lokale. Pludselig brød publikum ud i spontane klap, der matchede de
musikalske toner. Der var ikke bare tale om
April 2019

VIL DU VÆRE MED?
REDAKTIONELT
Vi har brug for skribenter og fotografer til vores sammenhold på KBS BeboerNyt. Kan du med
udgangspunkt i KBS og Køge omegn brygge en god historie sammen, så er det dig, vi har
brug for! Vi sidder på vores hyggelige kontor i 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 beboernyt@kbs.dk
Fotograf Kenneth Ring og Manipulator: Sonny Sinokelt

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

