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Så blev grønt til brunt… 

 

Vi har haft vores spændende spilleuge 
som handlede om grøn bæredygtighed – 
og vores berømte vildtuge i Den Blå Café, 
hvor vi kunne købe udsøgte vildtretter 
hele ugen. Det er vores startskud til den 
kommende vinter. 
 

Når vi kommer herhen efter efterårsferi-
en, så må vi nemlig stille alle urene tilba-
ge til vintertid, sove lidt længere og vente 
på, det snart bliver rigtig vinter. Vores 
flotte byhaver tages ned, og drivhusene 
omdannes til en vintercollage. Så bliver 
det tid til alle de hyggelige indendørs ak-
tiviteter varieret med friske gåture, der 
bider lidt i kinderne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når urene sættes en time tilbage derude 
midt på landet, hvor jeg bor, bliver det 
snart meget, meget mørkt om eftermid-
dagen og aftenen, når jeg kommer hjem.  
 

Alle hestene får lang vinterpels til be-
skyttelse mod kulden, og menneskene 
tager også vintertøjet på. Når vi kommer 
ind fyrer vi op i brændeovnen og hygger 
os ved stearinlysene. 
 

Sådan er det også på Handi-K@ i tiden, 
der kommer. Vi bliver mere aktive in-
denfor, og der skal laves flot kunst og 
sjove teaterforestillinger og spændende 
artikler til Bøllerne og Facebook og info-
tavlen.  
 

Jeg glæder mig også til vores store jule-
fest fredag den 20.12. hvor festen altid 
indledes med rigtig gode koncerter.  
 

Så – velkommen til en hyggelig vinter– 
og juletid, Mimse. 



 

 

Inspirationen til dette nummer af Handi-
bøllerne er den svenske pige Greta Thun-
bergs klimastrejke, der startede som en 
lille enkeltmandsprotest foran den sven-
ske rigsdag og udviklede sig til et ver-
densomspændende ungdomsklimaoprør! 
Nummeret handler derfor på forskellige 
måder om klima, miljø og bæredygtighed 
(med en afstikker til søs!) 

Hvem er Greta T? 

Greta Thunberg er en svensk pige på nu 
16 år. Den 20/8 2018 tog hun fri fra skole 
om fredagen og satte sig ned med et de-
moskilt foran den svenske Rigsdag. Og 
det blev hun ved med at gøre fredag efter 
fredag efter fredag efter fredag… Vi tæn-
ker I har fanget pointen! Flere og flere 
unge meldte sig under fanerne og be-
gyndte at lave lignende strejker rundt om 
i verden – også her i Danmark. Fridays 
for future – fredage for fremtid – blev 
demonstrationerne kaldt.  

Talen for FN 

Demonstrationerne fik politikere rundt 
om i verden til at vågne lidt op og indse, 
at noget måtte gøres. Derfor inviterede 
de Greta Thunberg til at holde en tale i 
FN i New York til klimatopmøde. Greta 
takkede ja, men nægtede to ting: dels at 
flyve, da det ikke er bæredygtigt, og dels 
at tale med USAs præsident Donald J. 
Trump, da han i følge hende ikke tager 
klimaet seriøst! Hun satte derfor sejl fra 
England med kurs mod New York i en 

særligt bæredygtig båd og nåede frem for 
at tale mange dage senere. I sin tale 
skældte hun verdenslederne ud og sagde, 
at de skulle skamme sig og tage sig sam-
men til at handle her og nu. 

 27 år tidligere… 

Greta Thunberg er IKKE den første eller 
eneste unge, der har forsøgt at råbe FNs 
politikere op angående klimaet! De unge 
har altid været i forreste linje. 

Allerede i 1992 talte den da 12 år gamle 
Severn Suzuki for FN og kaldte på hand-
ling i forhold til miljøet, da hun stillede 
sig op på FN’s miljøtopmøde i Rio i Bra-
silien. Og den i dag 39 årige Severn Suzu-
ki synes ikke, at politikerne har gjort nok 
for miljøet (hun er stadig klimaaktivist) 
men er meget stolt af Greta Thunberg og 
de unges klimabevægelse.  

Nomineret til Nobels Fredspris 

Greta Thunberg blev i 2019 nomineret til 
Nobels fredspris, men fik den ikke. Til 
gengæld fik hun Nordisk Råds Miljøpris 
for sit store arbejde. Hun valgte dog at 
takke nej til prisen, da hun ikke ønskede 
at modtage noget andet end politikernes 
løfter om handling og forandring! 

Forandring kræver handling! 

Til alle jer derude: Det er tid til at handle 
og vi kan alle være med til at gøre vores. 
Hvad er DIT bidrag til et bedre klima?! 

