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VELKOMMEN
REDAKTIONELT
Leder maj 2018
Så blev foråret skudt i gang
med frost vejr og sne omkring
den 1. april og med høje sommerlige varmegrader den
17-18 april. Pressen fyldte
meget disse dage, med løfter
om lockout & strejke.
De mange trusler om storkonflikt var næsten ikke til at tage
og føle på og det endte heldigvis i forlig, i stedet for strejke
& lockout. Det var noget af en
”kombi” må man sige. Men lige
så forskelligt vores forår kan
være med vejret, så er vores
dagligdags liv det lige så, på
godt og ondt.
Når nu det danske vejr viser
sig fra den gode side, så kunne
man jo sætte sig uden for i
solen og læse vores, så ganske
udmærkede beboerblad. Og
i dette nummer er der rigtig
meget spændende kan jeg
love jer læsere. Blandt andet
har vores flittige reporter; Tina
Hesselbjerg, skrevet en rigtig
spændende artikel omkring
”Finlandsbørnene”, der kom
til Danmark under & efter 2.
verdenskrig.
Vi har også haft et foredrag i
vores kulturhus omkring alkoholisme, som der også er
blevet skrevet en lille historie om. Selv om, at emnet

måske virker meget alvorligt
og tabu belagt, er artiklen ikke
helt uden humor, da det var et
meget levende foredrag vi var
til.
Når nu vi lige har vendt vores
kulturhus, vil jeg lige slå et
slag for Sct. Hans, lørdag den
23 juni og skal hilse at sige fra
aktivitetsudvalgets, Pia Sølyst
& Martin Hoffman, at man
sagtens kan bruge flere frivillige denne dag.
Vores beboerrådgiver, Kim
Mørk Giedo, har den seneste
tid afholdt møder med de forskellige afdelinger omkring
nabohjælp i vores nærområde.
Nabohjælp er en enkel og billig
måde at forebygge indbrud og
utryghed på og det virker som
om, at alle afdelinger er med
på ideen.
Et andet nyt tiltag, man kan
læse om i bladet, er at man vil
holde aften åbent i kulturhusets motionssal med opstart til
august/september. Der søges
også frivillige til at stå i cafeen
til dette projekt, så kom ud af
busken og vær social med nye
mennesker i dit nærområde.
Repræsentantskabet afholder årligt møde den 24 maj,
så husk at sende jeres repræsentanter af sted. Og har man
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Mikkel Henderson er
ansvarshavende redaktør
på KBS Beboernyt

som beboer noget på
hjertet skal det være selskabet i hænde minimum
en uge før mødets afholdelse. Som jeg har sagt
så mange gange før, husk
at bruge jeres demokratiske ret!
Så når nu vi venter på, at
rapsmarkerne og skræpperne ved åen skal
springe ud i fuldt flor, vil
jeg minde jer om; husk
mors dag den 13 maj! Ikke
at jeg er specielt overtroisk, men alligevel skader
det nok ikke.God læsning
Mikkel Henderson
Redaktør
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Ny hjemmeside
NYT FRA SELSKABET
Vi er nu i luften med vores nye hjemmeside. Siden er opbygget således, at sidernes
indhold automatisk tilpasses den enhed, som
man benytter, uanset om besøget foregår
fra en computer, en tablet eller en telefon.
Endvidere er hjemmesiden opbygget med en
mere enkel struktur, så brugeren lettere kan
navigere rundt på siden og finde det indhold,
som søges.
Ansøgerweb, Beboerweb og
Bestyrelsesweb – hvad er det?
For lidt over et år siden introducerede vi KBS’
Ansøgerweb, Beboerweb og Bestyrelsesweb.
Alle 3 web-løsninger er KBS’ online service
til vores ansøgere, beboere og bestyrelsesmedlemmer, hvor mange nyttige informationer kan hentes. For at gøre det nemt for
brugeren, så modtager man kun ét login,
som gælder til alle 3 løsninger (brugernavn
og adgangskode). Når man er logget ind, så
kan man i øverste højre hjørne vælge henholdsvis Ansøgerweb, Beboerweb eller
Bestyrelsesweb, afhængig af status hos os.

•

Ansøgerweb - Når man skriver sig
på vores venteliste, vil man til KBS
Ansøgerweb modtage et login, som man
kan benytte til bl.a. at tilføje boligønsker
og se ventelisteplacering.

•

Beboerweb - Er man beboer i Køge
Boligselskab, vil personlige oplysninger, kontrakter samt lejeaftaler kunne
findes. Yderligere kan man finde information omkring den afdeling, hvori man bor,
f.eks. referater, budgetter, regnskaber og
månedlige omdelinger til beboerne.

•

Bestyrelsesweb - Er man medlem af en
bestyrelse i Køge Boligselskab, er man tilføjet KBS Bestyrelsesweb. Her kan informationer findes, som er relevant for arbejdet i en bestyrelse, bl.a. budgetter, regnskaber, dagsordener og referater.

For at gøre det endnu nemmere er der også
mulighed for at aktivere sit Nem-ID under
kontooplysninger.
Vi håber, at vores beboere og ansøgere kan
lide den nye hjemmeside og fortsat vil følge
med i, hvad der rører sig i boligselskabet.
www.kbs.dk
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Kirsebærhaven
NYT FRA SELSKABET
Fremadrettet vil vi sætte fokus på vores
afdelinger i Køge Boligselskab.
Info om afdelingen
Bebyggelsen er opført i 1999, i mursten-/træ
og består af 14 boliger i stueplan, opført som
rækkehuse. Boligerne er indrettet for ældre
og personer med handicap. Afdelingen kan
benytte Hastrupparkens kulturhus på samme
vilkår som de øvrige beboere i selskabet,
samt Hastrupparkens vaskeri, der ligger bag
Kirsebærhaven. Bebyggelsen ligger centralt
placeret med busforbindelser og indkøbsmuligheder. Til bebyggelsen hører et depotrum
med mulighed for opladning af el-køretøjer.
Energimærke D.

Lejligheden
•

Selvstændigt bad og toilet.

•

Gulve i badeværelse er klinker, øvrige
gulve kirsebærparket.

•

Der er have til alle lejemål.

•

Øvrigt fælles areal er udlagt til stier og
grønne arealer.

Værd at vide
•

Køge Station med regionaltog og S-tog ca. 15 min. med bus.

•

Bus - afstand ca. 5 min. gang.

•

Indkøbscenter - ca. 5 min. gang.

•

Børneinstitutioner og skole - ca. 10 min.
gang.

Tekniske installationer og anlæg

•

Køge bymidte - ca. 15 min. med bus.

•

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

Køge Boligselskab

•

Varme - centralvarme naturgas.

Tlf. 5663 7500

•

Renovation - sortering af affald såvel i
som udenfor boligerne.

