
SELSKABET AFDELINGERNE KULTURHUSET REDAKTIONELT

KBS BeboerNyt
J a n u a r  2 0 2 0

KBS AKTIVITET

KULTURHUSET 
 
side 20

JULETRÆSFEST

KBS 
 
side 12

RENOSOFI

AFFALDSSORTERING 
 
side 22

JULEHYGGE

HASTRUPPARKEN 
 
side 15



2 K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32
4600 Køge
56 63 75 00
kbs@kbs.dk 
www.kbs.dk
 
KBS BEBOERNYT  
UDKOMMER 4  
GANGE ÅRLIGT 

REDAKTION 
Ansvarshavende redaktør 
Mikkel Henderson 
mih@kbs.dk 

FRIVILLIGE REPORTER 
Tina Hesselbjerg 
beboernyt@kbs.dk 

LAYOUT  
Kim Mørk Giedo

 » s. 10

 » s. 11

 » s. 10



3K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0 K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0

4   REDAKTIONELT
Ansvarshavende redaktør, Mikkel Henderson, siger 
velkommen  

5   NYT FRA SELSKABET
TV i Køge Boligselskab - KBS Aktivitetsudvalg  - 
Information omkring Nabohjælp - Affaldsortering i KBS 
 
 

15   NYT FRA AFDELINGERNE

Hastrupparkens  julehygge i Kulturhuse -  
Hastrupparkens Pensionistklub  julefest 
 
 

16   NYT FRA KULTURHUSET

Menu i Kulturhuset  - motionscenteret  - Julefrokost i 
Kulturhusets café.  

20   AKTIVITETSOVERSIGT
Her kan du se de forskellige aktiviteter, som foregår i 
KBS’s regi 

22   RENOSOFI
BeboerNyts  reporteres tur med Renosofi. 

INDHOLD
KBS BEBOERNYT

 » s. 9

 » s. 12

 » s. 22

w



4 K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0

Leder januar 2020

Det gamle år er forbi, et nyt 
år og et nyt årti kan igen 
begynde. Mange tænker nok; 
”hvor blev det gamle år af” & 
”hvor gik tiden dog hurtigt”. 
Jeg stopper i hvert fald selv op 
og tænker på den måde. Det 
betyder nok at vi har haft rige-
ligt at se til? 

På redaktionen og i KBS’ styre-
gruppe har vi haft travlt med at 
strømline Beboerbladet, så det 
er mere tidssvarende. Som den 
opmærksomme læser måske 
har opdaget, er beboerbladet 
blevet lidt tyndere og ”Køge & 
omegn” sektionen er væk. 

Vi har også haft debat 
(Styregruppen & selskabsbesty-
relsen) om, hvorvidt Beboernyt, 
skal være udelukkende digi-
talt og måske helt droppe den 
fysiske udgave!? Det vil jeg 
så lige sige, at det er der ikke 
truffet en endelig beslutning 
om og vi vil selvfølgelig have 
vores beboere med i samråd, 
på sådan en beslutning. Om 
det er godt eller skidt, vil jeg 
lade vores læsere bedømme og 
i må hellere end gerne komme 
med kritik omkring dette til 
undertegnede.

I dette nummer af Beboernyt 
kan i læse om masser af forskel-
lige og fantastiske  

Mikkel Henderson er  
ansvarshavende redaktør 
på KBS BeboerNyt

 
 
julearrangementer der har 
fundet sted i KBS afdelingerne. 

Der er også info omkring den 
verserende TV konflikt mellem 
Yousee og Discovery Networks. 
Jeg ved at dette er på manges 
læber og at emnet bliver 
debatteret heftigt rundt om i 
KBS, hvad man skal og ikke skal 
gøre. 

I disse tider, med megen fokus 
på klimaet og vores natur, er 
der også info om affaldssorte-
ring fra selskabet. Derudover 
har Tina Hesselbjerg også 
skrevet en dybdegående artikel 
om vores renholdningsselskab, 
Renosofi.

Vores hårdtarbejdende skralde-
mænd blev mandsopdækket af 
vores reporter fra redaktionen, 
det meste af en dag, hvilket der 
kom en fin artikel ud af. 

Hvad byder så fremtiden og 
det nye årti på af nye tiltag i 
KBS? Jeg kan nævne at blandt 
andet, er fremtidssikring af 
vores boliger, i de enkelte afde-
linger er godt i gang. Det er 
vigtigt at vores bolig er opda-
teret med de seneste lov og 
klimakrav, så den ikke bare 
forfalder. Derudover har vi 
også godt gang i tryghed og 
trivsel, nærmere betegnet 

VELKOMMEN
REDAKTIONELT

”Nabohjælp”. Dette kan i 
også læse mere om i dette 
nummer af ”Beboernyt”.

Her fra redaktionen skal 
der så bare lyde et godt 
nytår og god læsning.

