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20 år er mange år… 
 
… men hvis de har været fyldt med dejli-
ge mennesker og spændende ting og sa-
ger – er det jo faktisk ikke ret mange år. 
 
Da vi så nr. 7 første gang, var det en byg-
ning, som lige havde været en teknisk 
skole. Den var til salg – og vi var forskel-
lige interessenter, der manglede tag over 
hovedet. Der var Døveforeningen og Dø-
ves aktivitetscenter, Nyblinde kurser og 
Tolkeskolen. 
 
Daværende Århus Amt besluttede at 
overtage Engtoftecentret til aktiviteter og 
undervisning til forskellige handicap-
grupper – og så flyttede vi ind. 
 
Engtoftecentret har været beboet af 
mange spændende mennesker i sin leve-
tid. Og nr. 5 kom også til undervejs med 
Handi-Info og KopiTryk og halvdelen af 
Tolkeskolen. 
 
I begyndelsen var der lidt kamp om loka-
lerne. Derfor måtte vores projekt: Han-
di-Travel-Info have et rullende tilgænge-
ligt skrivebord som base. Denne base 
kunne så rulles ind i det lokale, der nu 
måtte være ledigt. 
 
Vi har haft skiftende interessenter – især 
i nr. 5 – men - i år har Engtoftecentret og 
Handi-Travel-Info 20 års fødselsdag – 
sejt gået – jeg tænker, det gode må ved-
blive at bestå. 
 

Tak til Jer alle for nogle gode år! 
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Når vi i dag fejrer Engtoftecentrets 20 
års fødselsdag, er det på et center, hvor 
vi mageligt kan brede os over 
hovedparten af lokalerne, og hvor vi i 
frokostpausen fylder hele Den Blå Cafe, 
men sådan har det ikke altid været!  

Vi vil derfor i denne artikel tage jer med 
på en tur ned ad Mindernes Alle til 
dengang det hele begyndte. Men da 
ingen af os på Handibølleredaktionen er 
så gamle, at vi selv husker den spæde 
start på centret, har vi interviewet nogle 
af de gamle (hov undskyld erfarne 
hedder det vist) Handi-K@ere, som har 
været med helt fra opstarten på 
Engtoftecentret (og for nogens 
vedkommende endda helt fra starten af 
Handi-K@ men det er en helt anden 
historie vi kan tage en anden god gang… 

Og hvordan var det så det hele 
begyndte? 

Lene H.P: “Vi var i nogle meget små 
lokaler inde på Skt Annægade Skole. Der 
var alt for lidt plads! Vi havde 
undervisning i et lillebitte lokale, hvor 
Mimse sad på bordet og spillede guitar, 
og når der var en som skulle på toilet - 
og det var selvfølgelig altid den inderste 
- så skulle vi køre ud alle sammen! Så vi 
blev rigtigt glade, da vi fik at vide, at vi 
skulle flytte.” 

Mimse: “Vi nedsatte et udvalg, som 
bestod af Peter Jørgensen, der var leder 
dengang og Lene Kjær, Kjeld og mig, og 
så gik vi ellers igang med at finde egnede 
lokaler.”  

Sammen med Børge Skou og Kaj 
Vestergård var udvalget ude at se på 
Engtoftecentret. Det var lokaler, som 
oprindeligt havde været møbelfabrik,  
derefter havde Salling haft opmaga-
sinering af lagervarer og senest havde 
teknisk skole haft undervisning i dem. 
De kunne lide, hvad de så, og så blev det 
besluttet, at vi skulle flytte til Viby J. 

Lene HP huske selve flytningen: “Vi blev 
spurgt, om vi ville være med til at pakke 
og flytte papkasserne, og det ville vi 
gerne, for ellers skulle vi have fri nogle 
dage, og det gad vi ikke. Vi ville også 
være med til at flytte, det skulle ikke kun 
være lærerne!” 
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Den første tid på centret 

Om ankomsten til centret husker Maj-
Britt: “Vi havde jo syntes, det var ganske 
skrækkeligt, at der var så lidt plads på 
Sankt Annægade. Så da vi kom herud på 
Engtoftecentret, var vi helt benovede og 
var lige ved at tabe næse og mund over, 
at vi pludselig havde så meget plads. Og 
det var endda bare klassen, det gamle 
edb-lokale og personalerummet. I dag 
har vi jo faktisk næsten hele centret! Jeg 
kan huske, at jeg i starten slet ikke 
kunne finde rundt herude men blev ved 
med at fare vild i sær i kælderen! I dag 
er der jo også handicaptoiletter alle 
vegne, det var der jo slet ikke dengang vi 
kom herud. 