E-mail kbs@kbs.dk

Beliggenhed
Langelandsvej 26 A-D og 28 A-D

Langelandsvej 32
4600 Køge

www.kbs.dk

Opnotering på venteliste

Kontorets åbningstider er:

For opnotering på ventelisten kan du

Mandag kl. 9-13 og 14-16

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

Tirsdag - fredag kl. 9-13

kontakte administrationen.
KBS Beboernyt | Maj 2018
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Naboskab

trivsel og tryghed
NYT FRA SELSKABET
Køge Boligselskab vil etablere Nabohjælp i
alle afdelingerne i Køge Boligselskab i det nye
år. Der er blevet afholdt 3 informationsmøder
i Kulturhuset for alle afdelingerne i Køge
Boligselskab.
Nabohjælp er en god og effektiv måde at
forebygge indbrud på. Et godt forhold til din
nabo kan være en hjælp, både i dagligdagen
og i ferien. Nabohjælp handler om at være
opmærksom på hinandens boliger og holde
øje med, om der sker noget usædvanligt i
nabolaget. Sørg for,
at naboen kender ”din dagligdag”.
Køge Boligselskab vil gå videre med:
• naboskab
• trivsel
• tryghed
Køge Boligselskab vil sammen med beboerne
og driften studere og undersøge og med udgangspunkt i forskellene fra afdeling til afdeling forsøge at finde de måder at samarbejde
på, som skaber de bedste resultater, både i
forhold til fortsat at bekæmpe den egentlige
kriminalitet og i forhold til at reducere problemer med chikanerende opførsel.
For at komme videre er det afgørende, at vi
ikke ”taler afdelingen ned”, men at vi sammen
med beboerne, driften, politi, kommune og
andre dele af civilsamfundet finder løsninger
og metoder til at forhindre adfærd, som
måske i sig selv er ikke-kriminel, men som
KBS Beboernyt | Maj 2018

medvirker til at skabe utryghed.
Hvad får man ud af det?
Afdelinger, der er indbydende og behagelige
at opholde sig i, bruger man mere – og det,
at afdelinger bruges mere, medfører, at de
opleves som tryggere. Fokus på tryghed i alle
afdelingerne er derfor vigtigt.
Målet med Nabohjælp er netop at sætte fokus
på tryghed - og derigennem at få skabt et
tryggere boligområde.
Det sker oftest ved, at der gennemføres
fysiske forandringer såsom forbedret belysning, beskæring af vildtvoksende buske og
udbedring af hærværk. Men det kan også
ske igennem igangsættelse af eksempelvis
nabohjælpsinitiativer og indbrudssikring.
Løsningerne er mange, og derfor er der
næsten altid noget, som kan gøres for at øge
tryghedsoplevelsen i de enkelte afdelinger.
Naboskabet og dets betydning for trivsel og
tryghed i afdelingen kan eksempelvis handle
om:
• at skabe netværk og kontakt imellem
beboere
• at arbejde på at gøre en bestemt plads, sti
eller vej mere tryg
• at mindske hærværk
• at forebygge indbrud eller anden kriminalitet.

KBS Beboer nyt
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Nabohjælp giver anledning til at få forbedret
forhold i afdelingen, som øger trygheden i
hverdagen

Boligselskabet gemmer herefter ingen personlige oplysninger om dit navn, din mail adresse
eller eventuelle personer, der er klaget over.

Hvordan fungerer det i praksis?
Send en mail til KBS på tryghed@kbs.dk
med jeres observationer/oplysninger.

Såfremt du ønsker at klage formelt til boligselskabet over overtrædelse af afdelingens
ordens-reglement, skal dette ske direkte til Køge
Boligselskab på mail kbs@kbs.dk.

Hvis du/I oplever utryghed eller væsentlig
ulempe fra en bestemt person/gruppe eller
har mistanke om systematisk narkotikahandel eller anden kriminalitet eller generende
afærd, kan du/I henvende jer anonymt til
Køge Boligselskab på tryghed@kbs.dk
Mailen skal indeholde
• beskrivelser af problemet
• tidspunkt samt dato
• afdeling
• evt. billeder af køretøjer eller reg.nr
• evt. billeder af specifikke hændelser/
personer.

Hvis du / I har nogle spørgsmål omkring
Nabohjælp, så er du / I velkommen til at tage
kontakt med:
Køge Boligselskab Beboerrådgiver.
Kim Mørk Giedo.
20 21 49 08 / kmg@kbs.dk

Køge Boligselskab
tryghed@kbs.dk
Når man sender en mail til KBS, vil man
modtage denne meddelelse:
Vi har modtaget din henvendelse om
utryghedsskabende adfærd i Køge Boligselskab.
Dette er en anonym henvendelse, som vi videregiver oplysningerne af til rette myndighed.
Videregivelsen sker i anonymeret form.

KBS Beboernyt | Maj 2018
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Alkoholens

magt

NYT FRA SELSKABET

Tekst: Mikkel Henderson Foto: Tina Hesselbjerg

Foredrag med Morten ”Mus” Andersen – Om
alkoholens magt
Gennem totalt nederlag, finder man først
styrken til at blive clean.
Den 13. marts var der linet op til foredrag
med kaffe, the og kage, samt sandwiches
i kulturhuset. Foredraget var arrangeret af
Marlene Gjøstrand fra Hastrupparkens afdelingsbestyrelse, og vores daglige caféleder,
Annette, havde i dagens anledning bagt og
smurt sandwiches til de fremmødte.
Jeg vil egentlig ikke gå så meget i dybden
med hvad foredraget omhandlede, da de
fleste nok er klar over, at livet som alkoholiker
ikke er nemt. Morten Andersen fortalte vidt
og bredt om hvordan hans vej til ædruelighed
havde været på godt og ondt. Familiens fravalg af hans person og hans egne dårlige valg
blev vendt på en livlig og, trods alt, positiv
måde.
Vi hørte bl.a. om hans vej til et ædrueligt liv,
som gik igennem mere end en fejlslagen Minnesota kur. Men dog er han kommet i mål nu,
og er 100 % tørlagt på sjette, snart syvende år.
Personligt kender jeg Morten godt fra bylivet
her i Køge, og jeg kunne nok komme med en
anekdote eller to til denne artikel, men de er
desværre lidt for vovede til dette blad, synes
jeg. Nå men, spøg til side.
Morten fortalte med stor ærlighed om sit
forhenværende liv og svarede beredvilligt
på de fremmødtes spørgsmål. Dette gjorde
foredraget meget livligt og intenst, uden at
det handlede om at være belærende omkring
KBS Beboernyt | Maj 2018

alkoholmisbrug. Selvom foredraget kunne
virke som et meget tungt og tabubelagt
emne, var der plads til grin. Morten fortalte
bl.a. en historie om, hvordan han skulle male
sin lejlighed ’i en 47 hestes brandert’ og kun
iført boxershorts. Dette gav mig nogle meget
sjove billeder på nethinden. Og ja, det gik lige
nøjagtig så galt som I kan forestille jer. Tak for
kaffe, siger jeg bare. Der var undertegnede
godt nok ved at få kaffen i den gale hals.
Morten har til trods for sin alkoholisme, altid
nydt udendørslivet i den frie natur. Både som
jæger og med vandringer i naturen. Dette
har ført ham rundt til bl.a. Spanien på den
berømte Camino-vandring, hvor der også
kom ret så interessante historier fra. Men det
kunne være stof til en anden artikel i vores
beboerblad i fremtiden.
Alt i alt var det en vellykket og hyggelig aften,
på trods af et lidt lille (men intimt) fremmøde.
Men jeg ved at der kommer flere af disse foredrag i vores Kulturhus i fremtiden af forskellig
karakter, så man kan sagtens glæde sig.