 

  



 

 

  



 

 

I Spilleugen (som du kan se billeder fra på side 21) arbejdede vi med miljø, klima og 
bæredygtighed.  

Vi var blandt andet ude at høste i vores byhaver og lærte om processer fra jord til 
bord. Jan fortalte om munkenes ølbrygning og viste eksempler på, hvordan man laver 
sin egen bryg, og vi fik lov til at dufte til humle og smage på malt.  

Vi havde også en quiz, hvor vi skulle gætte, hvilke ting, der tog længst og kortest tid 
om at blive nedbrudt ude i naturen.  

Nogle skrællede æbler og mostede dem og andre snittede kål i lange baner og fermen-
terede dem.  

Så skrev vi klimasange og til sidst holdt vi en kæmpe høstfest, hvor vi optrådte med 
sangene for hinanden og smagte på kål, saft og andre gode sager...     

Derudover har vi på Kommunikationslinien traditionen tro lavet årets julekalender-
quiz klar den 1. december. Og hvad man kan vinde er en stor hemmelighed, som ikke 
må  afsløres endnu.  

Tobias var med til Ris ala mande releasen i Den Blå Cafe - som smagsdommer. Han 
var så heldig at vinde konkurrencen om et gavekort. 

Ho ho ho… 

 

    

 



 

 

 

I foråret spillede vi på Kreativ musicalen 
”50 års Fødselsdagen” her på Handi-
K@,. 

Og fordi vi god respons på den, og fordi 
flere har efterspurgt den, tog vi den op 
igen i efteråret 2019.   
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I faget Kreativ er vi i gang med at lave en 
eventyrhave i en af plantekasserne, som 
står ude foran hovedindgangen. 

Eventyrhaven skal erstattet de fine som-
merblomster, når de visner.  

 



 

 

Handi-Travel-Infos krydstogt i 
Østersøen 

 

 

Når man har et handicap, så har man 
samme lyst til at tage på krydstogt som 
andre, og nu har HTI været ude og teste, 
om det er en mulig rejseform for menne-
sker med et handicap.  
 

Hvis man vil tage på krydstogt, så er det 
vigtigt, at man sparer op – omkring 
40.000 kr. Det er en god idé, at man la-
ver sig en krydstogtskonto, hvor man fx 
sætter 1000 kr. ind hver måned. 
 

Da vi kom til Oceankajen på Københavns 
havn, fandt vi ud af, hvor vi havde mulig-
hed for at have min bil på  p-plads, mens 
vi var på krydstogt. Det koster 500 kr. for 
en uge - til gengæld er det meget, meget 
sikkert. 

 

 

 

 

 

Derefter kom vi hen til det krydstogtskib, 
som vi skulle sejle med, og det var et 
kæmpe skib på 315 meter. Skibet har 
plads til 6024 mennesker. Det har 19 
dæk. Af de 6024 mennesker, som var 
med om bord, var 1536 personale, og 
4488 var passagerer. 

Fortsættes side 14... 

 



 

 

 

Nu har Handi @dgang fået et 
gennembrud  
 

Nu har Handi @dgang fået et gennem-
brud hos kommunen: en af vores elever 
havde et problem, efter at et nyt botilbud 
blev bygget. Hun skulle køre frem og til-
bage, men hun var ikke meget for at køre 
ude på de store veje. Så adgangsgruppen 
fik en opgave med at finde en ny rute, 
men der var nogle forhindringer. Det var  

 

 

opkørsler og nedkørsler. Vi skrev til kom-
munen, og de ringede til os og sagde, at 
det vil de gøre noget ved. Kan I hjælpe os, 
når I kører på den rute, så meld tilbage til 
os, når det er lavet af kommunen. 

Hilsen Adgangsgruppen 



 

 

På en herlig mandag eftermiddag, hvor 
det pludseligt duftede af kage, blev en af 
bøllernes journalister inviteret indenfor 
hos Forspring til Østjysk kaffemik og ka-
gespisning—mums. 
 

Mens vi hyggede os, fejrede vi Kims fød-
selsdag forud og nød kagen. Og så fik vi 
snakket lidt om, hvad der i øjeblikket bli-
ver arbejdet med på Forspring. 
 

Louise:  
Jeg laver teater på livet løs sammen med 
musicalholdet. Og så har Forspring næ-
sten afsluttet ”Projekt Overvågning”, 
hvor linjen har hjulpet mig med at kunne 
se, hvem der kommer udenfor min lejlig-
hed, så jeg ved, om det er okay at åbne 
døren! Formålet med projektet har været 
at skabe tryghed i min hverdag. 
 