Mikkel Henderson



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

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0 K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0

TIL BEBOERNE I KØGE BOLIGSELSKAB 
Den verserende konflikt mellem Yousee 
og Discovery Networks betyder, at mange 
beboere den 1. januar 2020 mister adgang til 
blandt andet Kanal 5 og landsholdsfodbold. 

I løbet af efteråret har en decideret TV-krig 
udspillet sig i de danske medier. En offentlig 
konflikt har nemlig verseret mellem tv-leve-
randøren Yousee og tv-selskabet Discovery 
Networks, som står for tv-kanaler som Kanal 4, 
Kanal 5 og Kanal 6 og som ejer rettighederne 
til nogle af fodboldlandsholdets kampe.

YouSee har offentliggjort, at de dropper 
Discovery Networks Danmarks kanaler i deres 
faste tv-pakker fra årsskiftet.

I Køge Boligselskab har alle afdelingerne eget 
antenneanlæg, som serviceres af YouSee, mod 
at YouSee kan levere TV-signal til beboerne. 
Det er op til den enkelte beboer om man vil 
købe TV pakker/kanaler af YouSee.

Bekymrede fodboldentusiaster i afdelingerne 
har derfor henvendt sig til administrationen 
for at høre, hvad vi gør.

Bestyrelsen for Køge Boligselskab har beslut-
tet at udbyde leverancen af TV pakker/ 
kanaler i løbet af 2020. Resultatet vil blive 
forelagt på beboermøder, således at det forsat 
er beboerne selv, der træffer beslutning om 
hvilken TV leverandør, der er i afdelingen.

Endvidere vil man, for at fremtidssikre boli-
gerne, undersøge, hvad det vil koste at få lagt 
fibernet ind i alle lejemål samt udbyde leve-
rancen af bredbånd på dette fibernet.

Ny udbyder/udbydere af TV pakker/kanaler 
vil nok først kunne finde sted fra primo 2021, 
da de nuværende service aftaler med YouSee 
først kan opsiges til denne tid.

Udbuddet og undersøgelse af mulighe-
der for nye TV aftaler og fibernet/bredbånd 
vil ske i samarbejde med Boligselskabernes 
Landsforenings rådgivningsafdeling og deres 
eksterne partnere på området. 
 
Hvad kan man selv gøre i mellemtiden? Der er 
flere muligheder:

•	 Boxer, som vandt udbuddet af det digi-
tale sendesignal, kan i øjeblikket levere 
Discoverys kanaler. Boxer Tv kan modta-
ges via en digital stueantenne.

•	 Streamings TV via din mobil eller tablet.

•	 Parabol.

Men YouSee og Discovery forhandler stadig 
- de har dårlig råd til at miste kunderne, hvis 
ikke de samarbejder. 

Inden man vælger andre løsninger skal man 
også huske på, at det er jo ikke er sikkert, at 
en ny leverandør har Discovery til næste år.

Til allersidst: der er også mange, der er glade 
for at YouSee ikke valgte at hæve priserne på 
deres TV pakker og som ikke har fodbold som 
første prioritet på deres TV ønsker.

 
 

NYT FRA SELSKABET

KBS 
TV I KØGE BOLIGSELSKAB
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Lejligheden 

•	 Selvstændigt	bad	og	toilet.	
•	 Der	er	altan	til	alle	lejemål.
•	 Mulighed	for	individuel	boligforbed	
 ring af køkken og bad.

Værd at vide 

•	 Køge	Station	med	regionaltog	og		
 S-tog  - ca.  20 min. gang.
•	 Bus	-	afstand	ca.	5	min.	gang.
•	 Indkøbscenter	-	ca.	20	min.	gang.
•	 Børneinstitutioner	og	skole	-	ca.	10		
 min. gang.
•	 Køge	bymidte	-	ca.	20	min.	gang. 
 
 
 

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

SOLBAKKEN II
 

NYT FRA SELSKABET

Info om afdelingen

Bebyggelsen er opført i 1956 i røde mursten 
og tegl og består af 220 familieboliger. 
Byggeriet er opført i 3 etager, alle boliger er i 
et plan. Til bebyggelsen hører et beboerlokale 
med plads til 30 personer, der ligger i kælde-
ren. Afdelingen har eget vaskeri samt inde- og 
udendørs tørremuligheder. 

I bebyggelsen er der legepladser for børn, der 
ligger i stille og rolige omgivelser. Afdelingen 
har egen petanquebane og basketbane. 
Energimærke D.

Beliggenhed

Astersvej/Kløvervej/Primulavej

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	-	Fjernvarme.
•	 Renovation	-	sortering	af	affald	såvel	 
 i som udenfor boligerne 

Husdyrhold
Det er tilladt at holde ét husdyr. 

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

Til beboerne i Køge Boligselskab

Kom godt i gang med Nabohjælp

Det nemt at komme i gang med Nabohjælp. 
Det kræver blot, at du henter en app ned 
på din smartphone eller tablet, har NemID 
klar og opretter en profil. Hvis du allerede har 
en profil skal du blot logge ind. Du kan ikke 
længere logge ind via hjemmesiden.

