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Leder april 2020

Velkommen til Beboerbladet

Dette blad har været det mest 
udfordrende, at vi skulle lave, i 
min tid som redaktør. Når man 
tænker på hvad vi normalt 
har af små møder og redakti-
ons møder, for at få alle ting 
på plads, så er det faktisk ret 
godt klaret, at der blev et blad 
i disse, for vort samfund, så kri-
tiske Covid-19 tider. Men det 
er da gået nogenlunde, med at 
arbejde med dette blad hjem-
mefra. Men vore kære læsere 
må altså bære over med os, 
hvis der har sneget sig fejl ind. 
Det beklager jeg på forhånd.

Tina Hesselbjerg, vores faste 
reporter, har været udfor-
dret med sin artikel skrivning, 
da meget af den er foregået 
online, pr telefon og i ensom-
hed. Men super som Tina nu 
engang er, så har hun formået 
at sadle om og stadig være 
produktiv, som i kan se i dette 
nummer af Beboernyt.

Bandt andet er der et dyb-
degående interview med Pia 
Gommesen (ud kørende syge-
plejerske i Køge kommune), 
som fortæller om projektet, 

”op på vægten”, der har kørt 
i Kulturhuset. (Bare rolig, det 
starter op igen)

Mikkel Henderson er 
ansvarshavende redaktør 
på KBS BeboerNyt

Tina fi k også lavet en fi n artikel 
om fastelavn i Solbakken 2 i 
februar, inden Danmark og 
resten af verden, blev lukket 
ned.

Som i kan se på vores forside 
havde Varmestuestrik i 
Hastrupparken fi nt besøg, i 
anledning af deres 2 års dag. 
Både Astrid Krag og vores 
borgmester Marie Stærke 
mødte op og støttede dette 
projekt. Personligt er jeg super-
glad for, at vores lokale politi-
kere kommer og støtter op om 
den store frivillighed der er i 
KBS. 

Uden at jeg skal se alt for 
negativt på fremtiden, så kan 
jeg allerede nu se, at næste 
blad, bliver en stor udfor-
dring, at skulle lave for os på 
redaktionen. 

Og det er jo som i alle ved, at 
alt af aktiviteter i KBS, er lukket 
ned, indtil og med 1 maj 2020. 
Og i skrivende stund, ved vi 
først noget reelt efter påske og 
om vores samfund kan åbne op 
igen.

Så hvis nogen af jer beboere 
har nogle gode historier i vil 
dele med Beboernyt så tøv 
ikke med at skrive til os. Jeg er 
sikker på at der er masser af 

VELKOMMEN
REDAKTIONELT

gode tiltag der gør dag-
ligdagen lidt lettere, for 
beboerne i KBS, som kan 
tåle at se dagens lys. Og 
måske være til inspiration 
for andre.

Fra redaktionen siger vi 
god påske og pas godt på 
hinanden, på afstand

Mikkel Henderson
Redaktør
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TIL BEBOERNE I KØGE BOLIGSELSKAB
En tirsdag i midten af februar mødtes jeg med 
reklameomdeler, Stence Jensen, på kontoret i 
Kulturhuset. Indenfor var det lunt og rart men 
udenfor var der en voldsom blæst. Stencie 
og jeg havde en lille snak omkring uønskede 
reklamer, som i nogle tilfælde viser sig ved at 
reklamerne enten hober sig op i beboernes 
postkasser eller også bliver de placeret uhen-
sigtsmæssige steder. Dette ses af og til, hvilket 
jo er usmart såfremt man måtte få post af 
vigtig karakter.

Der kan være fl ere grunde til at postkasserne 
er overfyldte. Måske orker man ikke at tømme 
dem. Samtidig kunne reklamer jo, i sagens 
natur, danne bunker indendørs hos de pågæl-
dende beboere. 