KBS Beboer nyt
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Banko

KBS Aktivitetsudvalg
NYT FRA SELSKABET

Tekst: Kirsten Kaiser Foto: Niels Norre

Aktivitetsudvalget afholdte banko den 8/3.
2018 kl.18:00 i Selskabslokalet Klemens Torp.
Døren blev åbnet kl.17:00, og 55 beboere fra
diverse afd. i KBS mødte op for at spille banko.
Der var livlig aktivitet ved salgsbordene hvor
der kunne købes ekstra plader, og andre
banko artikler.
Øl vand kage og sandwich kunne købes til
rimlige priser, kaffen var, ved den lejlighed,
gratis.

Martin Hofmann bød velkommen, og
banko spillet gik i gang. Der blev spillet 6
spil før pausen, og 6 spil efter pausen, og
mange gik hjem med en eller flere gevinster. kl ca. 20:45 var vi færdige med at spille.
Næste gang Aktivitetsudvalget i KBS spiller
bliver den 11/10 2018 i Selskabslokalet på
Vandstjernevej i Hastrup Huse, så mød talstærkt op, der er plads til flere.
På Aktivitets udvalgets vegne Kirsten Kaiser
KBS Beboernyt | Maj 2018

12

KBS Beboer nyt

zumba

i Kulturhuset
NYT FRA SELSKABET
Kom til zumba og stram op i Kulturhuset

Pris: Det koster 200 kr. for beboere i Køge
Boligselskab og 250 kr. for deltagere udenfor
Køge Boligselskab.

Zumba/stram op er en 1/2 times zumba og
1/2 times stram op og styrke for mave, balder,
ryg, lår og arme med håndvægte, elastikker
Tilmelding og betaling:
med håndtag (tube) og god musik.
Tilmeld dig hos Lotte Frejo Varder på
Du får god motion, rytme i kroppen, stærke
mail: lfv@bosj.dk eller tlf: 20 15 17 48 med
muskler og gode grin. Vi har det super sjovt, navn, adresse og telefonnummer.
så kom og vær med.

Det er efter først til mølle, så tøv ikke med
Opstart og sæson: Vi starter en ny sæson
tilmelding. Betaling foregår på dagen hos
mandag den 27. august, 2018, kl. 18:30 til
instruktøren Birgit. Husk lige penge.
19:30. Sæsonen kører til og med mandag den
26. november. I uge 42 er der efterårsferie.
Sted: Sal 2 i Kulturhuset i Hastrupparken, Køge
Boligselskab, Langelandsvej 66

KBS Beboernyt | Maj 2018
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Frivillige

i Kulturhuset
NYT FRA SELSKABET
Frivillige til café aften vagter søges i
Kulturhuset
Styregruppen omkring Kulturhuset har på
opfordring besluttet at man skal prøve at
holde motionsdelen åben fra start i august/
september måned 2018.
I den forbindelse søger vi frivillige der kan stå
i caféen og servicerere motionister med salg
af vand, kaffe, etc. Der er tale om tidsrummet
kl.18:00 til kl. 20:00 mandag til onsdag.
Det vil kun være motionsdelen af kulturhuset der vil være åben til at starte med og kun
adgang for beboere med gyldigt træningskort til motionsdelen.
Hvis du/i skulle være interesseret i dette, så
kontakt beboerrådgiver Kim Giedo på mail:
kmg@kbs.dk. / 20 21 49 08
Husk at hvis du ligger 2 timers frivilligt
arbejde i vores café om ugen så er der en
belønning i form af et gratis motionskort til
Kulturhuset.

Tryghedsordning for enlige og ældre.
Røde kors tilbyder en ordning der hedder
”Tryg på mail” hvilket er en gratis livline for
ældre og enlige.
Ordningen går ud på, at man hver dag inden
et bestemt tidspunkt skal sende en SMS eller
en mail til en bestemt person.
Hvis man undlader at gøre dette, så vil den
enlige eller ældre modtage et opkald for at
sikre at vedkommende har det godt.
Der er alså en ordning der skaber tryghed i
hverdagen. Hvis du / I er interesseret og gerne
vil høre mere, så er det muligt at møde op i
Kulturhuset
Vi afholder et informationsmøde i
Kulturhuset. Onsdag den 20. juni 2018
kl.15:30
Tilmelding er nødvendigt, idet mødet kun
bliver afholdt hvis der er interesse.
Du / I kan tilmelde til Beboerrådgiver
Kim Mørk Giedo på mail kmg@kbs.dk eller på
20 21 49 08 senest den 18 juni 2018
Initiativtager: John Bo Jørgensen
Køge Boligselskab:
Naboskab, trivsel og tryghed.

KBS Beboernyt | Maj 2018
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F astela v n
Solbakken 2
NYT FRA AFDELINGERNE
Vi havde en dejlig og hyggelig fastelavnsfest d. 11. februar 2018 kl.10:00, hvor der
var tilmeldt 14 børn og 17 voksne, der var
tøndeslagning med præmier til konger og
dronninger samt bedste udklædte, derefter
sodavand, slikposer og fastelavnsboller.

Små børn

Tekst: Arne Sewohl Foto: Niels Norre

Bedst udklædte

Willads Kongskov

Konge Freja Løvgren
Dronning Alma Svendsen

Store børn
Konge Josephine Danielsen
Dronning Josefine Pedersen
KBS Beboernyt | Maj 2018
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C ykel C are
Grill-arrangement
NYT FRA AFDELINGERNE
Onsdag den 4. april kl. 16.00 til ca. kl. 18.00
var der, efter lang tids planlægning, stillet en
grill op inde i bålhuset i Hastrupparken ved
Kulturhuset.

Tekst: Tina Hesselbjerg Foto: Monica Hartmann

og andre stod op for at få en god snak med
hinanden. Jeg blev der til det sidste, og der
var ingen tvivl om at folk hyggede sig, og at
arrangementet var en succes.
Åbningstider:
Tirsdag kl.17:00-19:00
Torsdag kl.16:00-18:00
TLF: 21 99 28 42

Til orientering så holder Cykel Care til i en container ved Kulturhuset, hvor der bliver lappet
cykler udenfor.
Til at starte med var vejret helt fantastisk. Til
trods for en vejrmelding, som lovede regn om
aftenen strålede solen da vi, Monica og jeg,
ankom til arrangementet.
Forud for arrangementet havde vi aftalt, at
Monica skulle tage billeder, og at jeg skulle
berette skriftligt. En masse kendte ansigter var
til arrangementet, dog også nye, hvilket jo var
godt, da det jo handler om, at gode naboer
skal mødes på kryds og på tværs.
I alt deltog omkring 20 til 25 i dette arrangement. De hyggede sig med pølser og brød,
som traditionen byder. Nogle bænkede sig
KBS Beboernyt | Maj 2018
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Habil
Jule - påskefrokost og turneringskamp
NYT FRA AFDELINGERNE
Lørdag den 7. april blev der arrangeret
jule- og påskefrokost i Habil. Til dem, der
ikke lige ved besked, så er Habil hele KB’s
billardklub, som holder til i foyeren i Kulturhuset i Hastrupparken.
Denne dag foregik det hele dog i sal 2. Vi
var omkring 25 personer, der deltog i dette
arrangement og der manglede absolut ikke
noget. Der var buffét med alt hvad en sådan
frokost burde inkludere. Først fisk, så varme
retter og til sidst ostebord. Så kom der kaffe,
chips, samt chokolade.
Udover at festudvalget hjalp til i stor stil,
så blev der uddelt kuverter efter et system,
som jeg ikke lige kunne gennemskue. Nogle
vandt en kurv med godter, og andre måtte
tage opvasken og deslige.

