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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Leder Juli 2019

Endnu et nummer af beboernyt er kommet på gaden, samtidig med at sommeren er over
os.
I dette blad kan i læse om en
Skt. Hans fest, der var fyldt med
hygge og fest for børn i alle
aldre. Aktivitetsudvalget havde
lagt sig i selen, for at skabe et
brag af en fest. Siden sidste
blad er der sket flere ting, man
kan læse om i dette blad. Bl.a.
er BL fyldt 100 år og dette
fejrede vi i selskabet med en
lille ballonopsendelse, kaffe og
kage. Ballonerne var selvfølgelig biologisk nedbrydelige og
bæredygtige for vores natur.
Der har igen være konference i
KBS og denne gang handlede
det om FN´s 17 verdensmål og
de 169 delmål. Jeg kan trygt
forsikre læserne om, at man
nåede ikke det hele, men der
blev valgt 3 emner/udfordringer som vores boligselskab går
videre med. Alt dette kan i læse
om længere inde i bladet.
Personligt synes jeg at det
er rart, at vores afdelinger,
summer så meget af liv og
glæde. Det virker på mig som
om man er god til at komme
sine naboer i møde og fejre

enhver anledning der kommer
rundt om hjørnet. Det er med
til at styrke vores tryghed og
trivsel i de lokale områder. Så
der er ingen undskyldning
for ikke at hive ”ensomme fru
Jensen” ud fra sin lejlighed og
præsentere hende for f.eks.
vores skønne fælles Kulturhus,
hvor Anette Henriksen, til
dagligt kokkererer for vores
medarbejdere og beboere.
Anette gør et kæmpe stykke
arbejde i køkkenet og det
spreder glæde blandt mange af
vores besøgende i huset.
Kulturhuset er igen begyndt,
at summe af liv og glade dage.
Dette betyder også, at vi har
brug for flere frivillige & varme
hænder, der kan tage lidt fat.
Så hvis man har lyst til en
lille frivillig tjans, så gå ned
til Annette i Kulturhuset eller
Kim Giedo, (beboerrådgiver),
på administrationen og tag en
snak om dine ønsker. Jeg skal
hilse og sige at døren er stort
set altid åben og der er kaffe på
kanden.
På redaktionen vil vi ønske alle
en fortsat god sommer.

På redaktionens vegne
Mikkel Henderson
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KBS
AKTIVITETSUDVALG
NYT FRA SELSKABET

HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN
EFTERÅRS BANKO
Tid : Torsdag den 24. oktober 2019 fra Kl.18:00
til 21:00 Dørene er åbne fra Kl. 17:00
Sted: Selskabslokalet Klemens Torp
(Søsvinget 383)

HASTRUPPARKEN OG
BOSKOVPARKEN AFHOLDER
INFORMATION OMKRING NABOHJÆLP

BOSKOVPARKEN
Kom og få information omkring Nabohjælp
Sted: Dalgasvej 16
Dato: onsdag den 02 oktober 2019
Tidspunkt: kl. 16:00 til kl. 18:00
(man kan løbene komme i tidsrummet)

Vi spiller 12 spil med 1 rækkegevinst og fuld
plade. Billet pris Kr. 70,00 inklusiv 3 plader

HASTRUPPARKEN
Kom og få information omkring Nabohjælp

Billetter kan købe i administrationen fra 01 til
15 oktober 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.

Sted: Kulturhuset
Dato: torsdag den 03 oktober 2019
Tidspunkt: kl. 16:00 til kl. 18:00
(man kan løbene komme i tidsrummet)
Køge Boligselskab har besluttet fremadrettet
at sætte fokus på Nabohjælp, naboskab, trivsel og tryghed i alle vores afdelinger.
Beboerrådgiveren vil være tilstede med hjælp
til registrering af Nabohjælp samt at besvare
spørgsmål omkring ovenstående.

Alle gevinster er gavekort
Husk sygesikringskort ved køb af billetter.
Køb af billetter er kun for sin husstand og nabo
Der kan ikke betales med betalingskort.