For at starte med starten så har Stence fl ere 
af disse ruter, idet hun mener, at hun så får 
motioneret. Hun er ligefrem og fortæller at 
hun gør det i den gode sags tjeneste. Da hun 
ikke bor i Køge og dermed har noget trans-
port hertil, da er det ikke for pengenes skyld 
at hun gør det. I regn og slud,- reklamerne 
skal ud. Dog oplever hun påfaldende mange 
gange at reklamerne er decideret uønskede. 
Hun oplever frustrerede beboere, der ikke 
ønsker, at der skal leveres reklamer i netop 
deres postkasse. Når beboerne er frustrerede, 
så bliver jeg frustreret. Jeg kan og må jo ikke 
hjælpe, selvom jeg gerne vil, siger Stence. 

Tina Hesselbjerg: Jeg er selv ved at afvikle 
mine egne reklamer. Det tager 3 til 4 uger. Det 
har ikke været helt nemt men nu mener jeg at 
jeg har fundet vejen frem. For mit eget ved-
kommende valgte jeg ved hjælp at nej tak+ 
nogle reklamer fra men ikke alle. Af denne 

grund skulle jeg ringe til reklamer nej tak+, 
som har nummeret 88 13 02 88, for at vælge 
de sidste reklamer fra. Nej tak+ har, for øvrigt, 
en hjemmeside, der hedder www.minetilbud.
dk. Det er her at man kan vælge de reklamer, 
som man måtte ønske og fravælge dem, som 
man ikke ønsker.

Dernæst skulle jeg kontakte fk.dk, som kan 
fi ndes på nettet. Jeg har et direkte link, 
som kommer her: https://fk.dk/Contact/
Forbrugerkontakt/Reklamernejtakformular 
Egentlig behøver man ikke at skrive dette link, 
men det kan guide dig til at komme rundt på 
www.fk.dk´s hjemmeside. Skriv det ned og 
gå ind på siden. Jeg er hverken en nørd eller 
en haj, men alligevel kan jeg se det logiske 
i dette. Her kan man afmelde sine reklamer 
ved at skrive nogle få oplysninger om sig selv. 
Enten, hvis man har en smartphone, eller på 
computeren eller på tabletten. Faktisk må en 
nabo, en mentor eller lignende gerne hjælpe 
til og dermed skrive deres mail på formula-
ren, der fremstår på den pågældende side hos 
fk.dk, såfremt man ikke selv har en mail. Dette 
er den gængse måde at komme reklamepro-
blemet til livs på. I enkelte tilfælde, hvor man 
ikke kan eller har denne mulighed, da kan 
man ringe til nummeret: 70 10 40 00, som 
er nummeret til FK Distribution. Det er også 
her at man kan vælge at blive fri for gratisavi-
serne, såfremt dette måtte ønskes.

NYT FRA SELSKABET

REKLAMER
PÅ GODT OG ONDT

Tekst og foto :  Tina Hesselbjerg
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Lejligheden

• Selvstændigt bad og toilet. 
• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige  
 gulve er parket.
• Der er altan til alle lejemål.
• Badeværelse totalrenoveret 1998/99.
• 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 I
 

NYT FRA SELSKABET

Info om afdelingen
Bebyggelsen er opført i 1952 i røde 
mursten og tegl og består af 87 familie-
boliger og 1 erhvervslejemål. Byggeriet er 
opført i 2 etager, alle boliger er i et plan. 
Til bebyggelsen hører et beboerlokale 
med plads til 30 personer, der ligger i 
kælderen. Afdelingen har eget vaskeri 
samt inde- og udendørs tørremuligheder. 
I bebyggelsen er der en stor legeplads for 
børn i alle aldre. Energimærke E. 

Beliggenhed

Gyvelvej/Tjørnevej.

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

• Varme - centralvarme naturgas.

• Renovation - sortering af aff ald såvel 
 i som udenfor boligerne.
Husdyrhold
Det er tilladt at holde ét husdyr. 