Dog var det efter tilfældighedernes princip,
og foregik rimeligt og retfærdigt. Snakken
gik og på et tidspunkt, kom der også musik
på anlægget. Nogle bød op til dans, og alt
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gik lige efter planen, vil jeg da mene. Nogle
blev der til ud på de sene aftentimer for at
få det hele med. En skøn dag blandt gode
naboer var tilendebragt.

.

Turneringskamp i Habil
Den 27. januar var der billardturnering i
Habil i Skomager. Det var en turnering, der
for spillerne i Habil, som havde kvalificeret
sig til dette, havde set frem til med stor
spænding.
Som udgangspunkt, skal det nævnes, at
der blev spillet om en stor, flot vandrepokal, som Helhedsplanen har købt ind til
dette godtgørende formål. Når vi snakker
om Helhedsplanen, så er de involverede
klubber fra henholdsvis Søparken, Karlemoseparken, Ellemarken og Hastrupparken.
Dog er Ellemarken ude lige for tiden, da de
ikke er aktive i deres billardklub. Det vil sige
3 hold tilbage.

KBS Beboer nyt
Hele 3 mennesker har jeg interviewet om
denne turnering. Det er: Annette Olsen,
John Bo Jørgensen, og ikke mindst Søren
Ulrich, der alle er med i bestyrelsen i Habil.
Anette som formand, John Bo som kasserer,
og Søren som næstformand.
Karlemoseparken mod Habil, endte med
3-6 til Karlemoseparken. John Bo var den,
der havde fået opgaven, at sætte kampen
i gang, og han var ligeledes den, der ledte
deltagerne igennem hele forløbet, ved at
udgyde sin røst hver gang det var nødvendigt. Pokaloverrækkelsen var en af hans
store opgaver, hvor man jo gør som det sig
hører og bør. Formanden for Karlemoseparkens billardklub blev kaldt op, og til store
klapsalver blev pokalen så overleveret.
Men inden da skulle kampen stå, og maden
skulle serveres.

For at starte med begyndelsen, så skrev
de interesserede medlemmer af klubben
sig på en seddel i klubben. Så skulle man
kvalificere sig til turneringskampen. Det
er ikke altid ”de gode” der går videre. Man
kan ikke nødvendigvis regne med noget,
da medlemmerne kan have gode og dårlige
dage. Sommetider kan man blive overrasket
og det er kun godt. Længe leve mangfoldigheden!
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Karlemoseparkens deltagere. Til slut skulle
makkerpar spille mod makkerpar. Disse
makkere fandtes inden den pågældende
kamp.
Endelig, efter mange forberedelser, oprandt
dagen for turneringskampen. Habils spillere
har altid haft indstillingen, at de vil vinde.
En god indstilling at have, dog er det ikke
altid, at det sker. Nogle var spændte og andre sågar nervøse før turneringen. Pludselig, når man spiller ’en mod en´ imod det
andet hold, er alles øjne rettet mod en. Det
kræver stor koncentration, at deltage i en
sådan turnering og der altid mange mennesker til stede, også nogle gæster, der ser
en vis spænding i bare at kigge på. Tilmed
er lokalet meget lille. Dog bliver man aldrig
buhet ud. Når der kommer kommentarer, så
er det altid positive ting, der bliver sagt.
Turneringskampen startede med, at der
blev spillet ’en mod en’ - Karlemoseparken
versus Habil. Efter frokosten, som jeg vil
skrive mere om, blev der spillet makker mod
makker.
De lækre smørrebrødsmadder, der blev
serveret 70 stykker af, til 19 mennesker, blev
på allerbedste vis kreeret af Annette, hvis
tidligere fag bestod af netop dette. Der findes mange kategorier af smørrebrød, hvor
Søren Ulrich påpeger, at han allerbedst kan
lide Annettes kategori. Dette udtaler Søren
med et lille smil på læben.

Søren stod for kvalifikationen til turneringskampen. Efter flere kampe blev der
valgt 6 spillere ud, samt en reserve. Nogle
ville spille som de første, andre som de
sidste. Alle skulle spille enkeltmands mod
KBS Beboernyt | Maj 2018
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Beboerportræt
et Finlandsbarn
NYT FRA AFDELINGERNE
Fakta boks:
Som bekendt så kapitulerede Danmark
til Nazi-Tyskland d. 9. april 1940, og
belv befriet d. 5.maj, 1945. Til trods
for kapitulationen fortsatte krigene
og kampene i Finland. Der var hele
3 krige: Vinterkrigen 1939-1940,
fortsættelseskrigen 1941-1944, samt
Laplandskrigen i Finlands nordligste
provins mellem 1944 og 1945. Her
blev 75.000 børn evakueret til de
skandinaviske lande. Der kom ca.
4.000 af de såkaldte finnebørn til
Danmark. Disse finnebørn blev fordelt
hos plejefamilier over hele landet.
Størstedelen vendte tilbage til Finland
efter kort tid, men mange valgte at
blive i Danmark til krigen var overstået.
Lidt over 10% af finnebørnene blev i
Danmark for bestandigt.

Jeg havde hørt i min øresnegl, at der var

en god historie at hente hjemme hos Anne
og Gunnar Bergström fra Klemens Torp,
som jeg således tog hjem til og besøgte.
Ubekymret, som jeg var, vandrede jeg til
deres skønne hjem. Jeg blev straks budt på
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kaffe og følte, at jeg befandt mig i et meget
gæstfrit hjem. Vi kendte dagsordenen,
idet det jo handlede om at vokse op som
et finlandsbarn. Her er der tale om Gunnar
Bergström.
Gunnar er en af dem, der er blevet hængende i Danmark. Han føler sig pæredansk til
trods for hans finske aner. Han kom hertil
som 2-årig i 1945. Mormor og morfar, som
boede i Vollerslev, hentede 4 søskende.
Han var ud af en søskendeflok på 10 børn.
De 4 søskende, deriblandt Gunnar, der kom
til Danmark, blev skilt ad. De kom alle til
Bjæverskov, men de blev placeret i hver
deres familie, hvilket var den mest gængse
måde at gøre det på dengang. Et finnebarn
i hver familie.
Kæmpestore grupper af børn blev fulgt af
5-7 lotter til Danmark. Finnebørnene var
hver især udstyret med en lap, der sad fast
med en snor rundt om halsen, hvorpå der
stod deres navn samt bestemmelsessted,
såfremt dette var kendt. Mange af disse
børn kendte ikke deres bestemmelsessted
og de blev ligefrem stillet op og valgt ud,
efter de havde været i store haller for at få
rent og nyt tøj og var blevet afluset.
Som Kim Larsen synger: ”Det er kold tid,
som vi lever i....”