Med venlig hilsen
Beboerrådgiveren
Køge Boligselskab

KBS Beboernyt | Juli 2019
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SAMSØVÆNGET
NYT FRA SELSKABET
Info om afdelingen
Bebyggelsen er opført i 1982 i gule mursten
og består af 41 boliger i 1½ plan, opført
som rækkehuse. Til bebyggelsen er anlagt
et fælleshus med plads til 25 personer.
Boligerne er placeret i en trekant med et
fælles grønt område i midten samt legeplads.
Fællesvaskeriet i Hastrupparken kan benyttes. Til boligerne hører carport, udhus og en
mindre forhave, samt have der vender ud
mod grønningen. I badeværelserne er der forberedt til vaskemaskine, i køkkenet opvaskemaskine. Energimærke C.
Beliggenhed
Samsøvej
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 husdyr.
Opnotering på venteliste
For opnotering på ventelisten kan du
oprette dig via www.kbs.dk, eller du kan
kontakte administrationen.
KBS Beboernyt | Juli 2019

Lejligheden
• Selvstændigt bad og toilet.
• Gulve i badeværelse er klinker, øvrige
gulve er parket.
• Der er have eller altan til alle lejemål.
• Mulighed for individuel boligforbedring
af køkken.
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

KBS Beboernyt
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100 ÅRS DAG
BL FYLDTE RUNDT
NYT FRA SELSKABET

Tekst: Helle Vestergaard og Foto: Tina Hesselbjerg

Lørdag d. 15.6.2019 var der linet op i vores alle mellemrum delegerede fra andre lande for at
sammens Kulturhus på Langelandsvej til en
blive inspireret af os. Det er da fedt.
fejring af en 100 års fødselar.
Der var også besøg fra Nationalmuseet af
For 100 år siden gik en lang række boligorga- Lea og Ingeborg som pointerede, at vi er en
nisationer sammen og formede det vi i dag
vigtig del af Danmarks historie. De opfordrede
kalder for BL – Danmarks Almene Boliger.
os alle til at dele vores minder, erfaringer og
Og det blev fejret over hele landet og selvoplevelser og sende til dem.
følgelig også i KBS med Danmarks ”længste”
morgenbord.
Alle beboere i KBS var inviteret på kaffe og
kage for at markere denne store dag. Der
blev hygget ved bordene og fortalt skønne
anekdoter og det er som altid skønt at møde
beboere fra andre afdelinger og høre lidt om
deres hverdagsliv.
Lea og Ingeborg
Og ikke nok med, at vi fejrede en 100 årig. Der
var sørme også lige Jørgen Hat, der havde
fødselsdag. Så han fik lige en hilsen med.
Og så gav han da også lige et nummer med
et omskrevet revy nummer til stor moro for
alle. Tak for sangen Jøren og endnu engang
tillykke.
Formanden for KBS Martin Hoffmann holdt en
fin tale om alle de fordele, der er ved fællesskabet og ved det at bo i almene boligforeninger og hvordan vi kan være med til at skabe et
endnu bedre liv sammen i vores lokalområder.
Det almene boligfællesskab, der er i Danmark
er helt unikt og der kommer med jævne
KBS Beboernyt | Juli 2019

Efter maverne var fyldt godt op med lækker
kage, var det tid til at gå udenfor og begejstres ved synet af 100 økologiske røde balloner blive sendt til vejrs.
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en du holder af, og send dermed budskabet om
de almene boligers værdi ud til andre.
Og netop din historie er vigtig. Derfor indsamler
Nationalmuseet lige nu personlige historier fra
almene beboere i hele landet, som skal skrives
ind i Danmarkshistorien.

Martin Hoffmann
FORMANDS FESTTALE
Hvor er det fantastisk at se jer alle sammen til
vores bidrag til Danmarks længste fødselsdagsmorgenbord. Vi fejrer at vi i 100 år sammen har
skabt hjem til generationer af mennesker.
Vi er en del af et fællesskab med mere end 500
almene boligorganisationer i Danmark.
Vores egen boligorganisation har 1701 boliger.
Vi er fordelt over 11 afdelinger, og huser mange
forskellige slags beboere. Det har vi gjort i 67 år,
og har igennem alle de år vi har været boligorganisation i Køge kommune, særligt forankret
her i Hastrup området.
Lige nu – denne formiddag – sidder der rundt
omkring i landet over 20.000 beboere i almene
boligafdelinger og spiser morgenmad sammen.
Også på den måde er vi sammen om at fejre, at
Danmarks almene boliger fylder 100 år. Ligesom
hos os, så er formen god landet over! Det ligger
i vores DNA at være i god form, og det er værd
at huske på, at vi i Danmark er verdensmestre i
almene boliger. Ingen andre steder på klode kan
de præstere hvad vi kan når det kommer til at
skabe hjem for alle slags mennesker.

I år sætter vi fokus på alt det, vi repræsenterer
i de almene boliger. Beboerne, vores forening,
vores måde at skabe hjem på. På den måde vi
er sammen på, og de bidrag vi leverer til samfundet. Vi er en del af fællesskabet BL Danmarks
almene boliger, fordi vi sammen med alle de
øvrige boligafdelinger i Danmark står stærkere,
kan sætte en politisk dagsorden med udgangspunkt i jer beboere.
BL er også med til at holde os ajour med hvad
der er af krav til boligadministrationen.Tillykke
til BL. Og et endnu større tillykke til alle boligorganisationer - og det største tillykke til os, der i
dag er samlet her og fejrer dagen.
Sammen skaber vi endnu bedre liv.