Lene tilføjer: “Det var bare rart, da vi 
flyttede herud, at vi ikke længere skulle 
sidde i det samme lokale og spise mad 
og drikke kaffe og have undervisning. Og 
så kan jeg huske, at personalet, da vi 
ankom, allerede havde malet dørene 

lilla, og at vi inde på Skt. Annægade 
havde malet et kunstværk, der kom op 
herude ved indgangen til vores lokaler, 
der hvor jakkerne hænger i dag.” 

Hun fortsætter: “Hver gang vi skulle 
have musik eller kreativ, som lå i 
kælderen, så måtte vi drøne udenfor og 
køre omkring hele bygningen og så ind 
igen, fordi der var jo ingen elevator. Det 
har vi så heldigvis fået med tiden, så vi 
ikke længere får våde sko eller dæk, når 
det regner og sner. Det var også på 
Engtoftecentret, at vi fik vores første 
røde bus, som vi var med til at 
bestemme skulle hedde Handikassen, og 
siden har vi slidt endnu flere busser op i 
tiden, der er gået.” 
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Mimse beretter,  at  Skolen for 
bevægehandicappede, som vi dengang 
hed, i starten var de eneste på centret, 
og Bjarne fortæller, at der ved 
ankomsten ikke var en kantine, der var 
godkendt til madlavning, så han 
indkøbte rugbrød og pålæg og stillede 
det frem i frokostpausen, så eleverne 
selv kunne smøre deres mad. Ligesom 
han sørgede for kaffe, the og salg af 
lækkerier som fx chokolade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt senere kom Steen til, Den Blå Cafe 
fik sit navn og blev selvfølgelig malet blå 
og godkendt til madlavning, hvilket vi jo 
stadig nyder godt af.¨ 

Som I kan læse også i Mimses 
indledende klumme kom der derefter 
andre interessenter på centret: 
nyblindekurser, Døves Aktivitetscenter, 
Døveforeningen, Tegnsprogstolke-
uddannelsen, Voksenpsykologerne og 
Globen Ungdomsklubben og pludselig 
var vi et hav af mennesker i centrets 
lokaler!  

Og som I kan læse i “Kan du huske…” 
klummen senere i bladet, var det ikke 
altid så ligetil med færdslen på stedet, 
når både kørestolsbrugere, døve, blinde 
m.fl samtidigt færdedes på gangene… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengang og nu 

“I dag har vi jo fået meget mere plads 
end dengang vi startede herude!”, 
fortæller Lene, “fordi når nogle af de 
andre er flyttet ud af deres lokaler, er vi 
flyttet ind i dem. Tolkeeleverne og de 
døve og de blinde havde jo nogen af 
lokalerne tidligere, og nogle af 
kælderlokalerne delte vi sammen med 
dem, men i dag er de flyttet, og vi er 
blevet større, så derfor er det jo nu os 
selv der har de fleste af centrets lokaler!” 
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Da vi flyttede herud var vi 13 elever på 
det samme hold, og i dag har vi plads til 
35 og er fordelt på 6 forskellige linjer.  

Der er løbet meget vand i åen, siden vi 
den 1. april 1997 flyttede ud på 
Engtoftecentret og mange ting er 
foregået i lokalerne i årenes løb. Nogle af 
disse kan I læse om i dette blad, andre 
kan I måske selv huske, og atter andre 
må I fantasere jer til for dem holder vi 
for os selv lidt endnu ;-) Men en ting 
skal nævnes:  

Kort tid efter ankomsten til centret fik 
Bjarne Habekost og Palle During en ide, 
snart derefter fik de et rullende  
skrivebord og lidt senere også et lokale 
at stille det ind i ved siden af kantinen - 
og dermed var Handi Travel Info og 
arbejdet med rejser og tilgængelighed 
født. 

Siden er John Busk stødt til flokken og 
er i dag i spidsen for dette gode og 
vigtige arbejde, som mange nyder godt 
af. 