Se her hvordan, du gør:

1: Find App Store eller Google Play 
 
2: Søg på Nabohjælp

Vælg app-ikonet med Nabohjælps logo

3: Klik på Installer

 
4: Åbn appen

Klik på Log ind, hvis du allerede er tilmeldt 
Nabohjælp. Bemærk at du skal bruge  NemID 
første gang, du logger ind.

Klik på Opret ny bruger, hvis du er helt ny 
bruger. Bemærk at du skal bruge NemID, når 
du opretter en profil.

5: Få naboerne med

NABOHJÆLP 
I KØGE BOLIGSELSKAB

Spørg naboerne, om de vil være med. 9 ud af 
10 vil gerne.    Måske kan I også tage emnet 
op i afdelingen? Beboerrådgiveren kommer 
gerne ud i jeres afdelingu d og hjælper

Overvej, hvilke naboer du vil have hjælp af i 
ferier, og inviter dem ind til at blive dine ferie-
hjælpere via appen

Hvis der er problemer, tag kontakt med 
Beboerrådgiver 

Kim Mørk Giedo på tlf. 20 21 49 08

Mail: kmg@kbs.dk



9K B S  B e b o e r N y t

K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0 K B S  B e b o e r N y t  |  J a n u a r  2 0 2 0

JULEAFTEN
KBS KULTURHUSET

Den 24. december, også kaldet juleaften, 
startede i Kulturhuset i bedste stil.  
 
Da jeg kom ind duftede der herligt af jul, hvor 
der i år blev sørget for deltagerne, der havde 
et behov for at være sammen med andre lige-
sindede, som ønskede at holde en rigtig jule-
aften blandt andre mennesker. 

Det hjalp også på duften at Susanne 
Jespersen havde stået i røg og damp i køk-
kenet i en rum tid, for netop at klargøre den 
skønne julemad.  
 
Det hele startede klokken 16. Det var blevet 
proklameret at det skulle slutte klokken 23, 
dog, da kaffen kom ind, var der allerede nogle 
af gæsterne der forduftede der. 

Undervejs i forløbet havde vi fået både and 
og flæskesteg, en lækker brun sauce, kartofler 
både af den brune og hvide slags, derudover 
var der diverse tilbehør dertil. Pakkelegen 
forløb, som den altid gør, med stor spænding 
og da det blev tid til at man måtte, efter at 
have fået en 6ér ved rafling, tage pakker fra 
hinanden, da blev der pludselig noget drama-
tik over det. 

Pakkerne kom og gik, lige foran næsen på en. 
Hvor man først følte sig temmelig begavet, 
kunne man sidenhen få den helt modsatte 
følelse. 

Juletræet, denne aften, var et genbrugsju-
letræ, idet toppen af juletræet fra KBS 

julearrangementet, som fandt sted i starten 
af december, blev benyttet denne dejlige 
juleaften. 

Først var det meningen at vi skulle have været 
16 skønne sjæle til dette arrangement. Dog 
var der et frafald på to. Dem, der nu engang 
kom, havde en hyggelig stund med hinanden. 
Kodeordet for aftenen var hjælpsomhed.

En stor tak til de frivillige, John Bo Jørgensen 
og Susanne Jespersen, hvorved det i år, for 
tredje år i træk, blev muligt at få dette arran-
gement op at køre. Jeg hørte i min øresnegl at 
KBS,s styregruppe, Hastrupparkens afdelings-
bestyrelse og Køge kommune også havde 
haft en lille finger med i spillet.

Til julen 2020 søges der frivillige. Kontakt ven-
ligst John Bo på mail: johnbo52@live.dk

NYT FRA SELSKABET Tekst og foto:  Tina Hesselbjerg
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Her ligger du alt det husholdsaff ald, som ikke kan genbruges. Men pak 
det ind, inden du smider det ud. 
F.eks. mælkekartoner, madrester, almindelige elpærer, støvsugerposer, 
bleer, cigaretskod, aske og ka� egrus i mindre mængder.

Alt det grønne aff ald.
F.eks. frugt og grønt, brød- og kagerester, køkkenrulle, kaff egrums og 
 lter, teblade og poser, knuste æggeskaller, blomster, po� eplanter 
med klump, aske, strøelse, nøddeskaller, aff ald fra køkkenhave, vådt 
papir uden tryksværte. Ikke jord/haveaff ald.

Her menes KUN papir og ikke tynde papstykker eller laminerede pap-
æsker fra f.eks. morgenmadsprodukter. 
F.eks. aviser, kuverter, ugeblade, reklamer og tryksager, skrivepapir. 

Pap � l storskrald, der er rent. Slå dine papkasser sammen, så der kan 
være mere i containeren. 
F.eks. tørt bølgepap, papkasser, køkkenrullerør, æggebakker og lign.