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

TIL BEBOERNE I KØGE BOLIGSELSKAB

Placering af hjertestartere

Ring 1-1-2 i nødsituationer

Køge Boligselskab Langelandsvej 32, 4600 
Placering: Monteret på facade gavlen mod 
p-plads

Solbakken 1 Tjørnevej 5, 4600 
Placering: Monteret på facade ved opgangen 
til boligblokken

Solbakken 2 Astersvej 28, 4600 
Placering: Monteret på Facade

Hastrupparken Langelandsvej 66, 4600 
Placering: Monteret på facade i kulturhuset

Hastrupparken Langelandsvej 32, 4600 
Placering: Monteret på facade gavlen mod 
p-plads

Hastrupvænge Omøvej 42, 4600 
Placering: Monteret på facaden ved siden af 
døren til vaskeri.

Tornegården Tornegården 98, 4600 
Placering: Monteret på facade ved siden af 
døren til selskabslokalet.

Klemens Torp Søsvinget 273, 4600
Placering: Monteret på facade af boligblok

HJERTESTARTERE
I KØGE BOLIGSELSKAB

Hastrup Huse Vandstjernevej 1, 4600
Placering: Monteret på facade ved siden af 
døren til selskabslokalet,  ved  p-pladsen.      

Boskovparken Dalgasvej 82, 4600 
Placering: Monteret på facade ved siden af 
døren til vaskeri

Ravnborg Huse Klavervej 6, 4600 
Placering: På facade ved indgangen til 
boligblokken.

Samsøvænget Langelandsvej 32, 4600  
Placering: Monteret på facade gavlen mod 
p-plads

Læs mere om, hjertestartere
www.hjertestarter.dk/
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AKTIVITETER
I KØGE BOLIGSELSKAB

NYT FRA SELSKABET

KBS AKTIVITETSUDVALG

SANKT HANS 2020  
I KØGE BOLIGSELSKAB

I år afholder vi Sankt Hans Tirsdag den  23 juni 
2020 kl. 17:00-22:00. 

Sted: Kulturhuset Langelandsvej 66.

Vi tænder op for grillene kl. 18:00, hvor man 
kan grille sin medbragte mad. 

HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN 
VI FØLGER SELVFØLGELIG REGERINGENS/ MYNDIGHEDERS ANBEFALINGER

SOLBAKKEN 2  LOPPEMARKED

Der afholdes loppemarked i Solbakken 2 

på græsplænen Primulavej 10 til 18, 

Lørdag den 20 juni 2020 kl 10:00 til kl 15:00

Der er åbent for alle afdelinger i KBS.

Tilmelding er dog nødvendigt senest den 6 

juni 2020 inden  kl14:00 hos Karen

tlf. 28404472.

Vi håber at se en masse af jer til hyggeligt 

samvær.

Afl ysning: Med forbehold regnvejr eller virus.
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NYT FRA SELSKABET

KURSUS
KBS - VÆGTEN

ET TILBUD TIL ALLE BEBOERE

Pia Gommesen blev, her i denne corona-
tid, interviewet via et system, der minder 
om Skype, mens jeg havde min diktafon lig-
gende ved siden af min computer hjemme 
på min adresse. Emnet var KBS op på vægten. 
Flere mennesker, der er bosiddende i Køge 
Boligselskab, der ønsker at tabe sig, har meldt 
sig på banen for at blive lidt klogere på noget, 
der kan betegnes som en livsstilsændring.

Interviewet Pia Gommesen kommer her. 
Pia fortæller:
Ideen med KBS op på vægten blev til ved at 
snakke med Kirsten Jacobsen i Kreaklubben. 
Der skulle fi ndes en gruppe på 5 interessere-
de. Der var 4 der meldte sig udover Kirsten. 

Pengene skulle der så lige søges om i sund-
hed og trivsel puljen. Jeg må benytte 25 pro-
cent på noget sådant. 75 procent af tiden skal 
så bruges på ensomme mennesker indenfor 
Helhedsplanen.

