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En dejlig tid nærmer sig.... 
 
Snart kan vi pakke madkurven og drage 
ud i det blå - sætte os på det grønne græs 
og nyde solens lune strejf på vor kind. 
 
Det er også startskuddet for vores Byha-
ver, som jo allerede nu helt på egen hånd 
har startet forårsprojektet op med fine 
gule blomster. Og Fredagsværkstedet og 
ForSpring har opfundet, designet og la-
vet et selvvandingssystem til byhaverne i 
fx ferieperioder og lange weekender, så 
planterne hele tiden er sikret vand. Hvor 
supergodt!  
 
Der kommer også snart en forårskultur-
dag - fredag den 3/5. Det er lige den dag, 
hvor vi skal invitere familie og venner på 
besøg, så de kan se og høre, hvad vi Han-
di-K@'ere går og laver. 
 
Det bliver dejligt at skifte de korte kolde 
og mørke dage ud med de lange lyse dage 
og nætter - jeg bliver i hvert fald i rigtig 
godt humør af det... 
 
Knus Mimse 
 



 

 

Dette er historien om mig og mine to fa-
milier! 

Jeg hedder Helena og er for mange år si-
den blevet adopteret fra Sydkorea af en 
dansk familie, og har lige siden boet i 
Danmark.  

I min barndom og ungdom har jeg ikke 
brugt så meget tid på at tænke på, at jeg 
var adopteret, jeg har bare levet mit liv 

som del af en almindelig dansk familie. 

Men en dag i 2017 lå der pludselig et brev 
i min postkasse, som satte tankerne i 
gang. 

Brevet var fra min dengang ukendte sø-
ster Jasmine, og hun beskrev i brevet, at 
hun havde været i Sydkorea for at finde 

sin biologiske familie, og at hun derovre 
havde fundet ud af, at hun havde en sø-
ster i Danmark – mig!  

Jeg begyndte at græde, da jeg hørte bre-

vet, fordi jeg ikke anede, at jeg havde en 
storesøster og da slet ikke vidste, at hun 
boede næsten ved siden af mig i Sverige. 

Jeg blev meget overrasket!!! 

Der var også et brev fra børnehjemme i 
Sydkorea, hvor vi havde boet før adobtio-
nen og et brev fra den danske organisati-

on, som jeg blev adopteret igennem. I 
brevene stod der, at det var op til mig om 
jeg ønskede at tage kontakt til min sø-

ster. 

Jeg skrev tilbage til hende, at jeg meget 
gerne ville mødes med hende og høre 

meget mere om det hele! 

Så kom hun og besøgte mig. Det var me-
get dejligt og meget rørende at møde min 
søster efter så mange år. Hun fortalte om 

rejsen til Sydkorea, om vores biologiske 
familie og om sin egen familie i Sverige. 
Hun viste også billeder og spurgte mig 

om en helt masse om mit liv også.   

Gennem Jasmine fik jeg kontakt til re-
sten af min familie i Sydkorea. De sendte 
mig en mappe med fotos af min store ko-

reanske familie. Her i artiklen kan I se 
nogle af billederne! 

Jasmine har siden besøgt mig igen sam-

men med sin mand og sine børn, og har 
også besøgt min mor og far i Sønderjyl-
land. 

For mig har det været en kæmpestor op-

levelse lige pludseligt fra den ene dag til 
den anden at få en stor og ny familie. Jeg 
er rigtig glad for, at jeg har fundet dem, 

og vil meget gerne holde kontakten til 
dem i fremtiden. 

Men det er også vigtigt for mig at sige, at 
jeg er meget, meget glad for min familie 

her i Danmark, som jeg jo har levet det 
meste af mit liv sammen med. På den 
måde er jeg jo faktisk dobbelt heldig, for-

di jeg har hele to fantastiske familier i 
mit liv i dag!  

  



 

 

Her er min sydkoreanske familie: 

 

 

 

 

 

 

Her er min mor. Hun hedder Mom Lee 
Taeyun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er min bedstemor, der passede mig, 
da jeg var lille baby. Det er også hende du 

kan se på forsiden af bladet!  