KBS Beboer nyt
Lille Gunnar Bergström kom godt igennem
systemet, men han var dog en smule forvirret og usikker over sin situation, som først
og fremmest dog bestod af nogle gode
plejeforældre, der tog sig godt af ham. Det
hed sig, at disse finnebørn skulle opholde
sig et halvt års tid i Danmark. Dette blev til
et helt liv. Han blev ved med at vende tilbage.De egentlige forældre i Finland skrev
han med, når han befandt sig i Danmark,
ved hjælp af breve i ny og næ. Moderen gik
hjemme med de resterende børn og faderen havde travlt med at deltage i krig,
Han startede i 1. klasse i Danmark. Sammen
med tvillingesøsteren vendte han atter
næsen mod Finland for at tage 2. klasse i
Finland. Kom dog atter til Danmark, men
over tid blev han så uddannet som soldat
i Finland. Da han igen kom til Danmark,
kom han ind i hjemmeværnet, hvilket han
har deltaget i aktivt som passivt medlem
igennem 50 år. Derudover deltog en ung
Gunnar Bergström som FN-soldat i Cypern
i 1968, sammen med de blå baretter. Dog
blev det aldrig til noget med at blive egentlig soldat i Danmark. Krig og armod var
det, som Gunnar kom fra. Nu ku´ det være
nok. Gunnar fik etableret sig i Danmark. Han
fik på et vist tidspunkt mulighed for selv at
bestemme, hvor han ville være, da han blev
konfirmeret. Han valgte Danmark. Han kom i
lære som maskinarbejder, og senere blev han
udlært langturschauffør.
Gunnar udtalte med et glimt i øjet: ”Da jeg var
21, søgte jeg dansk statsborgerskab samtidig med prins Henrik. Jeg søgte, og mens de
havde gang i papirarbejdet tog de lige ham
med” For at få den fulde forståelse for Gunnars
fortælling er det vigtigt her at nævne, at Anne
sad og supplerede med info til sin mands
fortælling. Hun er nøje inde i begivenhederne,
da hun jo har været en meget stor del af Gunnars liv igennem mange år. Anne og Gunnar
blev gift i 1975.
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De blev begge to mere og mere varme, og
fortalte gode historier og anekdoter. Ting,
som havde været gemt væk længe, kom
frem på bordet.
Jeg fik serveret en historie om den tidligere
formand for finneforeningen. Da han kom
til Danmark, fik han tilbudt et blødkogt æg.
Han sad og kiggede lidt på det. Hans hensigt var at dele det i to, således at der var til
dagen derpå også. Hans plejemor åbnede
for skabet for at vise ham, at der var masser
af æg, hvilket selvfølgelig gjorde en forskel
på hans situation. På trods af dette spiste
han kun det halve. I en alder af 80 år bliver
der stadig serveret blødkogte æg. Dog kun
om søndagen, da der jo netop ikke skal
fråses unødvendigt.
Denne lille historie giver et lille indblik i
finnernes situation i denne svære tid.

Gunnar Bergström er med i foreningen ”finnebarn”. Faktisk er han bestyrelsesmedlem.
På finnebarn.dk står der:
”Mange af “finnebørnene” har sagt, at de i
den grad nyder at træffe og snakke med andre “finnebørn”, at det ligefrem har ændret
deres livssyn! De er blevet friere og gladere,
men det gælder måske mest dem, som har
haft nogen modgang i livet.”
Derudover står der:
”Og så skal vi fokusere på de lyse sider af
tilværelsen! Vi må ikke begrave os i tanken
KBS Beboernyt | Maj 2018
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om, at vi er “de udstødte”, som Finland ikke
ville have igen – de fleste af os blev her
jo af egen fri vilje eller vendte tilbage til
Danmark efter at have været i Finland kortere eller længere tid, fordi det trods vores
glæde og stolthed over Finland alligevel er
her i Danmark, vi føler os hjemme.”
Ud over det gængse liv så er deres ture til
Finland, hvert andet eller 3. år, et vigtigt
element i deres fælles tilværelse, sammen
med deres børn og børnebørn. Små, pudsige ting fra Finland bringes også hjem til
deres bolig i Klemens Torp. Alle disse ting er
vigtige for dem. Familien, der nu er tilbage
i Finland, bliver passet og plejet på den allerbedste vis. Mange er dog, i sagens natur,
faldet bort. Gunnar er nu 75 år, og Gunnars
forældre, både i Finland og i Danmark er nu
døde. Som Gunnar udtrykte det: ”Jeg har
mistet hele to hold forældre.”
Ude i Anne og Gunnars have står der
noget af den mindesten, som har dannet
panserspærring i Finland. Med hjælp fra
nogle gutter i Bjæverskov og en 		
vognmandsforretning blev den, på forunderligste vis, bragt til Churchillparken ved
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Kastellet i København. På denne sten indgår
en medalje, som mange plejeforældre til
finnebørn, der kom hertil igennem Røde
Kors, modtog efterfølgende.
På stenen i deres have står der en fredsdue,
som Gunnar Bergström sidder og funderer
lidt over.
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Spil-opperne

Hastrupparken
NYT FRA AFDELINGERNE

Tekst: Tina Hesselbjerg Foto: Monica Hartmann

En fredag mødtes Jørgen Jespersen og jeg i
Kulturhuset for at få en snak om Spil-opperne,
der holder til i foyeren ved sal 1, i Kulturhuset i
Hastrupparken.

Zaren, hvorfor hans velærværdighed havde
gjort dette. Zaren svarede: Fordi skinnerne
løber sammen! Der blev svaret, at det var et
perspektiv, hvorefter Zaren sagde: Hvis det
er perspektiv så forbyder jeg perspektiv freJørgen mener, at denne klub blev etableret for mover! Der har ikke været nogle problemer, i
ca. 6 år siden. Una Olsen, som desværre ikke
denne retning, i Rusland siden da.”
er iblandt os mere, tog initiativet i sin tid. Der
blev sendt invitationer ud, hvilket Lotte Varder En god historie om perspektiv! Dog kørte
fra Helhedsplanen tog sig af. Indledningsvis
klubben med perspektivtegning et stykke tid.
blev klubben kaldt Ret og Vrang. Jørgens
teori var (og er), at der skal være et indhold at Sidenhen blev der drukket kaffe og spillet petsamles om. Nogle gange har Jørgen undervist anque af flere omgange.
i perspektivtegning.
Jørgen er en finurlig fyr med mange gode historier oppe i ærmet. Jeg fik da også lige, ved
denne lejlighed, en god historie fra de varme
lande:

Jørgen berettede: ”Når nu man snakker om
perspektiv, så kan jeg fortælle, at Zaren fra
Rusland kørte på den første jernbanetur ud
over stepperne. Pludselig trak han i nødbremsen. En der var ansvarlig for kørslen spurgte