Budskabet er blevet sendt ud i hele KBS og 
sedler er sat op i Hastrupparken. Kim Giedo 
har hjulpet med at sprede det ud i hele Køge 
Boligselskab. Det er blevet registreret at der er 
14 deltagere og disse er hhv. fra: Solbakken I, 
Tornegården, Klemens Torp og Hastrupparken.

Formodentlig er alle med interesse med. 
Første gang blev det afholdt i Kulturhuset, dog 
blev situationen skærpet af regeringen pga. 
coronavirussen.

Af denne grund køres projektet videre ved 
hjælp af moderne teknik, hvilket betyder at 
8 ud af disse 14 deltagere nu har meldt sig til 
en videokonference, som jo har nøjagtig det 
samme formål i sigte. 

For mig drejer det sig om sund livsstil. Alle har 
erfaringer, positive som negative, som gerne 
skal kædes sammen med min erfaring, således 
at man får medvind på cykelstien. Det handler 
om små justeringer og ikke kure, der varer i 

 Pia Gommesen

Tekst og foto :  Tina Hesselbjerg
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bare 14 dage fordi det er for hårdt. Når man 
snakker om forbrænding, motion og kost så 
spiller kulhydrater en stor rolle. Mange tænker 
på motion som et fi tnesscenter. Jeg forsøger 
at justere dagligdags ting hos mine deltagere. 
Søvn er en vigtig faktor, idet manglende søvn 
kan give kropsstress. Søvn, stress, kost og 
motion – er der en der halter, så kan man gøre 
meget, dog uden at man taber sig. Hensigten 
er ikke at jeg skal diktere en opskrift for delt-
agerne. 

Man skal hver især plukke det ud som man 
kan bruge. Hvis man skal ud af farezonen så er 
det fedtet omkring de indre organer der skal 
ned. En øget kropsvægt behøver ikke at be-
tyde at man er usund. Muligheden forelægger 
at man dyrker motion. Deltagerne må gerne 
tabe sig rundt om livet og komme i bedre 
form. Så vil man leve længere og have færre 
sygdomme. 

Jeg forsøger at gøre det spiseligt for den 
enkelte. Der kan være stor forskel på hvordan 
den enkelte vil gøre det. 

Nogle faster regelmæssigt. De fl este faster 
om natten. Deraf navnet break fast, som jo 
betyder: Bryd fasten. Når jeg støtter mange 
på en gang, så skal alle tilgodeses og jeg kan 
ikke være helt præcis for den enkelte deltager. 
Første gang i Kulturhuset opfordrede jeg alle 
til at lave en handleplan til næste gang. 
Der ligger et ansvar hos den der kommer. 

Erfaringen fra Ellevægten i Ellemarken viser 
at folk taber sig, dog er det forskelligt hvad de 
har gjort. En kunst er det dog for mig at være 
generel og forsigtig. Det skal kunne bruges af 
alle. 

Anatomi og fysiologi fortæller jeg om. Det 
er ikke en behandling for det må jeg ikke. 
Jeg fortæller om hvordan kroppen er skruet 
sammen og hvordan det fungerer. Chris Mc 
Donald har skrevet en bog der har titlen: Ikke 
til forhandling. Her formidler han hvorledes 
vore kroppe fungerer. Den er god. Jeg har fået 
sat en krølle på min sygeplejeuddannelse ved 
at lave en overbygning i sundhedsformidling. 
Jeg har den holdning at folk kun lytter med 
hvis det giver mening for dem. 

Hvis jeg skal bevare mit publikum så skal det 
give mening. For mig handler dette kursus om 
at give noget viden til hver enkelt så man kan 
ændre sin livsstil hvis man vil. Man skal selv 
tage ejerskab af sit helbred og ikke afl evere 
det til mig på dette kursus. Det er op til folk 
selv at tage ansvaret.
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SOLBAKKEN 2
FASTELAVN

Søndag den 23. februar oprandt endelig 
den dag hvor Solbakken 2 arrangerede 
fastelavn. 