Ligesom Engtoftecentret fylder Handi 
Travel Info derfor også 20 år og vi 
ønsker begge fødselarer et kæmpestort 
tillykke. 

Hip hip hurraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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På Kommunikationslinien arbejder vi 
med kommunikation, IT og formidling 
på mange forskellige måder.  

Vi laver fx skolens nyhedsblad, Handi-
bøllerne, som du læser lige nu, hvor der 
er reportager fra hverdagen på og uden-
for Handi-K@. På redaktionsmøderne 
planlægger vi numrenes temaer og forde-
ler opgaverne imellem os, så vi skiftes til 
at interviewe, skrive artiklerne, lave bla-
dets layout mm. 

I Film og medier laver vi vores egne film 
fra ide over manus og drejebog til opta-
gelser, klipning og fremvisning. Lige nu 
arbejder vi med individuelle kortfilm, 
hvor vi hver især skal lave en præsentati-
on af os selv i form af en film om noget 
der betyder noget særligt for os.  

Og i faget en til en arbejder vi hver især 
med vores egne individuelle projekter.  

Søren: Jeg arbejder bl.a. med Buchs Bu-
reau, som er mit eget nyhedsbureau, 
hvor jeg servicerer Handi-K@ med aktu-
elle og spændende nyheder fra handicap-
området.  

Helena: Lige nu er jeg ved at skrive en 
artikel om mit møde med min biologiske 
familie i Sydkorea og Sverige, som jeg li-
ge har fået kontakt til. D er noget der be-
tyder rigtig meget for mig. Og så arbejder 
jeg med at træne mine ben og få motion, 
når jeg går ture rundt på skolen med min 
gåvogn.  

 

Krystian: Jeg er vild med rap og er 
igang med at lave mine egne numre sam-
men med Kristian Hjælper. Og derud-
over har jeg lige afsluttet et Mitii-
træningsforløb og skal nu til at arbejde 
med at blive bedre til engelsk.  

Oscar: Jeg vil gerne ud og holde fore-
drag forskellige steder om det at være 
handicappet. Jeg vil meget gerne i dialog 
og diskussion med folk om emnet og fo-
redraget må gerne være lidt provokeren-
de og have lidt kant.  

Steen: Arbejder med et oplæg/en artikel 
om min tur til Tyskland for at deltage i 
en koncert med mit idol DJ Bobo.  

Tobias: Jeg har lige afsluttet et træ-
ningsforløb i Mitii (Move It To Improve 
It), hvor jeg bl.a. har trænet med fysisk at 
forbedre min venstre hånd og kognitivt 
med at blive bedre til at koncentrere mig, 
huske ting bedre og regne. Nu skal jeg så 
finde mit nye individuelle projekt.  

 

Kommunikation 
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Navigator 

På linjen Navigator har vi mange forskel-
lige fag eller vi brobygger over til andre 
linjer med fag, der passer vores til øn-
sker. 

Blandt nogle af disse kan nævnes Kom-
munikation, hvor vi vender stort og småt, 
om hvad der sker i Danmark og ude i ver-
den, ikke mindst på Handicapområdet. 

I Kreativværksted (Glas og skotkunst), 
laver vi mange spændende ting af glas og 
gamle materialer får nyt liv. 

Af andre fag kan Kost og krop, IT og 
Livstil. 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Kreativ 

På Kreativ Linje arbejder vi kreativt på 
mange forskellige måder: 

En gang om ugen har vi faget kreativ hele 
dagen. Her maler vi, laver lamper, foto-
udstilling, broderi, syr, strikker og meget 
andet. 

På linjen spiller vi også en masse musik. 
Vi har optrådt på Sølund Festivalen flere 
gange. Og vores sidste tiltag er at være 
frivillig sangbesøgsgruppe. Vi har besøgt 
Borgvold Lokalcenter i en periode, og li-
ge nu besøger vi Kongsgården cirka en 
gang om måneden. 

Drama og teater er også noget, vi arbej-
der en del med. Vi har lavet mange musi-
cals efterhånden, og her laver vi selv alt 
fra bunden: selve historien og teksterne 
samt kostumerne og rekvisitterne, som vi 
fremstiller i kreativ. 