Jørgen (Hat) Jespersen

Vores DNA er:
En almen bolig som er til at betale.
Boliger fra vugge til grav.
Boliger for os alle.
Vi vil og har altid haft et nærhedsprincip,
Boligselskabet skal være tæt på jer beboere, og i
skal være tæt på boligselskabet.
I de almene boliger skaber vi hjem. Når du bor i
en almen bolig, følger der et indbygget fællesskab med. I udlandet er man misundelige over
at vi kan skabe hjem sammen på den måde. For
os er det helt normalt. Det er da værd at være
stolte over.
Vores hjem er bæredygtige både økonomisk
og socialt. For fællesskabet og for den enkelte.
Beboerdemokratiet sikrer, at du som beboer selv
kan være med til at bestemme over din bolig og
dit boligområde.
På bordene ligger der postkort. Ta’ et, skriv det til

Martin Hoffmann og Pia Sølyst
KBS Beboernyt | Juli 2019
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KBS
KONFERENCE
NYT FRA SELSKABET
Køge Boligselskab konference for ansatte
og beboerdemokrater
Fredag d. 12. april 2019 begav 50 ansatte og
beboerdemokrater sig afsted mod Comwell
i Roskilde for at deltage på en fælles konference som KBS stod for. Nogle kørte selv, men
de fleste valgte at tage med den fælles bus,
hvor der var mulighed for at sludre med hinanden undervejs.

Tekst: Helle Vestergaard

at sætte nogle ord på. Blandt andet italesætte
hvordan verdensmålene vedkommer os alle
sammen og med lidt input til, hvad man selv
kan gøre som individ, afdelingsbestyrelse og
boligselskab samt hvor vigtigt, det er at være i
god dialog med kommunen.

Efter en hurtig indkvartering på hotellet
blev vi trakteret med kaffe og lidt sødt inden
vi samledes til velkomst ved KBS’ formand
Martin Hoffmann.
Hun gav eksempel på, at Gladsaxe kommune
allerede er godt på vej og blandt andet har
arrangeret en miljødag, hvor alle beboere i
kommunen kunne bidrage med egen stand
og ideer.

Weekendens emne var de 17 verdensmål som
blev vedtaget af verdens stats og regeringsledere på FN topmødet i New York i 2015.
Der er i alt 17 konkrete mål og 169 delmål
som de 193 medlemslande i FN har forpligtet
sig til at arbejde ud fra. Målene kan ses i flere
detaljer her i bladet.
Jeg tror mange i lokalet et kort øjeblik følte
sig overvældet over det omfangsrige
emne, men heldigvis havde vi god hjælp fra
Christina fra BL (Danmarks Almene Boliger) til
KBS Beboernyt | Juli 2019

Vi gik derefter ud i gruppearbejde for at tage
det første lille spadestik til, hvad vi kunne
bidrage med og derefter fremviste vi det i
plenum.
Så var det blevet tid til at få lidt i maven
og sludre videre under lidt mere uformelle
former. Under middagen var der en lille quiz
med forskellige spørgsmål om KBS’s historie
og viden var åbenbart stor, for der var spænding til det sidste om, hvem der ville løbe med
sejren.
Efter en god nattesøvn og morgenmad gik
det så løs igen. Martin, René og undertegnede

KBS Beboernyt
satte rammerne for dagens arbejde, hvorefter
deltagerne gik ud i 6 grupper med henblik på
at skabe et overblik over, hvad vi allerede gør
i dag for det gode live og for at imødekomme
verdensmålene. Dernæst skulle grupperne
definere, hvilke udfordringer, vi har i vores
afdeling/boligselskab og dernæst komme
med forslag til, hvilke løsninger, der kunne
anvendes.
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valgt ud.