Kun glas. Husk at � erne låg (skal i gråt/dagrenova� onslignende aff ald)
Glas skal være rengjort. 
F.eks.  asker � l drikkevarer, konservesglas, dressing asker. Ikke 
porcelæn.

Ren plast. 
F.eks. blød plast fra legetøj, indpakning m.v. Ikke plast der indeholder 
mad, f.eks. plast fra pålæg. 

Småt metal, f.eks. dåser fra øl og sodavand og konservesdåser.

N.B. I Hastrupparken a everes storskrald på containerpladsen.

Sådan sorterer du dit aff ald rig� gt

Køge Boligselskab - Langelandsvej 32 - 4600 Køge - Tlf. 5663 7500

NYT FRA SELSKABET

AFFALDS
SORTERING 

 
Affaldsortering er vigtigt for miljøet, ja! Men 
hvilken skraldespand er det nu pizzabakken 
skal i?  
Køge Boligselskab har har sat fokus på de 17 
verdensmål. BeboerNyts frivilligereporter  

 
Tina Hesselbjerg skrevet en artikel omkring 
Den daglige affaldssortering på side 22.  
 
Det er vigtigt at vi hjælpe hinanden med denne 
opgave for miljøet.
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Den årlige pensionisttur til Tyskland med 
Køge Boligselskabs Aktivitetsudvalg 
 
Torsdag den 5. december 2019 tog mere end 
55 pensionister fra Køge Boligselskabs afde-
linger på bustur til Tyskland. Traditionen tro 
var KBS Aktivitetsudvalg Martin Hoffmann, 
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 bebo-
erne kunne stige ombord på bussen var 
Hastrupparken, hvor bussen satte kurs mod 
Rødby. Ombord på færgen ventede der bebo-
erne et hyggeligt traktement med Øl/vand og 
sandwich.

 
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 Dalby 
Hotel, hvor vi spiser den årlige julemiddag 
i Restaurant Bregnen. Der vil desuden blive 
afholdt lotteri i bussen.

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

PENSIONISTTUR
KBS AKTIVITETSUDVALG

NYT FRA SELSKABET
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NYT FRA SELSKABET

JULETRÆSFEST 
KBS AKTIVITETSUDVALG

Søndag den 8. december klokken 13.00 og 
derefter var der rykind til julekomsammen 
med juletræsfest i Hastrupskolens gym-
nastiksal. Holdet, der varetog de frivilliges 
opgaver, var nyt. 

Mange ting skulle for første gang prøves af 
med disse nye kræfter. Æbleskiver, i stor stil, 
blev klargjort i god tid og lagt i varme box, 
således at de der kunne holde varmen. 

Forventningen, som til enhver fest, var stor. 
Gæsterne ankom og stille og roligt blev der 
handlet med sedler, som man havde købt 
sig til på administrationen, og æbleskiver, 
kolde drikke af enhver art skiftede hænder. 

Mange smil blev jeg mødt af rundtomkring 
mens jeg rendte rundt med mit kamera, der 
denne skønne december dag havde fået 
den store blitz på. Små gode bemærkninger 
hørte jeg hist og her.

Jeg vil herved lade billederne tale deres 
eget sprog, da jeg mener at disse giver 
et godt indblik i hvad der skete denne 
regnvåde 2. søndag i advent, der netop, 
stod i julens tegn.

Tekst og foto:  Tina Hesselbjerg
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har jeg sat endnu et succeskriterie på – fri-
villige bliver glade i låget af at hjælpe andre, 
hvis blot man skaber gode rammer og viser 
dem tillid. Kære alle jer, der hjalp til. I har 
min dybeste respekt og jeg glæder mig til 
evaluering med jer i januar og samarbejde 
om den næste juletræsfest 13.12.2020. Og 
så vil jeg da gerne slå et slag for at melde 
sig som frivillig, for selvom vi knokler, så har 
vi det også sjovt sammen. Det fremgår også 
af nogle af de frivilliges kommentarer som 
jeg har fået lov at dele her i bladet.
Godt nytår Helle Vestergaard
 
Citater fra frivillige 

Marlene Gjørstrand:
Sjældent har jeg oplevet så givende en dag 
som frivillig. De beboere, der deltog var i 
rigtigt julehumør og hvor var det skønt at se 
forældre julelege med deres børn. 

Sanne Nør Nielsen :
Det er rart at høre, at det osse var en god 
oplevelse for gæsterne 

Brian Vallentin Larsen:
Jeg synes, det var en rigtig dejlig ople-
velse at være med til juletræsfesten og se 
de glade mennesker danse omkring jule-
træet og de voksne lege med deres børn. 
Jeg glæder mig allerede til til at være frivil-
lig igen til næste år og jeg nyder at glæde 
andre. 

Lillian Buckflash: 
Det har været en helt anden julefesten tidli-
gere,  både gæster og frivillige har været 
af en helt anden kaliber, det har været en 
fornøjelse. Bare at se at alle voksne var på 
gulvet til dans om juletræet. Det gik op i en 
højere enhed og jeg er på næste år. 