’Onsdagshyggen’ har klubben også heddet,
men da der var noget lignende i KBS, så det
blev til sidst omdøbt til Spil-opperne, hvilket
er meget sigende, da klubben nu er meget
optaget af at spille hønsespil (et spil, der
egentlig hedder kyllingefod). Dette spil spilles
af deltagerne med stor fornøjelse. De sidder
ved bordet og hygger sig omkring spillet, da
Monica Hartmann og jeg træder ind i lokalet
for at bede om nogle billeder. Intet kunne dog
forstyrre dem i deres spil.
KBS Beboernyt | Maj 2018
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Fastelavn

Hastrupparken
NYT FRA AFDELINGERNE
Søndag den 11. februar var der atter fastelavnsfest i Kulturhuset i Hastrupparken. I
Kulturhuset kunne man, ved arrangementet, købe billetter, som man senere kunne få
indløst til henholdsvis en kop kaffe, en bolle
og en slikpose. Først blev der, traditionen
tro, slået katten af tønden. Dette foregik lige
omkring kl. 12. Nogle var hurtigere end andre
til at slå tønden ned. De helt små havde en
pap tønde, der skulle maltrakteres, hvilket lykkedes på ganske glimrende manér. I alt var
der opsat 4 tønder til arrangementet. Nogle af
børnene og de unge mennesker gik forsigtigt
til værks. Andre havde tilsyneladende prøvet
det før og gik ganske hårdt til den. Til sidst var
alle tønderne slået ned, og kattekonger og
kattedronninger blev kåret. Stolte så de ud!
Resten af festlighederne foregik indendørs,
hvor børn og voksne ivrigt stillede sig i kø
for at få lidt lækkerier. Dernæst placerede de
sig i caféen, hvor hyggen hurtigt spredte sig.
Fotograferne (der var to denne dag - min assistent og jeg) fyrede løs, efter at overtøjet på
de udklædte børn blev smidt, og de flotte
dragter kom til syne.
Fastelavnsfesten i Kulturhuset løb af stablen
med en række trofaste frivillige mennesker.
Hver havde deres opgave. Monica Hartmann
stod for billetterne, Brian Agø, Dennis
Hedegaard og John Bo Jørgensen stod for
tøndeslagningen og sidst, men ikke mindst, så
var Faye Egested og jeg overdommere hvad
angik den bedste udklædning. Som Dennis
KBS Beboernyt | Maj 2018
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sagde: ”Faye og Tina havde 3 kandidater i tankerne og hvis ikke at jeg havde grebet ind, så
havde de været i en vild slåskamp om kandidaterne til denne pris.” :-) Som Dennis dog kan
udtale sig.

Dette arrangement gav en god adspredelse
med mange glade børn og unge, der dog ikke
blev særligt længe. Dog kunne den lækre slikpose og den skønne fastelavnsbolle lige holde
på dem for en stund, inden de atter drog
videre.

KBS Beboer nyt

23

Varmestuestrik

Hastrupparken
NYT FRA AFDELINGERNE
Lørdag den 20. januar fra kl. 10 til 12 var der
reception i kælderen ved Fasanvej nummer
37, i Hastrupparken.

Der var blevet arrangeret kaffe og lækkerier. Nogle enkelte, der deltog i dette arrangement, fattede strikkepindene og begyndte at
strikke. Andre, som var nysgerrige, dukkede
op. Nogle kom og gik med garn, hvilket jo
er ret vigtigt for at kunne holde strikkeriet i
gang.
En borger ankom tidligt med et større udvalg
af strikkede ting og sager, som henholdsvis Winnie Nielsen, Grethe Nielsen og Bente
Vinding stolt viste frem. Bente viste samtidig en lille hylde med strikkede klude frem.
Strikkede klude som var til salg, for at kunne
købe mere strømpegarn.

Tekst og Foto: Tina Hesselbjerg

Vigtigt er dog også det sociale i varmestuestrik, og snakken gik da ligeledes
lystigt i disse hyggelige kælderrum. Det
sociale aspekt er for mange en meget vigtig
faktor i varmestuestrik. Ligeledes er det,
at kunne strikke til godtgørende formål
med til at tænde en gnist hos mange, der
allerede nu er i fuld gang med at strikke til
varmestuestrik.
Varmestuestrik blev skabt i 2006. Der bliver
strikket rundt omkring i hele Danmark
til dette fælles projekt. Der har været en
større udskiftning af møblementet til det
bedre, således at rammerne er gode for et
hyggeligt ophold der. Tidligere har der, på
samme lokalitet, været Røde Kors, hvor det
gik ud på at indhente og udlevere tøj. Det er
blevet omtalt i et tidligere beboerblad.

KBS Beboernyt | Maj 2018
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KULTURHUSET
KULTURHUSET
torsdagsmad

Tirsdagsmorgenmad

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

En tidlig tirsdag morgen fangede jeg lige
Annette i fuldt sving med at anrette buffeten
til tirsdagsmorgenmad.

Menu

Maj - Juni - August

Maj 2018
17. maj Mørbradgryde m/ kartoffelmos og ris
19. maj Grill m/ kød, pølser og kartofler
Juni 2018
14. juni Grill m/ kød, pølser, kartofler og salat
28. juni Grill m/ kød, pølser, kartofler og salat
August 2018
23. august Hakkebøf m/ løg, kartofler og sauce

Bordet, hvor beboerne skulle sidde, blev
pyntet, levende lys blev tændt så
Annette var ganske ordknap mens hun vimsede omkring.
Vigtigt er det dog for Annette at formidle for
KBS beboere at der udover boller og kaffe nu
kan købes en buffet med lidt af hvert for små
penge, for bare 25 kr.
Her kan man drikke ligeså meget kaffe,
som man orker. Dertil kan man spise lige
så meget, som man nu kan være bekendt.
Hjemmebagte boller står der på programmet. Bagt samme morgen. Så duften af
hjemmebag hænger i luften når man entrer
Kulturhuset.

Priser: Voksne fra kr. 30.00 til kr. 50.00
Børn (indtil 12 år) kr. 20.00
Tilmelding og betaling i caféen tirsdag inden
kl.18:00
Maden serveres kl.18:00 i Kulturhuset.
						Så er der forskelligt juice. Yoghurt bliver der
					
også anrettet på buffeten. Der mangler ikke
noget.
Dog er der så høflig selvbetjening. Mange
beboere har, igennem tiden, nydt denne
komsammen omkring tirsdagsmorgenmad
og der er altid plads til flere.
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Kendte ansigter i Kulturhuset
Annette Henriksen
Servicemedarbejder
ah@kbs.dk
Tlf. 29 39 43 46

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

Åbningstider i Kulturhuset:

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre
timer om søndagen. Du er altid velkommen
i Kulturhuset - om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspisning om torsdagen, spise dagens frokost eller bare drikke
en kop kaffe i caféen - Kulturhuset har rammerne til det hele!
Hver uge har vi aktiviteter for såvel børn og
unge som for voksne. Forskellige klubber
og fodbold er eksempler på børne- og unge
aktiviteter. For de voksne er der bl.a. motionscenteret, pensionistklubben, billardklubben Habil, Kreaklubben og Tai Chi. For alle
beboere er der fællesspisning hver anden
torsdag aften kl. 18:00. Man skal blot huske,
at tilmelde sig i Kulturhuset tirsdag inden
kl. 18:00. Husk også morgenmadscafé om
tirsdagen kl. 9:00.
Vel mødt i Kulturhuset.
TAI CHI
Hvis man er interesseret, så start til
TAI CHI
Kontakt Pi på telefon: 50 80 81 01