Derudover har vi fagene workshop, team, 
livsstil, kultur samt afspænding. 
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Forspring 

Forspring er linjen hvor du på en skæv 
måde kan udvikle selvstændighed og 
muskler til at leve et værdigt og klogt 
personligt ungdomsliv. 

En drømte om kørekort til traktor, en an-
den drømte om et job som fører af en 
stor græsklipper. En havde droppet at 
spille skuespil, - men endte med en fin 
præstation som skulespiller på Aarhus 
Teater i stykket Freak Out. En anden ik-
ke bare drømte om at blive sej til IT, han 
har været det meget længe; og han styrer 
både INFO SKÆRM og COM-UNIT kom-
munikations-tårnet på Handi-K@.   

En femte deltager på Forspring kan ikke 
binde sit eget snørrebånd,  - nu styrer 
han for sejt hele Handi-K@, og repræ-
senterer på 9. år alle sine kammerater på 
Handi-K@ 

Forspring er til individuel udvikling og 
samtidig en kraftig motivator og sand-
kasse for opøvning af stærke sociale fær-
digheder.  
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Sommerelevfest på Handi-k@  
 

Af Thomas Michael Arpe 

Der blev lagt ud med musik fra musik-
gruppen, som de havde øvet i det seneste 
halve år. De spillede 3-4 numre og et eks-
tra nummer. Det var meget rørende. Alle 
var glade og der var en god stemning. Så 
gik en ny rapper, Krystian, på scenen. 
Han var rigtigt god.   

Så kom der noget sørgeligt, Anders har 
valgt at stoppe med at hjælpe på Handi-
K@. Jeg tror, det er fordi, vi er blevet 
meget krævende. Han kan ikke holde til 
mosten he he. Der var ved at være tårer 
for alle også for Anders. Han har været 
en god hjælper og alle var glade for ham, 
men han skulle videre med sit tømrefir-
ma og har valgt også at blive personlig 
hjælper.  

Bagefter kom der en overraskelse, Louise 
lavede lidt teater for os. Hun er med i en 
teatergruppe på Aarhus teater. Hun spil-
ler godt.  

Bagefter blev vi præsenteret for dagens 
menu af formanden fra elevrådet. Vi gik 
til spisning og alle blev glade og mætte. 
Det foregik på den måde, at der var dæk-
ket bord i elevklasserne, så vi var delt op 
i de forskellige klasser. Der blev spist, 
grinet og pjattet.  

Så blev der spillet op til bal af en DJ. Han 
spillede alle de gode populære sange, og 
baren var åben. Alle så ud til at hygge sig. 

Måske kom der en ny kæreste eller en 
god veninde ud af det, hvem ved? Det var 
i hvert fald et brag af en fest. Vi sagde tak 
for det første halve år og god sommer, og 
alle glæder sig til det næste halvår. 

 

 

 

Elevfest 
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Fødselsdagssang 
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I Handi-Travel-Info, har vi 20 års fød-
selsdag i dag. Vi har glædet os til det og 
har nu været i live i 20 år. Fx kan vi næv-
ne, at vi har været oppe på Færøerne og 
Island for at undersøge deres handicap-
egnede muligheder. På Færøerne har vi 
fået seks steder, og på Island har vi fået 
to. En anden ting: Igennem 20 år har vi 
hjulpet mange med deres ferie. Vi er 
over, overglade for, at vi har gennemført 
20 år, med op- og nedture. 

Hilsen fra hele  

Handi Travel holdet 

 

Handi-Travel-Info 
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Sjov på Engtoftecentret 

Kan du huske… 

Da både blinde, døve, tegnsprogstolke, 
voksenpsykologer og Handi-K@s mange 
kørestolsbrugere færdedes på gangene og 
i kantinen - hvem skulle man dytte af? 
Blinke med lyset til? Kaste håndtegn ef-
ter?… vi blev kreative og omstillingspara-
te i vores måde at signalere og kommuni-
kere på… 

Da den blå flodhest Dolph (aka Peter) gik 
amok i film og medierummet og smadre-
de en papkasse til plukfisk med en kølle, 
mens han skældte og smældte… 

Den tossede julefest, hvor sneen væltede 
ned og al udkørsel blev frarådet, og vi 
derfor endte med kun at være 5 elever, 10 
personaler, et veludstyret diskotek og 
bunker af dejlig julemad… 