Mark Thomasen: 
Jeg var super glad, da det var en god dag 
og min første gang i det her.

Tekst: Helle Vestergaard

KBS juletræsfest  
Glad, stolt, imponeret 
 
Det er nogle af de første ord, der melder 
sig hos mig, når jeg ser tilbage på den 
årlige juletræsfest i KBS, der blev afholdt d. 
8.12.2019.
Glad af flere årsager, men i særdeleshed 
fordi der var stor tilmelding til arrangemen-
tet og det virkede til, at alle gæster havde 
en god dag. Og det gjorde mig glad, fordi, 
det var første gang, jeg var tovholder på 
arrangementet. 
Og med alle debut ‘er følger der natur-
ligt nok også en nervøsitet for, om det hele 
klapper. Og ud fra de tilbagemeldinger, der 
er kommet fra flere forskellige kanter, så 
virker det til, at det er lykkedes for os. Og det 
gør mig stolt. Ikke blot stolt af egen præsen-
tation, men især stolt af den indsats, de frivil-
lige har gjort. For jeg må ærlig indrømme, at 
få uger før juletræsfesten, var jeg ikke sikker 
på, at vi var hænder nok at til klare alle de 
opgaver, der er til så stort et arrangement. 
Det ligger mig derpå meget på sinde også 
her i KBS Beboernyt at rose de frivillige. Jeg 
ved, at nogle stykker af dem var en smule 
nervøse for, om de kunne magte opgaven. 
Men hold da op, det havde de absolut 
ingen grund til. Jeg er vildt imponeret over, 
hvordan de gik til opgaven med krum hals 
og jeg blev rørt over mange af de positive 
kommentarer og glade smil fra dem.
Udover de frivillige så var der også en masse 
andre, der bidrog til, at vi alle fik en vellykket 
dag. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden 
adgang til Hastrup skolens gymnastiksal og 
hjemkundskabskøkkener. Det var dejligt, at 
vi kunne få adgang til salen fredag morgen, 
hvilket gjorde det muligt for os at få hjælp fra 
ejendomsfunktionærerne til at sætte borde/
stole og juletræet op. Også de erhvervsdri-
vende i lokalområdet har ydet en god service 
til os. En stor tak til jer alle, der har bidraget.
Mit succeskriterie op til festen, var at alle 
fik god forplejning, at julemanden sørgede 
for dans og leg med børnene og at der var 
godteposer og gaver til alle børn. Efter festen 
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JULEHYGGE
HASTRUPPARKEN

Tekst og foto:  Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE
Torsdag den 21. november var der dømt 
julehygge i Kulturhuset. Forberedelserne var 
lange, idet der skulle klargøres hvad angår 
julepynt, gran og deslige beregnet til de 
evigt tilbagevendende juledekorationer. Folk 
ankom og begyndte at vælge de ting ud, som 
netop de ville benytte til deres juledekora-
tioner. 

Derudover blev der flettet julestjerner på den 
gode gammeldags maner, hvilket vil sige ved 
håndkraft. Dennis Hedegaard, var i den grad i 
julehumør. Ved et af bordene begyndte han at 
nynne stroferne: ”Skal vi flette vores julehjert-
er sammen?” Dette på bedste maner og så 
absolut i julens ånd. 

Alt foregik i samme ånd, både hvad angår 
opfyldning af gløgg, udlevering af æbleskiver 
og ikke mindst suppen, som der blev sluttet 
af med.  

Dennis var også den person, der, uden nogen 
så det, forsvandt ud i mørket i Hastrupparkens 
park, for netop at lege julemand og der-
ved tænde for dette års skønne juletræ, der 
pludselig strålede for fuld udblæsning i den 
skønne park. Pludselige og spontane klap-
salver lød fra de mange tilskuere, der stod og 
hyggede sig med det krus suppe, der netop 
var blevet udleveret til hver og en. 
Marlene Gjøstrand og Dennis Hedegaard fra 
Hastrupparkens afdelingsbestyrelse var nogle 
af aktørerne i dette arrangement, dog kunne 
det ikke løbe af stabelen uden nogle ekstra 
hænder, hvilket nogle frivillige så stod for at 
levere. Annette Henriksen havde ligeledes 
brugt en del af denne dag på at forberede 
dette arrangement.
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PENSIONISTKLUBBEN
HASTRUPPARKEN

NYT FRA AFDELINGERNE
Hastrupparkens Pensionistklub.

Pensionistklubben havde igen i år en julefest 
første onsdag i december.

Som sædvanlig var der en dejlig middag og 
servering  af køkkenpersonalet. en stor tak til 
dem.

Strandgårdens skole kom igen i år med deres 
Luciaoptog. Alle de børn er så skønne og de 
synger smukt.

Tak til dem og deres leder/dirigent.
Vi får alle en gave da vi selv har en med, som 
kommer i sække og bliver delt om.