  

Her er mine søstre.  

Min ældste søster hedder Choi Yujin.  

Min næstældste søster hedder Choi Sun-
Kyung  

Jeg er selv den 3.  søster i flokken. Mit ko-
reanske navn er Choi Sunim. Mit danske 

navn er Helena Sun Lauridsen. 

Min ældste lillesøster hedder Jasmine 

Engstrøm. Hun blev adopteret til Dan-
mark sammen med mig men til en anden 

familie.  

I dag er hun gift og bor med sin familie i 
Sverige.  

Min yngste Søster hedder Choi Mijen.  

Jeg har en stor koreansk familie på min 
mors side.  



 

 

I forbindelse med dette nummer om fa-
milie har vi undersøgt vores egne famili-
er, og har fundet ud af, at vi har rødder 
over store dele af både Danmark og den 
store vide verden! 

Søren: Jeg har rødder i den sjælland
 ske muld omkring Kalundborg. 

Peter: Jeg kommer fra Fyn, hvor min 
 familie stadig bor. Farvæller! 

Helena: Jeg er fra Sønderjylland og fra 
 Sydkorea. Møjn!   

Tobias:  Jeg har danske og tyske rødder 
 fra min far og danske og engel
 ske rødder fra min mor. Bye 
 bye!  

Oscar: Er fra København og har kine
 siske og svenske rødder - och 
 pratar bra svenska.  

Krystian: Jeg har polske rødder fra min 
 mor og ugandesiske fra min far, 
 og så er mit hood ellers 8210 
 Århus V. Hey Yo! 

Vi har altså på linjen mange forskellige 
dialekter og sprog, så måske er det fak-
tisk i virkeligheden derfor, at vi hedder 
Kommunikationslinjen??!! 

 

 



 

 

 

 

Vores skønne familier  

På Kreativ Linje har vi snakket om, hvad 
vores familier betyder for os. Det er dej-
ligt at have en omsorgsfuld familie, både 
når det går godt, og når det går skidt. 

Anna: Jeg har en meget omsorgsfuld 
bror, som jeg laver mange ting med. Jeg 
husker særligt et triatlonstævne i Ran-
ders, hvor jeg hjalp min bror, vi skulle 
tælle svømmernes baner. Det krævede 
min fulde koncentration.  

Lene: Min morbror og hans kone Nynne 
og mine kusiner er også meget omsorgs-
fulde. De er tit ude og besøge mig.  

Lisbeth: Jeg har nogle meget omsorgs-
fulde forældre, som er gode at snakke 
med om ting, jeg ikke kan snakke med 
andre om. Både dem og min bror støtter 
mig meget.  

Martin: Et af mange gode minder om 
min farmor er, at hun altid kom med en 
påskelagkage, som bestod af ene marzi-
pan. Det gjorde hun hver eneste påske i 
mange år.  



 

 

Nyt fra Handi-Travel-Info  
 
Fra Handi-Travel-Info har vi haft en god 
ferie, og har siden nytår arbejdet med at 
skaffe penge til at få lavet et google kort 
på hjemmesiden. Og ud over det, er vi 
også ved at skaffe penge til en kryds-
togtsrejse.  
 
Hovedformålet er at undersøge, om det 
er til at bruge krydstogt for mennesker 
med et handicap. Og Handi-Travels leder 
har også et andet formål med turen, han 
har nemlig også noget, som han skal fejre 
i samme forbindelse. 
 
Fra Handi-Travel håber vi, at I alle vil 
bruge os, når I skal ud og rejse i 2019, så 
skal vi nok undersøge mulighederne for 
jer. Bare skriv eller ring til os! 
 
Med venlig hilsen 
Handi-Travel & Co 

 

 

 



 

 

Adgangsforhold til Sølund fe-
stival 

Vi har undersøgt, hvordan tilgængelighe-
den er til scenerne på Sølund Festivalen. 

Der er jo en fantastisk musikgruppe på 
Handi-K@, som af og til optræder på Sø-
lund Festival – og de stejle ramper kan 
være en udfordring for både musikere og 
hjælpere.  