Jeg er imponeret over indsatsen og stor ros til
Dernæst skulle der vælges 3 emner/udfordrin- alle, der deltog. Og måske vi på næste konference kan lokke endnu flere beboerdemokrager ud som vi skulle dykke lidt mere ned i og
ter med. Det vil jeg hermed klart opfordre til,
komme med konkrete aktiviteter til, hvad vi
skal arbejde videre med i den kommende tid. så vi kan styrke samarbejdet på tværs endnu
mere.
Indimellem de intensive gruppearbejder og
præsentationer, blev der dog også mulighed
Fakta boks:
for lidt spændende underholdning ved fore1. AFSKAF FATTIGDOM
dragsholder Storm Steensgaard. Emnet var
2. STOP SULT
kunsten at brokke sig og han fik på rekord3. SUNDHED OG TRIVSEL
tid og masser af humor beskrevet 12 forskel4. KVALITETS UDDANNELSE
lige brok-typer. Jublen i salen ville ingen ende
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
tage, da han nævnte typen kvindebrok, det
6. RENT VAND OG SANITET
var dog primært de mandlige deltagere, man
7. BÆREDYGTIG ENERGI
kunne høre. Et rigtigt spændende foredrag
der gav stof til eftertanke.
8.ANSTÆDIGE JOBS OG ØKONOMISK

Kl. 17 sluttede konferencen og det var nogle
trætte deltagere, der hastede mod Køge igen
for at komme hjem efter en intensiv og interessant konference. Nu glæder jeg mig til
at se, hvordan afdelingerne fremadrettet vil
arbejde videre med de udfordringer, der blev

VÆKST
9.INDUSTRI, INNOVATION OG
INFRASTRUKTUR
10. MINDRE ULIGHED
11. BÆREDIGTIGE BYER OG LOKALSAMFUN
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
13. KLIMAINDSATS
14. LIVET I HAVET
15. LIVET PÅ LAND
16. FRED,RETFÆRDIGHED
17. PARTNERSKABER FOR HANDLING

KBS Beboernyt | Juli 2019
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SANKT HANS
KBS AKTIVITETSUDVALG
NYT FRA SELSKABET
KBS SANKT HANS
Søndag den 23. juni blev der holdt Sankt Hans
ved Kulturhuset i Hastrupparken. Der var
sædvanen tro, sat et telt op. Klokken 16 startede fornøjelighederne. Hoppeborgen blev
taget i brug, og dertil blev der hoppet til den
store guldmedalje. Ved siden af stod High
Jumperen, på denne blev der hoppet temmelig højt, og af sikkerhedsmæssige årsager
fik man lige spændt nogle anordninger på
således, at det kunne foregå sikkerhedsmæssigt korrekt.

Folk begyndte den næste time at indfinde sig
på bænkene med dertilhørende borde. Vejret
var, i den grad, med os, faktisk tydede det på,
at der var rift om bordene, idet tilstrømningen
til denne skønne Sankt Hans fest var ganske
stor. Igen i år var det atter Aktivitetsudvalget,
der stod for dette arrangement.
Klokken 17 begyndte Peter Nørgaard sit onemanshow. Han viste sig i høj grad at kunne
håndtere bugtalerkunsten. Ret hurtigt kom
KBS Beboernyt | Juli 2019

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

der en hund op af en af hans kufferter. Sikke
dog en fantastisk start på dette show. En af tilskuerne, ved navn Maria, blev hurtigt udset
som ”offer”. Hun blev ganske rød i hovedet,
da hunden pludselig kaldte hende for lækker,
lækker, lækker. En kanin og en drage så ligeledes dagens lys, efter at de havde gemt sig i en
kuffert. Alle disse skønne dyr fik pludselig liv,
hvilket gav både børn og vokse en rigtig god
oplevelse, som man kunne spore, både se og
høre, i dette glædens telt.
Ved 18 tiden var blev der linet op med diverse
tilbehør. Længe havde den helstegte pattegris ligget for at blive grillet. Da den rette temperatur var opnået, begyndte udskæringen
af dette skønne måltid. Alle, der måtte have
lyst til dette, kunne frit grille på den ved siden
af stående ved grillen. Det er jo ikke givet at,
på trods af den liflige duft, at alle ville have
gris på gaflen. Snart stod folk i kø for at få
deres mad, hvilket foregik i god ro og orden.
Betjeningen var god, idet der, blev øst diverse

KBS Beboernyt
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salater samt flødestuvede kartofler op på tallerkenerne af de frivillige mennesker.

Hun leverede Sankt Hans talen, mens hun
stod og strålede i sin skønne kjole, der netop
skulle luftes denne aften.

Undervejs i hele forløbet blev der spillet god
musik af Happiness, som bestod af Brian og
Bjarne. Både børn og, ikke mindst, voksne fornøjedes ved denne dejlige musik. Nogle børn
begyndte sågar, helt spontant, at danse. De
kunne ikke lade være. Musikken dannede et
godt grundlag for denne skønne Sankt Hans
aften anno 2019.