Underholdningen er ved “husorkesteret” DAN.
Vi ønsker alle et godt nyt år og på gensyn.

Husk vi har banko den først onsdag i måned-
en, alle er velkommen.

Hastrupparkens Pensionistklub.

         Foto og tekst:  Anni Aalund
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Torsdag den 12. december bød Annette 
Henriksen på julefrokost i Kulturhusets café. 
Inden deltagerne til denne julefrokost ankom, 
fik jeg lige nuppet et billede af noget af op 
pyntningen. Uden for vinduerne nærmest 
glinsede Hastrupparkens flotte juletræ stolt 
og mindede os om at det snart er jul.

Susanne Jespersen havde igennem denne 
dag hjulpet til i køkkenet og hun var der til det 
sidste. John Bo Jørgensen, Michael Strange 
Nielsen og Michael Steffensen servicerede 
gæsterne hele vejen igennem arrangementet. 

Der blev lagt ud i ganske god stil ved at 
hælde snaps op i de små snapseglas til hver 
enkelt deltager, der måtte ønske sig en snaps 
til silden. Sidenhen kom der, blandt andet, 
fiskefilet med dertil hørende remoulade og 
citron, flæskesteg med rødkål til og sidst men 
ikke mindst kom der ris a la mande. Jeg så 3 
gaver blive udleveret og det må vel betyde 3 
mandler, der blev fundet ik´!

Alt gik til i bedste stil. Tomme dåser blev 
hurtigt fjernet fra bordene, opbrugte taller-
kener ligeså. Imens kunne deltagerne i dette 
arrangement koncentrere sig om de, der 
måtte sidde i deres nærhed. 

Snakken gik og lydniveauet vedblev at være 
højt, idet den ene jo var nødt til at overdøve 
den anden ikke sandt. 60 mennesker kunne 
caféen rumme. Jeg har aldrig set så mange før 

JULEFROKOST 
I KULTURHUSET

om torsdagen, der jo, som regel, hver anden 
torsdag byder på torsdagsmad.

Julegran var der pyntet op med i vaser rundt 
omkring. Der var tilligemed sat pynt derpå 
også. Jeg ved at pyntning af borde med de 
flotte julerøde servietter derpå og ligeledes 
julegranen i vaserne var forberedt dagen for-
inden for simpelthen at kunne håndtere at det 
hele skulle lykkes på bedste vis. Og det lyk-
kedes. Folk var glade og havde hver især et 
overskud til at snakke med hverandre. Mange 
kræfter blev der lagt i denne store opgave 
for at få dette arrangement op at stå og en 
stor tak skal lyde til de frivillige for deres store 
indsats både op til arrangementet og på sel-
veste aftenen.
 

KULTURHUSET                                           Foto og tekst: Tina Hesselbjerg 
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

 
Hver tirsdag kl. 09:00 i Kulturhuset.
Her kan man drikke ligeså meget kaffe, som 
man orker. Dertil kan man spise lige så meget, 
som man nu kan være bekendt. Hjemme-
bagte 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 kom 
sammen omkring tirsdagsmorgenmad og der 
er altid plads til flere.  Pris : Kr. 25,00

 
Hver onsdag er der varmt mad til frokost        
kl. 12:00 i Kulturhuset Cafe’ der mulighed for 
Take away Pris: Kr. 35,00

Har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset? 
 café drives i høj grad af det frivillige initiativ 
i området. Når du dukker op til træning eller 
kommer forbi og køber en cola, er det ofte en 
frivillig, du vil møde bag disken i Kulturhuset. 
 
Så har du lyst til at være frivillig i cafeen i 
Kulturhuset i Hastrupparken et par timer om 
ugen, vil vi meget gerne høre fra dig. Som 
frivillig bidrager du til at skabe et levende 
Kulturhus. Som frivillig skal du servere en kop 
kaffe eller et stykke kage og bidrage til den 
gode stemning. Du bliver del af et hyggeligt 
frivilligmiljø, 

TIRSDAG OG ONSDAG MENU - FEB - MAR - APR
 
Billetter kan købes i Kulturhuset frem til tirsdag 
inden kl.18:00. Afholdes i lige uge. 