Da der pludselig dukkede to små heste 
op på besøg inde i grupperummet og tra-
vede en tur rundt på Handi-K@… 

Dengang Handi-K@s kælder var fuld af 
gys og gru, uhyggelige lyde, vampyrer, 
hekse og leder-lig på bårer, blod i hånd-
vasken og masser af skræmte elever på 
gangene… 

Da en seriemoder var løs i kælderen og 
myrdede elever i motionsrummet, på 
handicaptoiletter og i elevatoren… 

At nogen indimellem er blevet glemt på 
toilettet og har måttet ringe sig vej ud 
derfra… 

Da borgmesteren, Ole Henriksen, den ty-
ske tandlæge, Kronprinsesse Mary og 
Dronningen kiggede forbi Handi-K@…

Da der var melodi grand prix på Handi-
K@ og kamp til stregen om at blive nr. 1. 

Da vi filmede med en hund, som blev ved 
med at løbe væk undervejs i scenen… 

Da skolens hovedindgang var lukket af 
en mur af sne, som vi måtte skovle væk 
med fejebakker, fordi pedellen ikke kun-
ne komme frem for sne og ingen andre 
havde nøgle til hans værksted… 

Da nogen havde stjålet en bil og besluttet 
at sætte den i brand mellem kantinen og 
personalerummet, så ruderne sprang 
(heldigvis om natten) og skolen lugtede 
af røg og sod i mange måneder bagefter… 

Dengang vi bagte forretter ind i lerfigurer 
og bad vores gæster smadre kunstinstal-
lationerne, hvis de gerne ville have noget 
at spise… 

Da den paralympiske lege blev afholdt på 
Handi-K@ og mange af os kom øverst på 
medaljeskamlerne… 

Spøgelset som i 2016 og 17 er gået igen 
og igen og igen i IT-lokalet og har 
skræmt Handibølleredaktionen fra vid og 
sans… 
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Sjov på Engtoftecentret 

Og I skal heller ikke snydes for, hvad 
Forspring og Lene H.P. husker: 

Julefest-spillepanik. 

Helenas joystick gik i stykker – hun ban-
dede og svovlede – og måtte skubbes på 
scenen – men nåede heldigvis helskindet 
igennem koncerten. 

Optræden med rap. 

Krystian har nydt at optræde med hans 
selvskrevne rap. Det er noget han går 
meget op i at skrive. 

Start på kæresteri. 

6. juni begyndte et nyt kapitel for elever-
ne Lene Thygesen og Jacob Sørensen. De 
blev forelskede og har fornyelig markeret 
10 års bekendtskab. De har været igen-
nem skænderier og flere brud, men blev 
kærester igen i april ’16 og har været det 
siden. 

Spilleuge om hygiejne  

Mandag morgen kører Lene ud på toilet-
tet, hvor hun finder en sprøjte med no-
get, der ligner blod. Hun bliver bange og 
skynder sig straks ud til Susanne. Su-
sanne beroliger hende og minder hende 
om, at det er spilleuge, og at sprøjten ba-
re er en rekvisit. 

 

 

Diverse kæresterier. 

Handi-K@ har været vidner til mange 
forskellige kærestepar gennem tiden. 
Hvad enten det er startet på stedet eller 
udenfor huset, så har der været mulighed 
for at holde forholdet ved lige i huset. 

Optræden med bas-solo til elev-
fester. 

Jacob har optrådt solo ca. 3 gange med 
bas-spil. Det har været sat sammen af 
forskellige bider fra forskellige kunstne-
re, fx Metallica og Star Wars. Og til noget 
af spilleriet har han brugt forvrænger-
pedal. Der er desværre ikke blevet opta-
get video af nogle af hans optrædener. 

Vi glæder os helt utroligt meget til de 
nye historier og oplevelser, som ligger 
gemt i de næste 20 år på centret ;-) 
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Mindernes allé 
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Da Engtoftecentret blev indviet, var det 
med følgende institutioner: Århus døve-
forening, Tegnsprogstolkeuddannelsen, 
Nyblindekursus, Voksenpsykologisk kon-
tor og Handi-K@. 