Klokken 22.15 blev der, på Hastrupskolen´s
fodboldbane, skudt nytårsfyrværkeri af lidt før
tid. Himlen var stadig blå og en fotograf/mig
skulle arbejde for sagen for at fange diverse
skønne lysglimt affødt af nogle ordentlige
brag fra krudtet, der blev skudt af. Dette var
således den bedste afslutning på dagen, som
man overhovedet kunne få. Vi vandrede alle
hjemad igen efter en oplevelsesrig aften, med
udgangspunkt på Hastrupparkens parklignende grønne område.

Snakken gik livligt ved alle bordene, ved 21
tiden kom Marie Stærke, vores borgmester i
Køge.

Aktivitetsudvalget takker alle de frivillige for
deres store og gode indsats!

KBS Beboernyt | Juli 2019
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HASTRUP HUSE
JUBILÆUMSFEST
NYT FRA AFDELINGERNE
Hastrup Huse 30 år´s jubilæumsfest
Efter, er jeg sikker på, en god forberedelsestid for bestyrelsen i Hastrup Huse,
oprandt dagen hvor jubilæumsfesten stod.
Jeg skal nemlig lige sige jer, at vi havde
fået indbydelsen i rigtig god tid, hvilket da
kan være en stor fordel, da man så har en
vis garanti for at dem der vil deltage, kan
deltage.
Jeg havde luret lidt oppe fra mit soveværelsesvindue og kigget ned på festlokalet i
Midtpunktet, netop denne dag. Ret skuffende må man sige, idet gardinet var
trukket for :-). Så fandt jeg pludselig en
god grund til at gå et ærinde med mit
skrald og kunne således skimte, igennem
hoveddøren, at der var pyntet op til den
helt store fest.
Festen blev holdt lørdag den 25. maj. Ved
17 tiden valfartede rigtig mange naboer og
jeg selv til Midtpunktet, der , ved jeg, har
været stedet for mange fornøjelige stunder
af enhver art.

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

Vi blev dermed budt velkommen og
det blev fortalt at der blev lagt ud med
tunmusse. Derefter fulgte hovedretten og
desserten som det sig jo hør og bør ik´. Alle
fra bestyrelsen (med både mænd og koner)
samt Henriette, der sås både i køkkenet og
rundt omkring, var ganske flittige og, kunne
jeg fornemme, gjorde alt for at deltagerne
til denne fest skulle føle sig godt tilpas.
Vinen og sodavanderne så dagens lys og
blev ligeledes hældt op i de dertilhørende
glas.

Henriette Andersen
Der var pyntet så fint op og jeg er ganske
sikker på at der, til denne dag, var kælet for
detaljerne.

Der blev startet med en velkomstdrink, der
tilsyneladende var ganske uskyldig, uden
alkohol, den smagte vidunderligt af kiwi.
Imens vi drak denne, benyttede vi alle os
af den glimrende mulighed, at nikke og
dermed at hilse på hverandre.
Musikanten spillede op til dinner med stille
og rolig musik, der gjorde det muligt
KBS Beboernyt | Juli 2019
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modtagelsen af denne kurv.

at snakke imens. Mange gode og, indimellem, velkendte melodier blev der spillet.
Indimellem kom der lidt klappen hist og her
for at anerkende den gode musik, som der
lød i dette skønne rum med diverse skønne
naboer, som denne dag, alle havde taget
deres gode humør med.

Bettina Olsen Hanne Bruun Else Kundsen

Henriette, som ligeledes havde fortjent et
skulderklap for sin indsats, fik ligeledes en
sådan kurv.
Aftenen var fuld af en skøn mumlen fra alle
bordene, som blandedes på forunderligUndervejs i forløbet blev der uddelt nogle
ste vis med den gode musik. På et tidspunkt
flotte kurve til de beboere i Hastrup Huse,
blev musikken højere og hurtigere og der
der havde boet her i længst tid. Nogle af
disse var dog udeblevet fra festen, hvilket da blev dermed danset ligeså. En ganske skøn
lige skal nævnes. Jeg fik en ganske glimrende aften i selskab med mange gode naboer,
hvilket, synes jeg, er af allerstørste vigtimulighed for at forevige dette øjeblik. Lidt
ghed i Køge Boligselskab, som jo også har
opstillet måske men pyt med det. Flot så
mange andre gode ting at byde på.
det ud. Alle var de lige overraskede over

John Hove Nielsen
KBS Beboernyt | Juli 2019
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HASTRUPPARKEN
RHODODENDRONBED
NYT FRA AFDELINGERNE
NYPLANTEDE RHODODENDRONBED