Denne gang med den lille forskel at både 
bedsteforældre og oldeforældre kunne 
deltage, naturligvis medbringende deres 
børn, børnebørn og oldebørn. 

Det gav pote! Lidt over 50 mennesker stod 
der linet op i materialegården klokken ca. 
10:00 hvor festlighederne skulle begynde.
Inden da havde vi alle sammen, bestyrel-
sen, den ledende ejendomsfunktionær 
og jeg, tilbragt en hyggelig stund i 
mandskabsrummet. 

Vi fik morgenbrød og på forunderligste vis 
viste der sig ”en enkelt”, der på mærkvær-
digste vis endte i et par glas og dermed 
forsvandt som dug for solen. Nogle var til 
dette andre ikke. Alle viste sig som venligt-
sindede, da jeg ankom denne tidlige 
morgenstund. 

Inden festlighederne for alvor begyndte, 
skulle fastelavnstønderne lige bindes fast 
i materialegården. Her blev teknikken lige 
demonstreret af dem, der tog sig af arran-
gementet, hvilket jeg fik foreviget ved 
hjælp af mit kamera. 

Samtidig foregik der store forbere-
delser i værkstedet. Her havde ejen-
domsfunktionærerne haft travlt med at 
placere borde/bænkesæt. På bordene 
blev der nu sat både sodavand, øl, kaffe 
og deslige samt det vigtigste af alt 
– fastelavnsbollerne. 

Dertil var maskinerne fra materialegården, i 
sagens natur, blevet fjernet, således at det 
kunne muliggøre fastelavnsfesten.

Der var, denne dag, i alt 4 fastelavnstøn-
der. En paptønde beregnet for dem, der var 
op til 3 år, en lille tønde, der var beregnet 
fra 4 til 8 år, en tønde beregnet til de 9 til 18 
årige. Dertil en tønde til de voksne. 

Dertil var der indlagt en fleksibel løsning, 
idet de voksne skulle afgøre ved hvilken 
tønde det var bedst at placere de unge 
mennesker. Her afhang det af den fysiske 
formåenhed hos den enkelte.

Tekst og foto: Tina HesselbjergNYT FRA AFDELINGERNE
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Det eneste, der er umuligt at arrangere sig 
ud af er vejret og regnen kom da også. Først 
i form af enkelte dråber, der viste sig i nogle 
vandpytter. De få dråber blev til flere, men 
det holdt dog hurtigt inde og festlighe-
derne fortsatte da også som intet var hændt 
– lige til det sidste.

Til slut skal det lige påpeges at der jo var 
både kattekonger og kattedronninger der 
blev kåret på aller flotteste vis. Paptønden: 
Konge – Freja 5år, dronning – Filluca 2 år. 
Lille børnetønde: Konge - Alma 7 år, dron-
ning - Willads 6 år. Stor børnetønde: Konge 
- Magnus 10 år, dronning - Marcus 12 år. 
Voksentønde: Konge: Lene, dronning: Per. 
Præmierne var gavekort til handelsstandsfo-
reningen til de unge og en flaske whisky til 
hver af de voksne.

Så lød startskuddet og de unge begyndte at 
slå på tønderne, en efter en. Der var mange 
forskellige udklædninger. Nogle havde 
jakkerne udover og andre var så smarte 
at placere den flotte udklædning ud over 
jakken. Der var prinsesser, en skildpadde, 
en snemand, en indianer, en zombie og 
andre gode udklædninger. Specielt, gjorde 
jeg store øjne da jeg så en udklædning hvor 
et udyr rendte rundt med en dame – den 
skulle jeg lige regne ud. Denne udklædning 
var fuld af luft, hvilket helt sikkert havde 
krævet noget energi at få deri. En ganske 
modig og dertil smart udklædning, der 
vakte stor opsigt. 

Lige fra starten var der en god stemning og 
efter en times hygge i hinandens selskab, så 
begyndte folk at forlade området – en efter 
en.