Derfor har vi kontaktet lederen af Sølund 
Festivalen for at få nærmere oplysninger 
om ramperne. Denne viden har vi fortalt 
og tegnet videre til Kørestolsræserne.  

Vi arbejder videre i Adgangsgruppen 
med at prøve at finde oplysningerne om 
en mobil lift. Det kunne være fedt at fin-
de en god løsning. 

Med venlig hilsen 
@dgangsgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oscar:  Nå Lene. 25 år på Handi-K@! 
Hvordan har det været?  

Lene:  Det har været nogen rigtigt go-
de år!  

Oscar: Hvad har du lavet på 25 år? 

Lene: Vi startede med at være på 

Sankt Anna Gade skole, og så 
efter nogle år, så kom vi herud 
på Handi-K@ i Viby. Vi har la-

vet masser af dramastykker og 
har været på hytteture i Hou 
nede på Søsportscentret.  

Oscar: Hvordan var det at gå fra 

Sankt Anna Gade og så kom-
me herud på Engtoftecentret? 

Lene: Det var meget bedre at komme 

herud, fordi før var vi inde i 
nogle bittesmå lokaler. Vi hav-
de undervisning, kaffepause 
og frokost i samme lokale, og 

vi skulle have hjælp til at kom-
me ud og ind af døren fordi 
der var så lidt plads. Så det var 

super dejligt at komme herud, 
fordi vi fik flere lokaler og me-
get mere plads!  

Oscar: Hvornår kom I herud? 

 

Lene:  1. april 1997 kom vi herud, og 
  vi var med til at pakke det he-
  le ned og ud igen. Vi ville ikke 

  have fri og lade lærerne flytte 

det hele, for det var jo også os, der skulle 
flytte herud! Så vi var med til at pakke 

hele skolen sammen. 

Oscar:  Klart! Hvis man kan hjælpe, 
 skal man hjælpe, er det ikke 
 det man siger? 

Lisbeth: Hvad skete der på selve jubi-
 læumsdagen?  

Lene: Jeg havde bestilt en chokola-

 dekage, som Steen havde lavet. 
 Og så fik jeg også et diplom af 
 Mimse, og hun holdt også en 
 tale for mig. Og så blev der ta

 get nogle billeder, som kom på 
 Infoskærmen :-) 

Hvis du til sidst skal sætte nogle ord på 

dine 25 år her på Handi-K@, hvad vil du 
så sige? 

Jeg har lært mange ting. Fx er jeg ikke så 
genert i dag, som jeg var da jeg startede, 

og jeg tør kaste mig ud i nye udfordrin-
ger. 

Jeg har fået nogle gode veninder herude! 

Jeg elsker at lave teater og musik og at 
male. 

Det har været 25 gode år, og jeg er klar til 
at tage 25 til, for det er dejligt at have et 

sted man er tryg ved og glad for at kom-
me på! 

 

 



 

 

 



 

 

 

Familiequiz…- 

Kan du mon huske navnene på disse be-
rømte familier?  

Send svarene til os på handiboeller-
ne@sol.dk 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Den 8. januar 2019 var der igen Elvisdag 
på Handi-K@. Hvis Elvis have levet, ville 
han være blevet 84 år gammel på denne 
dag. Traditionen tro var det Martin, der 
arrangerede!  

Mimse kom over i teatersalen kl. 11.30 til 
12.00 og læste op af Elvisbogen, som 
Martin have taget med på Handi-K@.  
Den handlede om Elvis’ liv og hans fami-
lie.  

Derefter var der Elvismenu i kantinen.  
Den Blå Cafe var pyntet op med ameri-
kanske flag, og vi hørte Elvis musik. Me-
nuen var inspireret af Elvis kogebogen 
”Are you hungry tonight?”, og var som 
alle foregående år ret tung! Elvis var 
åbenbart ret vild med ostesuppe, fars-
brød med kartoffelmos og sovs samt 
amerikansk æbletærte!  Det var en god 
menu og en god dag! 

Nedenfor kan I læse lidt om Elvis’ familie 
og også finde et interview med Elvisda-
gens arrangør Martin Wied. 