Carsten tog en dag et billede i fugleperspektiv (han hejste sig selv op i liften)
af det nyplantede rhododendronbed
ved sammensmeltningen af Fasanvej og
Langelandsvej. Han viste det stolt frem
for mig, hvilket udartede sig til en hel lille
historie omkring skabelsen af dette store
bed.
I starten af november sidste år fik Køge
Boligselskab et tilbud fra Thûmes, som
blev godtaget. Sidst i 2018 skulle arbejdet
i gang, idet der var nogle penge til overs
på budgettet i slutningen af året til netop
dette projekt. Vi arbejdede derefter i 4
måneder lidt ”on” og lidt ”off”. Henrik er
anlægsgartner, dog fik vi tips og tricks af
hinanden. Først forsøgte vi at arbejde på,
at vi selv kom og hentede jorden. Vi kunne
dog selv kun selv køre med en palle ad
gangen. Planen var, at vi skulle, på hver
palle, have 18 poser spagnum a´ 300 liter.
KBS Beboernyt | Juli 2019

Tekst: Tina Hesselbjerg Foto: Carsten Nielsen

Vi planlagde at køre 25 gange med en palle
ad gangen. Vi fik pludselig, oven i hatten,
fragtet jorden uden beregning. “Nu havde
vi også lige købt 278 rododendroner i 3
forskellige nuancer ik´”, tilføjer Carsten.
Hermed nogle fakta: Bedet er 278 m2. Vi
ryddede først området med motorsav, hvorefter vi lavede flis ud af dette. Herefter blev
der rodfræset, og der blev lagt 150 sten.
Bagved bedet blev der opsat en jernplade,
hvorefter der blev udlagt fiberdug. Dernæst
kom der spagnum på: 130.000 l. Til allersidst
blev der udrullet en 350 m siveslange.

Månederne gik, og pludselig stod bedet i
fuldt flor. Sikke et skue! Carsten hejste sig
selv op igen, for anden gang, for, at vise
BeboerNyt læsere hvordan rododendron
bedet så ud fra oven i blomstringsperioden.
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HASTRUPPARKEN
AFSKEDSRECEPTION
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst: Mikkel Henderson

Afskedsreception for Jens Peter Jensen

på tide for Jens Peter, at skulle nyde et
glas portvin med familien, uden han skulle
tænke på, at han skal op at fange røvere og
banditter dagen efter.

Jens Peter Jensen
Den lokale sherif gik på pension
Fredag den 10 maj kom dagen, hvor
vores nærbetjent Jens Peter Jensen, gik
på sit velfortjente otium. Rammerne for
denne afskedsreception, foregik på produktionsskolen i Hastrup, hvor der var lidt
mad og drikke til de fremmødte.
Der blev holdt de obligatoriske taler, skålet
og ønsket tillykke til Jens Peter.

Efter 38 års tro tjeneste i politiet, var det

Jens Peter har været nærbetjent i Hastrup
området, lige så lang tid jeg kan huske
og i vores afdelings bestyrelse, havde vi
altid en god og konstruktiv kommunikation, omkring nogle af de udfordringer der
nu engang kan være i et boligområde som
Hastrupparken.
Jeg er ret sikker på at, Jens Peter, vil blive
savnet for det stille og rolige gemyt, han nu
engang er.
Jeg er også ret sikker på at de lokale rødder
nok respekterer ham mere, end de giver
udtryk for.
Og det er ikke fordi, at han kan løbe dem
op. Nej, mere fordi, at han er reel og ærlig.
Jeg er sikker på, at hans familie er glade for,
at han nu har mere tid til dem og mon ikke
der lurer en fisketur eller to om hjørnet for
ham.
Her fra redaktionen ønsker vi, Jens Peter, et
rigtigt godt otium.
KBS Beboernyt | Juli 2019
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KULTURHUSET
KULTURHUSET

KBS FRIVILLIG

KBS OG KULTURHUSET

Kulturhuset cafe søger frivillige

KBS Aktivitetsudvalget afholdt
Sank Hans aften i Kulturhuset

Når man er frivillig i cafeen, har man en fast
vagt to timer om ugen. På vagten er man
altid sammen med en makker. Der er mange
forskellige typer opgaver, som bl.a. kan være
kassebetjening, modtage motionskort og
udlevere nøgler, servere bl.a. kaffe, kage og
toast, en lille smule opvask.
Man kommer i kontakt med utrolig mange
mennesker og får et stort netværk. Det er
skønt at gøre en forskel og at være en genkendt del af fællesskabet. Det er en dejlig
fornemmelse at kunne hilse på hinanden også
uden for Kulturhuset.
Hvis du gerne vil være frivillig, så kan du
kontakte os på 29 39 43 46 (Annette) eller
20 21 49 08 (Kim)

MOTIONSCENTER
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 09:00 – 18:00
Fredag: kl. 09:00 – 14:00
Søndag: kl. 10:00 – 13:00
Lukkedage:
Lørdag og helligdage.
Det kan forekomme, at motionscenteret
holder lukket på grund af sygdom, ferie, manglende frivillige og reparation.
Køge Boligselskabs Styregruppe.
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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.