Tilbage stod de frivillige, som stille og roligt 
begyndte at pakke det hele sammen igen. 
Enhver gik til sit med en skøn lille hilsen til 
hinanden. Alle havde fået en på opleveren. 
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Jan gav et udførligt kursus i hjertemassage 
samt hvordan en hjertestarter fungere.

Deltager kunne prøve, hvordan det er, at 
give hjertemassage på dukken.

Indimellem fortalte Jan små anekdoter fra 
det virkelige liv. 

Kurset blev afsluttet med et bevis til de 
fremmødte.

Kursus i Hastrupparken

Marlene Gjøstrand fra Hastrupparkens afde-
lingsbestyrelse havde arrangement søndag 
den 1. marts. 2020
Der blev afholdt Hjertestarterkursus for 
udvalgte beboere i Kulturhuset af Jan 
Ahlehoff Hansen, frivillig instruktør gennem 
Hjerteforeningen.

HASTRUPPARKEN 
HJERTESTARTERKURSUS

Tekst og foto: Marlene GjøstrandNYT FRA AFDELINGERNE
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Varmestuestrik Danmark åbnede depot i 
Køge Hastrupparken

Tiden går stærkt og det er allerede 2 år siden 
Varmestuestrik Danmark åbnede depot i Køge 
på Fasanvej 39, og det blev fejret i lørdags.

Vi havde inviteret Astrid Krag og Marie Stærke 
og selv om de begge havde en travl lørdag, 
sagde de begge ja til at komme og besøge os. 
Marie har besøgt os før, så hun ved en del om 
Varmestuestrik, men Astrid Krag ville rigtig 
gerne høre om vores frivillige arbejde. 

Vi er rigtig glade for at de begge gav sig tid til 
at komme, begge fi k da også et par vanter af 
Bente Vinding.

Vi havde også fi nt fremmøde af vores strikkere 
som kom og afl everede færdig strik og fi k nyt 
garn med hjem. Vi har en dame som fylder 90 
år i næste måned, hun har i 2019 strikket 161 
par strømper, 54 halstørklæder og 10 sjaler, 
det syntes vi er rigtig fl ot. 

VARMESTUESTRIK 
HASTRUPPARKEN

NYT FRA AFDELINGERNE Foto og tekst: Grethe Nielsen
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VARMESTUESTRIK 
HASTRUPPARKEN

NYT FRA AFDELINGERNE

Et par nye strikker kom også for at høre om 
vores arbejde. Vi havde en rigtig hyggelig dag 
med lidt salt og sødt til ganen og selvfølgelig 
kaff e og kage, Kit Johansen leverede lækkeret 
hjemmebagt kage og fl ødeboller, mange tak 
til hende.

Vi har i Køge sammenarbejde med depoterne 
i Stenlille og København leveret rigtig meget 
varmt strik ud til væresteder, krisecenter, 
varmestuer og i det hele taget socialt udsatte. 
Men der er jo depoter over hele landet, og vi 

sammenarbejde alle, hvis der er depoter der 
mangler noget er der altid et andet depot der 
kan hjælpe. Alt strik bliver samlet på de for-
skellige depoter rundt om i Danmark, så kan 
de forskellige steder ansøge om at få varme 
strik, derefter bliver det pakket på depoterne 
og frivillige køre ud og afl ever det.

 

Hvis man vil vide mere om Varmestuestrik 
Danmark, kan man gå ind på vores hjemme-
side 
https://varmestuestrik-vest.dk/hovedde-
pot/køge.html

Foto og tekst: Grethe Nielsen
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og vi er også på Face Book der hedder vi Var-
mestuestrik Danmark.
Hvis nogen kunne tænke sig at gøre en forskel 
og være med, er man velkomen til at besøge 
os vi holder til på  Fasanvej 39 i kælderen   
      
og vi har åbent den 3. lørdag i hver måned fra 
kl 10:00 til kl 12:00                                    
undtagen juni og december der er lukket. Vi 
modtager også gerne garn stort og småt.