Februar 2020 
Torsdag d.06. februar
Stegt flæsk m/persillesauce, Kartofler  og rød-
beder 
Kr.60,00 

Torsdag d. 20. februar
Koteletter
 m/ kartofler, sauce
 Kr. 40,00

Marts 2020 
Torsdag d.03. marts
Stegt flæsk m/ persillesauce, kartofler og rød-
bede  
kr. 60,00 

Torsdag d.19. marts
Hakkebøf 
m/Løg, kartofler, salat og sauce 
Kr. 40,00 

 
April 2020 
Torsdag d.02. april
Stegt flæsk m/persillesauce, Kartofler  og rødbeder
 Kr. 60,00                                                 

Torsdag d.30. april
Sammenkogt ret
m/ kartoffelmos
Kr. 40,00                                                   
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Åbningstider i Kulturhuset: 
 
Mandag:  kl.   09:00 - 18:00 
Tirsdag:  kl.   09:00 - 18:00 
Onsdag: kl.   09:00 - 18:00 
Torsdag:  kl.   09:00 - 18:00 
Fredag   kl.   09:00 - 14:00 
Lørdag:   Lukket 
Søndag:  kl.   10:00 - 13:00

Priser for motion:  
Motion for 1 måned: 
Pensionist   Kr.  75,00 
Heldagskort         Kr. 100,00  

Betaling Da der kun er træning for 
ansatte og beboere, er betalingen 
fremover ændret, således at motionskort 
kun kan købes via administrationen, 
Langelandsvej 32. Betaling vil kun kunne 
ske over huslejen og gælder samme 
måned, som huslejen.Som beboer skal 
du henvende dig til administrationen 
og med sundhedskort / pensionist 
dokumentation samt et foto (til 
medlemskortet) dokumentere, at du bor i 
et af vores lejemål.  
Du underskriver en indmeldelsesblanket.

 
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 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. motion-
scenteret, 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.  
 
Lukkedage: Lørdag og helligdage.Det kan 
forekomme, at motionscenteret og cafeen 
holder lukket på grund af sygdom, ferie, man-
glende frivillige eller reparation.

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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MANDAG TIRSDAG ONSDAG

AKTIVITETSOVERSIGT FOR  KBS KULTURHUSET 

IT CAFÉ 
kl.11:00-13:00   
i 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.18:00-19:00  
i sal II      
efterårsæsonen

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

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

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

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

TAI CHI 
Øvede hold: 
kl.10:00-11:30 i sal II 
Let øvede hold: 
kl.11:40-12:45 i sal II 
Begynder hold: 
kl.13:00-14:00 i sal II 
efterårsæsonen

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

CYKELCARE      
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel. 
Kl 17:00-19:00         
TLF: 21 99 28 42

DANSK
UNDERVISNING         
I KULTURHUSET 
 Kl. 9:00 til kl.12:00 
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TORSDAG FREDAG

AKTIVITETER FOR ALLE

AKTIVITETER FOR UNGE

AKTIVITETER FOR VOKSNE

BILLARDKLUBBEN/
HABIL 
kl.17:00-21:00   
i foyeren til sal I

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

FREDAGSCAFÉ 
kl.16:00-18:00 i              
i foyeren til sal l

LØRDAG

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

ÅBEN RÅDGIVNING 
kl.10:00-14:00    
i KULTURHUSET

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

CYKELCARE      
Rådgivning i forbin-
delse med vedlige-
hold af egen cykel. 
Kl 10:00-12:00 
TLF: 21 99 28 42

AKTIVITETSOVERSIGT FOR  KBS KULTURHUSET 
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RENOSOFI
KBS RENOVATION

Hastrupparken, somme tider lægger deres 
affald i forkerte affaldscontainere, hvilket vi 
somme tider selv går og sorterer i”.

Da vi kom til Ravnsborghuse, skulle Jørgen 
manøvrere skraldebilen baglæns et ret 
stort stykke vej for at komme hen til contai-
nerne med skrald i. Det føltes ganske betryg-
gende med Jørgen ved rattet. Da vi skulle 
køre fremad var der dog pludselig en GLS bil, 
der stod i vejen. Utroligt så smal skraldebilen 
kunne blive da den passerede tæt forbi denne 
varevogn.

Jørgen fortsatte: ”Sidst på måneden (dato 
31.10.2019) er der knap så meget skrald som 
først på måneden. Man kan ligesom for-
nemme hvornår folk har flest penge i deres 
pung. Somme tider er der dog ganske meget 
affald i nogle få af containerne og nærmest 
ingenting i nogle andre, som bare ligger 5 til 
10 skridt længere væk. Når affaldet ligger så 
højt i containeren, at låget åbner, da er der 
fare for tilstedeværelse af rotter. Derudover 
er der nogle der putter ting direkte i contai-
nerne og ikke i poser f.eks., som set i dag, 
en portion fisk, der om sommeren ville have 
lugtet ganske fælt. Andre lægger ting i poser 

DEN DAGLIGE AFFALDSSORTERING

Jeg havde hørt i min øresnegl, at Renosofi 
ønskede at få skrevet en artikel til Beboernyt 
som vedrørte affaldssortering. Ved et tilfæl-
digt møde med Jørgen Marc Jensen, der var 
ude med skraldebilen, fik jeg så pludselig 
den besked, at vi skulle ud at køre i skralde-
bilen sammen, da der var meget at fortælle 
omkring denne affaldssortering, og da der 
ligeledes ønskedes nogle gode billeder deraf. 
Jeg var ekstatisk over denne besked. Jeg 
skulle ud at køre i skraldebil!