ÅBEN RÅDGIVNING I KULTURHUSET
MANDAG kl.12:00 til kl.16:00
FREDAG kl.10:00 til kl.14:00
Der kan også aftales en tid med Jan Milo på
21 33 33 72

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

kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 18:00
kl. 09:00 - 14:00
Lukket
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

KBS Beboernyt | Juli 2019
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AKTIVITETSOVERSIGT FOR
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

ZUMBA
kl.18:30-19:30 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
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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

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

KBS Beboernyt
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R KBS KULTURHUSET
TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

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

FREDAGSCAFÉ
kl.16:00-18:00 i
HABIL

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

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

CYKELCARE
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42

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

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

AKTIVITETER FOR ALLE
AKTIVITETER FOR UNGE
AKTIVITETER FOR VOKSNE
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PORTRÆT
AF EN FRIVILLIG
NYT FRA KØGE OG OMEGN
Kirmanj´s liv på godt og ondt før og efter at
være blevet PTSD ramt.

Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg
mellem Iran, Irak og Tyrkiet. Dengang blev der
kastet napalm i hovedet på det flygtende kurdiske folk oppe i bjergene i Halabja by. Far var løjtnant for Peshmerga (frihedskæmperne) ca. 35
mænd. Set i børnehøjde, så var lydende ganske
voldsomme, mor var ked af det, og under forfærdige forhold prøvede hun at være en god
husmor. Hun lavede både mad til os og frihedskæmperne. Historien ruller derudaf og årene
går. Saddam benyttede mine studerende og mig
i vores sommerferier til at klargøre os til kamp
mod Iran, da der var krig mellem Iran og Irak.

Historien tager sin begyndelse i Kurdistan i Irak,
fra jeg var 7 år i 1978 frem til flugten i 1987. Livet
med min familie startede, som så mange andres,
i ro og mag i en storby ”Selaimani” i den sydlige
del af Kurdistan, som ligger i den kurdiske del i
Irak. Jeg befandt mig sammen med min familie i
et hus i et fredeligt kvarter i byen tæt på farmors
hjem og tæt på fars arbejde. Jeg boede sammen
med min mor og far og alle mine søskende tæt
på centrum, skolen lå ca. 250 meter fra vores
hus. Vi boede i et rent kvarter i et mellemstort
Jeg bliver ældre, og jeg oplever flere tragedier,
hus med mange værelser, foran huset var vejen jeg bliver systematisk forfulgt af det diktatoriasfaltbelagt.
ske regime. Vi blev opdraget til at være født som
Peshmerga og dø som Peshmerga. Historien
Min barndoms område var kendetegnet ved, at strækker sig fra 1974 til flugten i 1987. Tab af
kvarteret var tæt bebygget, alle husene havde
familiemedlemmer, som var inde i Peshmerga,
flade tage. Set udefra var byen på størrelse med fortsatte fra 1991 (golfkrigen) til 1997, mens
København. Vi spillede fodbold på asfalten ved jeg befandt mig i Danmark. Flugten startede i
husene, og jeg og mine barndomsvenner fandt oktober 1987, hvor vi gik til fods mellem Irak og
på alverdens lege, altid udenfor, hvor vi hyggede Iran. I juli i 1988 landede vi i Syrien, hvor jeg og
os i hinandens samvær. Jeg husker den del af
min storebror blev taget til fange med deraf følmit liv ganske tydeligt og nærmest i et rosengende fængsling. I oktober i 1988 mellemlanrødt skær. Ligeledes skal det så absolut nævnes, dede vi i Danmark, hvor vi straks søgte asyl, da
at kusiner, fætre, samt mine fodboldvenner og
vi ikke kunne komme videre til Sverige, dette
klassekammerater skabte en god base for mit liv på trods af at dele af vores familie befandt sig i
og min færden i disse år.
Sverige.
I 1979 kom Saddam Hussein til magten. Saddam
var der fra min fødsel, men han var da kun vicepræsident. Han var medlem af Baathpartiet. Min
første erindring i bevidstheden om omvæltninger skete i 1974, jeg var 3 år, da kurdiske
PDK led nederlag på grund af Algeriet´s aftale
KBS Beboernyt | Juli 2019