Så vil vi gerne takke alle som støtter op om 
Varmestuestrik Danmark.

“Mange bække små gør en stor å”  Sammen 
kan vi alt”

Marie Stærke  Grethe Nielsen      Astrid  Krag   
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

 
Hver tirsdag kl. 09:00 i Kulturhuset.
Her kan man drikke ligeså meget kaff e, 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 buff eten. Der mangler ikke 
noget. 
Dog er der så høfl ig selvbetjening. Mange 
beboere har, igennem tiden, nydt denne kom 
sammen omkring tirsdagsmorgenmad og der 
er altid plads til fl ere.  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 
kaff e eller et stykke kage og bidrage til den 
gode stemning. Du bliver del af et hyggeligt 
frivilligmiljø, 

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

Maj 2020
Torsdag d.14. maj 2020
Flæsksteg m/ Kartofler, sauce  og tomatsalat 
Kr.50,00 

Torsdag d. 28. maj 2020
Grill kød og pølser m/ Koldkartofelsalat og salat
 Kr. 50,00

Juni 2020

Torsdag d.11. juni
Sammenkogt m/ Kartofelmos og salat 
kr. 40,00

Juli 2020

Torsdag d.09. juli
Grill kød og pølser m/ Bagekartofler, og salat 
Kr. 50,00 

August 2020
Torsdag d.06. august
Grill kød og pølser m/ Pastasalat og salat 
 Kr. 60,00                                                 

Torsdag d.20. august
Paneret koteletter m/ kartoffeler og salat
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 kaff e 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



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

K B S  B e b o e r N y t  |  A p r i l  2 0 2 0

MANDAG TIRSDAG ONSDAG

AKTIVITETSOVERSIGT FOR

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

R  KBS KULTURHUSET 
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FORÅRET
I 2020

fugl, der formentlig stammer fra græsstepper 
fra det sydøstlige Europa og Asien. Lærken 
kendes fra Mads Nielsens befrielsessang fra 
1945 ”En lærke letted og tusinde fulgte” med 
musik af Mattias Christensen. De sidste oplys-
ninger stammer fra www.da.wikipedia.org

Tulipanerne er ligeledes på vej op. Som jeg 
har en tilbøjelighed til at sige: ”Når tulipa-
nerne er afblomstret, så er det atter blevet 
sommer”. Lad os nu se om det atter holder stik 
i år.

Foråret i 2020 har vist sig at være ganske for-
virret, hvad angår tilsynekomsten af både ane-
moner, påskeliljer og krokus og meget andet. 
Billedet af anemonen er taget af Lisbeth 
Hoff mann, som skriver at det er den første 
anemone. Planternes spirer kommer op af 
jorden og træer er set blomstre. Og alt dette 
i starten af marts måned, da vinterkvartalet 
denne sæson, ikke har vist sig fra den særligt 
kolde side. Viben, stæren og lærken og ikke 
mindst storken er ankommet til Danmark, 
hvilket blev annonceret i www.denkorteavis.
dk den 25. februar. 

Undervisningsministeriet udnævnte i 1960 
sanglærken til nationalfugl, dog kårede 
Danmarks Radio i 1984, ved en seerafstem-
ning, knopsvanen til vores nationalfugl. Det 
som kendetegner netop sanglærken er at den 
ikke er særlig bemærkelsesværdig af udse-
ende, idet den ikke er iført de vildeste farver, 
hvad fj erdragten angår. Dog er dens sang 
noget ganske særligt. Den er i høj grad en 
trækfugl men nogle af disse fugle vælger dog 
at være standfugle i Danmark. Bestanden er 
dog mere end halveret siden 1976 men er alli-
gevel Danmarks 3. mest almindelige fugl. En 

                                   Tekst: Tina Hesselbjerg REDAKTIONELT
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KBS
NABOSKAB OG TRIVSEL 

REDAKTIONELT



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