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

kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - 16:00
Lukket
kl. 10:00 - 13:00

Priser for motion:
Motion for 1 måned imellem:
kl. 9:00 - 12:00 kr. 75,00
Heldagskort
kr. 125,00
Der er en aldersbegrænsning på 15 år
Betaling
Da der kun er træning for ansatte
og beboere, er betalingen fremover
ændret, således at motionskort kun
kan købes via administrationen,
Langelandsvej 32.
Betaling vil kun kunne ske over huslejen. Som beboer skal du henvende dig
til administrationen og med sundhedskort dokumentere, at du bor i et af vores
lejemål.
Du underskriver en indmeldelsesblanket og kan herefter træne i Kulturhuset.
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AKTIVITETSOVERSIGT FO
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TAI CHI
ØVEDE HOLD:
kl.10.00-11.30 i sal II
BEGYNDER HOLD:
kl.11:40-12:45 i sal II

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

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

IT CAFÉ
kl.11:00-13:00 i
computerrummet

BILLARDKLUBBEN/
HABIL
kl.12:00-16:00 i
foyeren til sal I

SPIL-OPPERNE
kl.14:00-17:00
Spil og hygge i
foyeren til sal I

STAVGANG
kl.16:00 ved
Kulturhuset

PENSIONISTKLUB
SOLBAKKEN I & II
kl.13:30-16:30
Primulavej 18

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

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

MORGENMAD I
KULTURHUSET
kl.09:00-11:00
CYKELCARE
kl.17:00-19:00
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42

KBS Beboernyt | Maj 2018

KBS Beboer nyt

27

OR KBS KULTURHUSET
TORSDAG

fredag

SØNDAG

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

FREDAGSCAFÉ
kl.16:00-18:00 i
Kulturhusets Cafe

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

KBS DART		
Kl.18:00-22:00 i
foyeren til sal II
TORSDAGSMAD
Hver anden torsdag
kl.18:00
Tilmelding/betaling i
cafeén onsdag inden
kl.10:00

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

LØRDAG
STREETSOCCER
Piger U/16
kl.14:00-16:00
på multibanen i
Hastrupparken

CYKELCARE
kl.16:00-18:00
Rådgivning i forbindelse med vedligehold af egen cykel.
TLF: 21 99 28 42
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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Koncert

i Teaterbygningen
NYT FRA KØGE OG OMEGN
Lørdag den 24. februar var der koncert på teaterbygningen. Nikolaj Skaaning og Tatiana
Kisselova stod for det musikalske indslag på
denne særlige dag. Der var omtrent 300 mennesker, som deltog som gæster til dette arrangement. Der var trængsel i foyeren, men folk
ankom i god ro og orden, og efterhånden som
tiden gik, så blev alle stolene besat.
’5 minutter i forår’, som koncerten hed, blev
fremført på allerbedste manér af både pianist
og sopran, som det jo hedder. Det startede
stort og flot. Tatiana havde en fantastisk
stemme, med nogle russisk klingende sange,
og hele tiden akkompagneret af Nikolaj
Skaaning, som ankom på en lidt spøjs maner
til publikums store glæde. Ud over dette, så
var der en stemme, der hver gang, der skulle
starte en ny og god sang, på forunderligste
vis lød i hele salen, som netop fortalte om den
kommende sang. Det var alt sammen meget
magisk og fortryllende, og publikum blev da
også nærmest omfavnet af hele stemningen,
der tog sit udgangspunkt fra scenen.
Vi blev alle ledt igennem mange gode historier og sange. Til alles store fornøjelse blev
der på et tidspunkt sunget nogle sange fra
”The sound of music”, hvor von Trapps børn
ankom. Disse bestod af nogle børn fra Boholte
kirkes børnekor. Her blev der flere gange
sunget velkendte melodier fra den gamle
film. Blandt andet begyndte det således:
”Do-re-mi…”. Afslutningsvis sang børnene
med på ”Edelweis”, som var meget betagende
at lytte til. De gjorde det alle rigtigt godt oppe
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på scenen, der var flankeret af flotte blomster, som ”Persillepigen” fra Stændertorvet i
Roskilde havde sponsoreret til lejligheden.
Sange fra ”Sommer i Tyrol” indgik også i
repertoiret.
Ved flere lejligheder sang Nikolaj Skaaning
solo. Først en version af Nanna Lüders ”Der
er et yndigt land” af. Sidenhen: ”Man kan vel
ikke gøre for, at man har charme”. Og netop
charme havde Nikolaj en ganske god del
af. Han var med til at give denne koncert et
frisk pust. På et tidspunkt, da Tatiana sang og
ramte det høje C, da var Nikolai fuld af gode
og pudsige glimt i øjnene, dog ikke mere end
at han havde en ganske god fornemmelse for
situationen.
Der var et ganske stort samarbejde på
scenen. Sommetider spillede de sammen
på flyglet og ved enkelte lejligheder, når
Nikolaj skulle synge, så var det Tatiana, der
akkompagnerede.

(Privatfoto) Nikolaj Skaaning og Tatiana Kisselova
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Interview med Nikolai Skaaning.
Jeg mødtes med en glad Nikolaj i Kulturhuset
en dag, hvor han beredvilligt fortalte:
Jeg er født og opvokset i Boholtekvarteret.
På et tidspunkt, mens jeg gik i skole, blev jeg
musikskoleelev på Køge Musikskole og havde
nogle gode lærere der.

For nylig spillede jeg solokoncert i Boholte
Kirke hvor jeg spillede og sang musik, der
rører mig dybt.
w
Ud over dette så spiller jeg i Boholte Kirke til
arrangementer, hvor der bliver sunget efter
højskolesangbogen.

Enden på dette blev, at jeg er klassisk uddannet på det kongelige danske musikkonservatorium. Jeg har dog altid også spillet meget
rytmisk musik.

Jeg kommer også lidt rundt, er organist i
Hårlev og Varpelev Kirker. Har en stor tilknytning til Stevns.

Siden 8. klasse vidste jeg hvad jeg ville
uddanne mig som. Faktisk er jeg uddannet
slagtøjsspiller, men jeg har altid spillet meget
klaver og orgel. Ligesom jeg kan lide en bred
vifte af musik så favner jeg bredt. I starten
handlede mine jobs om at spille i symfoniorkestre og ligeledes medvirkede jeg i musicalforestillinger i København.
Som det ser ud lige nu, så har jeg rigtig
mange jobs. For eksempel har jeg en kirkemusiker stilling i Boholte Kirke hvor jeg bl.a.
spiller til sangcaféer (fællessang) og sågar til
babysalmesang. Jeg spiller for mødre og deres
små babyer. Her synger vi, bruger fagter og
danser.