På trods af traumer og skavanker fra fængslingen, at gå under jorden, tortur, forfølgelse, tab,
sorg, flugt og den frygtelige tid i Irak, kan vi og
vores kommende generationer forhåbentlig
fortsætte i vores faders fodspor, i at være med
til at gøre en lille forskel for menneskeheden,
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især i lille Danmark og Kurdistan. Som min far
dengang sagde til os alle sammen, at Danmark
er vores nye hjem, og vi skulle lære sproget, som
var nøglen. Han viste vejen. Herefter skulle vi
huske, at vi hurtigst muligt skulle rette ind i samfundet, hvis vi ikke selv nåede det på grund af
traumer og skavanker, så skulle vores børn og
vores kommende generationer gøre det, så vi
dermed kunne være en god investering for det
danske samfund.

varede flere år. Derfor er det fuldstændigt individuelt, hvordan vi som mennesker går igennem
denne proces, og hvordan man så ender i processen. Jeg har fundet en god balance. Mit
motto er: Struktur, planlægning, motion, med
helbredet i centrum. Motionen er vigtig for mig,
her får jeg ekstra energi til at håndtere givne
udfordringer. Alle forudsete situationer forsøger jeg, i samarbejde med min hustru, at have
med i planlægningen. Uforudsete situationer er
til gengæld en kæmpe udfordring for mig som
I Danmark var jeg aktiv i foreningslivet både som PTSD ramt. Her prøver jeg at holde fast i de førdeltager og som frivillig, gennemgik en uddannævnte redskaber, for at det ikke går hen og
nelse, havde fuldtidsarbejde, Jeg aftjente ligepresser mit helbred, så gamle traumer dermed
ledes min værnepligt med det formål, som jeg
reaktiveres.
lovede både min mor og min far, at jeg ville gå
forrest i fronten, hvis en dag Danmark skulle få
Jeg kan forhåbentlig være med til at gøre en
brug for det.
lille forskel på en sådan måde, at styrke alle de
gode kræfter i samfundet i håb om at gøre lille
Jeg troede på et tidspunkt, at jeg havde fundet
Danmark til et bedre sted at bo. Vi skal alle være
vejen ved at have et godt job i Danmark. På et
under én paraply og leve i harmoni og kærligtidspunkt blev jeg dog knockoutet. Jeg var virhed. Det skal ikke hedde ”dem og os” men ”vi”.
kelig langt nede. På RCT (Rehabiliteringscenter
for torturofre) fik jeg konstateret kronisk sårbar- Jeg vælger i dag til stadighed til og fra. Jeg
hed PTSD. Jeg stod og skulle vælge mellem job
kender mine styrker og mine begrænsninger.
og familie. Jeg valgte familien, dermed valgte
Nu trives jeg med en lille tjans i Kulturhuset i
jeg mig selv til, som et helt menneske på godt
Hastrupparken i Køge. Jeg skriver lille, men for
og ondt. Jeg er et menneske, der gør, hvad der
mig er denne tjans af allerstørste vigtighed. Jeg
skal gøres for at klare dagen og vejen, men ikke
står i caféen, og jeg er nysgerrig på de menmindst forsøger jeg, at være et forbillede for
nesker, der kommer forbi der. Nogle slår sig
mine børn. Jeg forsøger at bane vejen for vores
ned, nogle kommer til stadighed igen. Vi får en
børn, sammen med min hustru naturligvis. Vores lille snak om løst og fast, nogle gange går vi i
far gjorde det samme: ”Lær dansk”!
dybden. Verden omkring mig interesserer mig,
og ligesom de mennesker der er i den.
På grund af mine oplevelser lever en stor del af
mig stadig i fortiden, som er svær for mig at give Jeg befinder mig godt, der hvor jeg er nu i
slip på. Alle de involverede mennesker, levende
nutiden, og jeg er klar til med oprejst pande, at
som døde, står i et klart og skarpt lys for mig.
kunne bevæge mig ind i fremtiden.
Dette på trods af recovery, som er en del af min
Jeg har atter rejst mig!
behandling på RCT, hvor jeg i mange år var tilknyttet, hvor jeg fik ryddet op af i den fyldte
”skraldespand”, som jeg gik rundt med.
Efter endt recovery anser jeg mig selv i dag for
at være en godt fungerende PTSD ramt person.
Fra RCT fik jeg også mine redskaber, som giver
balance i min hverdag, som giver mig mulighed for at leve nogenlunde, som alle andre med
masser af udfordringer. Dette var en proces, der

Kirmanj Rahman
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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 administrationen, 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.
Foto: Kenneth Ring og Manipulator: Sonny Sinokelt

Mikkel , Helle og Tina er en del af et stærkt team på KBS BeboerNyt