Torsdag morgen oprandt. Aftalen hed klokken 
7 ved administrationen. Da jeg gik ud af min 
hoveddør var det tusmørke med et let sky-
dække øverst oppe. Det var køligt og jeg stod 
ved administrationen som aftalt. Skraldebilen 
kom og da jeg endelig havde entret forsæ-
det ved siden af Jørgen, da der jo var langt op, 
mødte jeg en morgenfrisk mand, der kørte os 
rundt til alle afdelingerne for at hente denne 
torsdags dagrenovation. 2 kildevand var pla-
ceret i nogle holdere, og undervejs under for-
løbet fik vi da også skålet. 

Ruten hed: Kirsebærhaven, Boskovparken, 
Ravnsborghuse, Solbakken 2, Hastrup Huse, 
Klemens Torp, Tornegården, Hastrupvænget 
og til sidst men ikke mindst Hastrupparken.

Jørgen sagde: ”Det er verdens bedste job! 
Dog har vi renovationsfolk nogle udfordringer 
undervejs, som giver både anledning til fru-
stration samt diverse forsinkelser, idet nogle 
af beboerne, specielt i Hastrupvænge og i 

KULTURHUSET                  Foto og tekst: Tina Hesselbjerg 

Jørgen Marc Jensen 
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dog uden at lukke posen, hvilket bevirker at 
indholdet jo ryger ud i containeren og afgiver 
en fæl lugt både for os renovationsfolk og for 
forbipasserende. Man kan nemt lige slå en lille 
knude på hanken, såfremt det måtte være en 
indkøbspose, øverst oppe, tilføjer Jørgen.

Derudover nævner Jørgen, at mælk og 
yoghurt, som jo har været utømte, da de 
havnede i skraldespanden derhjemme, af og 
til sprøjter ud over det hele når de tømmer 
containerne for affald, hvilket bevirker at reno-
vationsfolkene får en decideret hvid farve. En 
kanyle blev for nylig fundet blandt noget dag-
renovationsaffald, hvilket er uønsket affald, 
da sådanne remedier ikke er helt ufarlige at 
arbejde med. Udover dette hører plastic til i 
plasticcontaineren og ikke i almindelig dagre-
novation. Porcelæn ses også af og til i glascon-
taineren, hvilket er helt forkert, da det øde-
lægger noget for det sted, hvor glasset skal 
ordnes.

Vi kom ligeledes forbi noget have affald, 
der var lagt i poser, som jo netop hører til 
andetsteds, nemlig blandt haveaffaldet. 
Kaninaffald ses i ny og næ i større portio-
ner, hvilket gør det svært at få plads til det 

rigtige dagrenovationsaffald. Kaninaffald skal 
placeres blandt haveaffaldet. De nye con-
tainere med plads til dåser og plast er der 
taget ret godt imod nogle steder men ikke 
alle steder, desværre. Storskrald havner også i 
dagrenovationscontainerne. 

Vigtigt er det både for os selv og for vores 
efterkommere, at vi sorterer korrekt da der er 
en større mening med dette.

Undervejs i forløbet gik vi op og ned af denne 
Renosofi skraldebil talrige gange. Jørgen 
mener at dette sker 100 gange hver dag. 
Jeg selv fik diverse små signaler fra Jørgen 
om hvornår det var på tide at jeg begyndte 
opstigning og indstigningen i vognen, da der 
helt automatisk var mindst 10 sekunders for-
sinkelse, idet jeg, rent personligt, lige skulle 
have bagenden indenbords også.

Under hele seancen kører Jørgen ganske kon-
centreret dog med plads til diverse informa-
tioner, der jo netop skulle videregives til mig. 
Der var lige nogle løftede pegefingre, men 
det er der netop en god grund til, kan jeg 
forstå, da tingene så absolut kan blive bedre. 
Selvfølgelig er det jo kun et fåtal af beboerne, 
der skal rette lidt ind, hvilket vi håber på nok 
skal lykkes ved hjælp af denne tekst og disse 
mange informationer, der følger med i dette 
nummer af Beboernyt. Er der tvivlsspørgsmål, 
kontakt da gerne  KBS administrationen. 



REDAKTIONELT
Vil du være med til at bidrage til Beboernyt?  
På redaktionen har vi brug for de gode historier og billeder af, hvad der sker i det sociale sammen-
hold i KBS.Tina og Mikkel når desværre ikke ud til alt, hvad der sker i KBS. Så det ville være rart, at 
der kom nogen med historierne til os. Man skal hverken være professionel skribent eller fotograf 
for at bidrage til beboerbladet. Vi på redaktionen skal nok være behjælpelige med, hvad der skulle 
være af udfordringer, såsom tegnsætning og  stavefejl. Og hvis historien skal sættes ordentligt 
sammen, kan vi også klare dette. 
 
Kontakt os på beboernyt@kbs.dk

VIL DU VÆRE MED?

Tina og Mikkel er et stærkt team på KBS BeboerNyt