Jeg kan lide at have med mennesker at gøre,
i det hele taget at netværke. Det er også ofte
således, at mit netværk har ført mig rundt til
tilfældige og gode jobs. Og jobs er der masser
af.
Noget der er vigtigt for mig at nævne er, at jeg
som ung sang i kor. Nu er jeg selv korleder for
et kirkekor i Hårlev. Er desuden korleder for et
voksenkvindekor, hvor der bliver sunget trestemmigt. Derudover så har jeg et børnekor i
Boholte Kirke.
Ligegyldigt hvilket job jeg får, om det så er
dinner musik, dansemusik, kor, solister osv.,
så bliver det aldrig rutine for mig. Jeg kan lide
at gøre mennesker glade. Når det sker, at jeg
får en applaus og det sker jævnligt, så giver
det ligesom et kick. I starten vidste jeg ikke
lige altid, hvor jeg skulle gøre af mig selv, men
man lærer at tage imod og nyde det.
Skønt er det, at man rent faktisk kan leve af
det, som man holder af og nogle gange får
jeg også god respons med god inspiration til,
hvad jeg kan spille fremadrettet. Spændende
er det også at forberede sig på et arrangement. Hvilke musikstykker skal der spilles og i
hvilken rækkefølge skal det udføres.
Pudsigt nok, nu er ringen sluttet. Nu giver
jeg tilbage til Køge Musikskole, det jeg selv
fik derfra, idet jeg nu selv underviser lidt på
Musikskolen.
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1. maj 2018
i Hugos kælder
NYT FRA KØGE OG OMEGN
Socialdemokratiet i Køge inviterede til kaffe &
morgenbrød
Som traditionen byder sig for mig, tog jeg til
1. maj møde i Hugos kælder en råkold tirsdag
morgen.
Og med tanken om et babybadekar fyldt med
skoldhed kaffe, cyklede undertegnede en tur
op til midtbyen i Køge. Noget gennemkold og
forfrossen landede jeg i Hugos gård og det
første der møder mig er TV2 Lorry med fuldt
udstyret kamerahold, som straks kaster deres
”kærlighed” på mig og spørger: ”Må vi ikke
lige interviewe dig?”
Da mit normale søvnmønster ikke var helt
opfyldt denne morgen, prøvede jeg desperat at fremstamme et: ”Øh, nej tak”. Men det
tog de da ikke for gode vare og pressede sig
endnu mere på, med et: ”Ahr det kù du da
godt. Alle andre har sagt nej til os”. Jeg tænker
i mit stille sind, ”Tja, hvorfor mon? Dog, her
kl 07.45 en tirsdag morgen?”, men indvilliger
dog for husfredens skyld.
Efter den lille TV2 Lorry seance og mit føromtalte babybadekar fyldt med kaffe, var
det så tid til den første af de 3 talere denne
morgen. Ordstyrer og konferencier denne
morgen var den nydelige udvalgte formand
for Socialdemokratiets partiforening i Sydvest
Køge området, René Ljunggren og han præsenterede første taler. Henrik Sass Larsen,
som er gruppeformand for folketingsgruppen, talte livligt og med stor entusiasme
om lighed, social tryghed og velfærd for
alle. Dette gjorde han på en måde igennem
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historier, der var iblandet med sjove anekdoter og fodbold analogier. Specielt Liverpool
og Brøndby fik mange rosende ord med på
vejen.
Dagens anden taler var DSU formanden,
Frederik Vad Nielsen. Han var efter sigende
nærmest lige stået af toget efter DSU landsmøde og dette kunne da også høres på hans
spæde drengerøst. Nej, spøg til side. Frederik
er ny for mig i politikkens verden, men jeg må
sige, at han talte godt og med stor indlevelse.
Han kunne godt virke som fremtidens mand i
Socialdemokratiet, synes jeg.
Dagens sidste, men absolut ikke mindste taler,
var vores alle sammens Borgmester Marie
Stærke. Dette var på hendes taler turne, det
sidste stop hun havde inden de skulle videre
i Lovparken. Marie var som altid meget veloplagt og talte med stor lidenskab om gamle
dyder i Socialdemokratiet og T.H Stauning.
Det var en meget intens og kortfattet tale
Marie holdt. Superflot må jeg bare sige.
Efterfølgende var der da også lige tid til
at dele en ”lille” øl i selskab med Marie,
hvor vi rundede bestyrelsesarbejde og
Hastrupparkens udvikling de senere år. Som
afdelingsbestyrelse fik vi store rosende ord
med på vejen fra hende. Jeg kan kun sige, at
det er dejligt at få ros når man nu ligger så
meget frivillig tid i det boligsociale arbejde.
1000 tak Marie!! Som altid var det en hyggelig formiddag fyldt med politik og spændende
taler og Hugos kælder er bare et rigtigt hyggeligt sted at opleve dette.
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Rundkørselen

Ved Tornegården
NYT FRA KØGE OG OMEGN
I det sene efterår fik jeg øje på nogle trekanter
i rundkørslen ved Tornegården. Trekanterne
var det bare jord. Ser i, rundkørslen er dækket
af græs, i hvert fald så længe jeg kan huske.
Det var som om, at hensigten var, at der skulle
komme noget op der.
I det spæde forår da sneen stadig lå nogle
enkelte steder i Danmark. April kan, som
bekendt være uberegnelig, da så jeg et væld
af krokusser vælte op af jorden netop på disse
bare pletter jord. En fryd for øjet skal jeg lige
hilse og sige.

Tekst og foto: Tina Hesselbjerg

afløser simpelthen den anden. Orange kejserkroner, der hæver sig op over alle de
andre løgplanter, røde og orange tulipaner
og gule og hvide narcisser (påske og pinseliljer) dækker nu den bare jordbund med flere
skønne farver. Når jeg kører forbi i bussen, så
drejer mit hoved sig nærmest 360 grader for
at få det hele med. Græsset, som er tilbage i
rundkørslen, danner et flot grønt tæppe, der
giver en god farvemæssig kombination til
disse omtalte løgplanter.

Hørte siden hen en beboer fra Tornegården
udtale, at hun i sommer fik den glimrende
ide, at henvende sig til Køge kommunes
gartnere, hvilket hun gjorde med et simpelt
brev, stilet til ETK, om ikke de kunne sætte
nogle løgplanter eller lavendler i rundkørslen ved Tornegården. Beboeren vil gerne, her i
Beboernyt, være anonym, dog kender redaktionen hendes fulde navn. Hun og hendes
mand gik ofte tur deromkring og ville gerne
have noget smukt at se på. Yderligere nævnte
hun, i brevet, at græsset, i netop denne rundkørsel, var veltrimmet og flot.
Et brev, der var skrevet i hånden i en positiv
ånd, fik ETK gartnerne til allerede 14 dage
efter på pletten for at starte projektet.
Efterhånden som foråret skrider frem, så er
det nu, en sand fornøjelse, at køre med bus i
den omtalte rundkørsel. Den ene løgplante
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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 Kulturhuset, og vi vil være rigtig glade for at
se et nyt ansigt dér. Arbejdet er på frivillig basis, men mægtig hyggeligt, idet man mødes på
kryds og tværs og får sjove oplevelser og gode kontakter. Kontakt os på tlf. 2129 6481 eller på
beboernyt@kbs.dk
Foto: Kenneth Ring

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