Der opstod derfor et behov for kantinefa-
ciliteter. Den Blå Café åbnede i november 
1998 i et samarbejde med det daværende 
Arbejdsmarkedscenter Nord.  

Gennem Arbejdsmarkedscenter Nord 
kunne borgere komme i arbejdsprøvning 
i Den Blå Café i kortere eller længere for-
løb. 

Dette samarbejde ophørte i 2005, hvoref-
ter Den Blå Café blev overdraget til det 
nuværende SOH/Handi-K@. 

Den Blå Café fungerer nu som kantine 
for Handi-K@´s brugere og personale 
samt kursister. 

 



 

 

Foreningen Projekt- & Udviklingsteamet 

-For mennesker m. funktionsnedsættelse 

Foreningen er en selvstændig forening 
med medlemsvalgt bestyrelse.  

Medlemmer er primært elever og ansatte 
på Handi-K@ men alle kan være med-
lem.  

Kontingent for 2017 er kr. 30,-. 

Foreningen har 3 hovedformål: 

* Udbyde kurser og projekter - alle med 
det formål at gøre hverdagen lettere og 
mere indholdsrig for mennesker med en 
fysisk funktionsnedsættelse samt gøre 
dem mere aktive, enten i job, uddannelse 
eller frivilligt arbejde. 

* Støtte op om de aktiviteter og initiati-
ver der foregår omkring deltagerne på 
Handi-K@ 

* Hjælpe medlemmer med at udvikle og 
gennemføre ideer. 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på projekter og aktiviteter der 
er afholdt eller støttet af Foreningen er: 
Cirkeline, Krop & kost, Handi-travel-
info, Handicappede gennem tiden, Social 
økonomisk beskæftigelse, Mitii, Studie-
ture for eleverne, Info TV skærm ved ind-
gangen, Handihaverne, Handi Forum, 
Fitnesslokale m.m. 
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  P & U teamet 
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Kjelds Klumme 

Hvad er ligheden mellem en blondine og 
en måge 
– De er begge to helt hvide på deres krop. 
 
Hvad er forskellen på en blondine og en 
måge? 
Den ene hopper rundt i møblerne, spiser 
alt, larmer hele tiden. 
Den anden er en fugl. 
 
Hvordan kan man høre, at det er en 
blondine, der sidder ved computeren? 
Hun skriger, når hun ser musen. 

(Tak Kjeld for dine 20 års chikane af 
blondiner. Vi er mange, der forventer os 
noget sjov de næste 20 år om brunetter!) 
 
Lille Per og lille Ole sidder i sandkassen 
og leger, da Per spørger Ole: "Tror du 
egentlig på djævelen?". "Nej", svarer Ole, 
"det er ligesom Julemanden, det er opgså 
min far". 
 
Lille Per løber ude i haven og så kommer 
postbudet og spørger: 
- Lille Per, hvad laver du? 
- Jeg løber hjemmefra. 
- Jamen du løber jo bare i haven. 
- Det er fordi Søs siger jeg ikke må gå 
over vejen. 
 
Jeg fik en honningmad i dag... Den havde 
en kedelig bi-smag. 
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Siden sommerferien har vi knoklet med 
at gøre klar til 20 års fødselsdagen bl.a. 
ved at udvikle fødselsdagsdrinken 
”Handi-K@ Purple”, som er inspireret af 
og matcher farven på vores lilla døre 
rundt på skolen.  

Og hip hip hurra så har vi også skrevet og 
klippeklistret et fødselsdagspotpourri, 
som skal synges på selve dagen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover er Anders og Mark stoppet og 
vi ønsker dem begge held og lykke med 
deres fremtid både hvad angår firma, job 
og uddannelse.  

Til gengæld er Moureen kommet tilbage 
til os igen og hende ønsker vi selvfølgelig 
velkommen til og glæder os til mange 
sjove og hyggelige timer med :-) 

 

Handibrugermøde 1. september  

Højskoledag 5. september 

Undervisningsfri 15. september 

Handibrugermøde 6. oktober 

Spilleuge i uge 41 

 

 

 

OG SÅ ER DER  

EFTERÅRSFERIE 

I UGE 42 

 

Siden Sidst 

 

Kalender 



 

 

 

KUNST Stafetten 

Månedens kunstner: 

Tobias Borup  