Elvis blev født i et fattigt arbejderhjem på 
Old Saltillo Road i East Tupelo i et to-
rums træhus, bygget af hans far, Vernon. 
Tvillingebroderen Jesse Garon Presley 
var død ved fødslen, og Elvis voksede op 
som forældrene Vernon og Gladys Pres-
leys eneste barn. Som 13-årig flyttede 
han i november 1948 med sine forældre 
til Memphis. 

I Memphis boede familien Presley i et af 
de fattigste kvarterer med nær tilknyt-
ning til den lokale kirke. I kirken kom El-
vis tit på besøg sammen med sin mor, og 
det var her, han fik de første musikalske 
erfaringer, da han både hørte og sang go-
spel. 
 

3. juni 1953 var Elvis færdig med sin sko-
legang. Fra han forlod skolen og til sit 
gennembrud som 18-årig ernærede han 
sig som lastbilchauffør og arbejdsmand 
hos det lokale el-firma, The Crown Elec-
tric Company, til den formidable timeløn 
af 1,25 $. 

Lidt ved en tilfældighed fik han i 1954 
indspillet en plade og dagen efter blev 
"That's All Right" spillet for første gang i 
radioen på den lokale station WHBQ.  

Lytterne var så begejstrede for pladen, at 
nummeret denne dag blev spillet fjorten 
gange i programmet, og efter adskillige 
opringninger fra lytterne blev Elvis alle-
rede om aftenen hentet ind til sit første 
radiointerview. Fra denne dag blev Elvis 
kendt i hele i USA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interview med Martin Wied  

Hvornår fik du interesse for Elvis? 

Det startede en vinterdag, da jeg kom 
hjem fra skole. Jeg boede stadigvæk 
hjemme, og min far havde en masse pla-
der, og imellem dem var der en med El-

vis Presley, som jeg ikke kendte noget til. 
Den blev sat på pladespilleren, og så hør-
te jeg sangerne igen og igen. Og siden 

den dag har jeg faktisk været skudt i El-
vis.  gik i skole. Han kan godt lide hans 
sangtekster.  

Hvorfor er Elvis dit idol? 

Elvis er mit store idol, fordi jeg synes han 
har nogle fede sange. Og fordi det er en 
god måde at lære engelsk på, hvis man 

ikke er så god til det i forvejen,  

Hvorfor snakker du hele tiden om 
Elvis, når han lever ikke mere? 
Det gør jeg, fordi det er vigtigt for mig, at 

vi ved, hvem Elvis var, fordi han var en 
kæmpe stor personlighed for rockmusik-
ken.  

Hvorfor laver du Elvisdag den 8. ja-
nuar? 
Det er en fast gammel tradition, som vi 
har på Handi-K@, som jeg startede op 

sammen med vores gamle pedel Ole W, 
der også var Elvis Presley fan. Vi fandt ud 
af, at vi havde en fælles passion! Det er 

den 8. januar, fordi Elvis havde fødsels-
dag på denne dato, og så syntes jeg at det 
var nærliggende at lægge dagen der. 

Hvordan fik du Steen i kantinen 
med på den? Elvis-Steen? Jamen han 

er jo med på det hele!  

Har du været på besøg ved på Elvis 
hus i Memphis i Randers Gra-
celand?  

Ja både i Randers og i USA!  

Kan man godt køre rundt i huset 
som kørestolsbruger?  

Ja det kan man godt, der er elevator. Det 
var meget rørende for mig at besøge El-
vis’ hus i Memphis. Det var jo så stort for 
en lille Elvisfan som mig at komme over 

og se det. Det var sammen med Elvis-
klubben i Randers. Det var stort på alle 
måder! Det var også rørende at se Elvis’ 

gravsted. Og det var en kæmpestor rejse-
oplevelse sammen med min bror, som 
jeg tit tænker tilbage på.  

Hvorfor betyder Elvis så meget for 

dig? Det er musikken! Han lavede nogle 
fede tekster, man kan rocke med på. Mi-
ne yndlingsnumre er Green Green Grass 

of Home og Don’t cry Daddy. Elvis er 
stor på alle måder 

 

 

 

 

   

Interviewet er lavet af  Tobias,  
Krystian, Søren og Lone  

 



 

 

 

 

Christian 
Forspring 

Carsten  
Handi-@dgang 

Søren 
Kommunikation 

Eivild 
 Navigator 

Martin   
Kreativ  

Poul Erik  
Handi-Trivsel  



 

 

  

Her kan du se 

Handibruger 2019 
 

Repræsentanter (side 19) 

og              

Suppleanter (side 18) 

Kim 
Forspring 

Thomas  
Handi-@dgang 

Tobias (formand) 
Kommunikation 

Lene T. S. 
 Navigator 

Anna   
Kreativ  

Mette  
Handi-Trivsel  



 

 

Kost og Krops forårssæson-
start 2019 var et tema med 
barndoms minder 

Tinas barndoms minder 
Rejetærte 
Kina fars livret 
Mickey Mouse kage 

Louises barndoms minder 
Tunmousse med smør 
Forloren Pindsvin 
Lækker hjemmelavet trefarvet is 

 



 

 

 

 

Fredag den 3. maj 2019 arrangerer vi endnu engang 
Musik- og Kulturdag på Handi-K@ 

Tidspunktet er kl. 10-12 i Teatersalen, og vi vil gerne invitere 
jer alle sammen til at deltage i denne dag.  

I kan deltage som publikum, men det vil være endnu bedre, 
hvis I selv har noget at vise frem eller optræde med.  

Det kan både være en lille sketch, oplæsning af fx et digt, 
spille eller synge et musiknummer, vise noget frem I har la-

vet i kreativ eller måske vise en PowerPoint med noget af 
det, I går og arbejder med på linjen – eller noget helt andet. 

Kun fantasien sætter grænser. 
 

Koret ’Walk and Roll’ vil endnu engang slutte dagen af med 
en koncert. 

Vi glæder os til at se jer 

  

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 3. maj 2019! 

 



 

 

 

Alle børnene kom sikkert hjem fra fa-
brikken undtagen Ib og Arne de blev til 
chili con carne 
 
  
Hvorfor tager århusianeren en 
bombe med i tivoli? 
- For at springe køen over 
 
  
Hvorfor stiller århusianerne altid 
mælken ud på badeværelset? 
- Fordi at den ikke kan holde sig 
  
 
Du har ringet til tv2 vejret 
- du taler med Storm 
 
  
Du har ringet til bænkevarmer 
- du taler med Nicklas Bendtner 
  
 

Hvad kalder man en mand med en 

hjerne? 

– Uddød  

Hvad er sjovest en måge eller due 
joke? 
- det måge due selv om! 
 
  
Hvad er mågers ynglings tv-
program? 
- go’ mågen Danmark 
 
  

Hvor tager duer på ferie? 

- I Dubai 

Hvilken opfindelse lader dig kigge 

igennem en væg? 

- Et vindue 

  

Hvad tilhører dig, men bruges me-

re af andre? 

- Dit navn.  



 

 

Vi havde et rigtig godt Stormøde - og du 
kan se mere om dette på side 18-19. Her 

kan du se, hvem de forskellige linjer har 
valgt som repræsentanter og supplean-
ter.   

Simon er stoppet, da han er flyttet til Ål-

borg for at være tættere på sin familie - vi 
ønsker ham held og lykke i fremtiden og 
glæder os til at se ham igen her eller der 

 ;-)  

Thea er også stoppet som hjælper, så 
hende ønsker vi også rigtig meget held og 
lykke i fremtiden. 

 

Loui er startet i virksomhedspratik og 

skal hjælpe os med IT. Vi ønsker ham 
velkommen 
til og glæder 
os til gode 

stunder sam-
men med 
ham! 

 

 

3. maj: Musik- og Kulturdag 

6. maj: Handibrugermøde 

14. maj: Bølledeadline  

31. maj: Undervisningsfri 

3. juni: Handibrugermøde 

19. juni: Højskoledag 

21. juni: Elevfest 

 



 

 

 