Kim:  
Vi har arbejdet med at planlægge tur ud 
til den nye udstilling om Pompei på Mo-
esgård Museum. Og så er jeg blevet men-
tor for en af de andre deltagere i forhold 
til at støtte ham i overgangen til at blive 
mand og fx finde sig en kæreste. 
 

Ellers er vi i fuld gang med at planlægge 
vores julefrokost, hvor vi starter med at 
se den nye udstilling på DokkX og bagef-
ter skal spise lækker mad sammen på en  
italiensk restaurant.  
 

RIGTIG GOD JUL FRA FORSPRING!    

 



 

 

 

 



 

 

 

Elvis oplevelse 

 

En torsdag i september fik Martin sig no-
get af en overraskelse på Folkestedet i 
Aarhus. Han vidste ikke noget om, hvad 
der skulle ske, blot at der var arrangeret 
kørsel til Aarhus, hvor Martins ledsager 
trådte til. 

Jeg var ankommet i god tid og var klar til 
at modtage Martin, men stadig hemme-
lighedsfuld.  
 

Vi kom ind i teltet bag Folkestedet og 
præcis klokken 19 dukkede først fire mu-
sikere op - og ganske lidt efter kom selve-
ste Henrik (Elvis) Busborg på scenen. 
 

Og så var der ellers dømt KONCERT med 
stort K. Et forrygende show med de bed-
ste numre: ”C. C. Rider”, ”In the Ghetto”, 
”Can´t Help Falling in Love” og en række 
andre store Elvis hits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busborg / Elvis delte kys og tørklæder ud 
undervejs, når sangene var mest til det.  

 

Påklædningen var i top - og stemningen 
var høj i teltet. Publikum sang lystigt 
med på flere numre. 

 

Efter koncerten var mange henne hos 
”Elvis” for at få taget selfies - og Martins 
aften sluttede med, at Busborg hilste på 
Martin i Flexbussen 

 

Dog skal nævnes, at Martin var en af de 
yngste publikummer; men det gør ingen-
ting, når man bare er en stor Elvis fan. 



 

 

 



 

 

Fortsat fra s. 10… 

 

Turen gik til Helsinki, Skt. Petersborg, 
Tallinn og Kiel. 
 

Skibet har nogle kæmpe elevatorer med 
plads til 15 mennesker. Dørene er meget 
brede, og på alle etager er der ekstremt 
brede gange. Alle toiletter på de offentli-
ge dele af skibet har et super handicapto-
ilet. Der er tre handicap-kahytter på ski-
bet, og deres toiletter er meget handicap-
venlige, og det er nemt at komme i bad, 
hvis man medbringer egen badestol, som 
vi gjorde. Det ville være fedt hvis kahyt-
terne var nogle kvadratmeter større, men 
det gik meget fint alligevel. Hvis man el-
lers kunne finde den skjulte seng i loftet! 
Der er også en lille balkon til handicap-

kahytterne. 
 

Skibets restauranter er luksuriøse og sto-
re, og det meste er ad libitum. Og hvis 
man er overfølsom overfor et eller andet, 
fx hvis man har mælkeallergi, så tager de 
hensyn og laver mad efter det behov. Det 
har Handi-travel-info's leder oplevet på 
sin egen krop. Hele aftenen og natten er 
der forskellige shows: Livemusik, Karao-
ke, mulighed for at dyrke de mere kultu-
relle sider i teatret, eller bare tage en tur i 
en af de 4 swimmingpools, hvoraf 2 be-
finder sig på dækket. Man kan også 
springe det hele over, og gå direkte i bob-
lebadet og nyde udsigten. For børnene er 
der et kæmpestort legeland på allerøver-
ste dæk. 
 

I forhold til shoppingmuligheder, service 
og barer, er forholdene følgende: Shop-
pingmulighederne er rigelige, og igen er 
der god passage til en kørestol i butikker-

ne. Servicen er i top, hvis man fx ikke kan 
finde ekstra sengen til hjælper nr. 2, så 
tager man bare telefonen, som hænger på 
væggen, og bestiller hjælp. Når man fær-
des på skibet er der også altid en service-
medarbejder lige ved hånden. I barerne 
er det meste inkluderet, men stærkere 
drikke skal man selv betale for. Der kan 
købes forskellige rabatkort til formålet. 
 

Når man er i havn, så har man mulighed 
for at tage på udflugt i dagtimerne. Hvis 
man vil på udflugt i Rusland, så må vi 
hellere informere om, at det er vigtigt, at 
man kender sit handicap, fordi hvis man 
vil have en guidet rundtur i Skt. Peters-
borg, så er det med en turistbus og det er 
afgørende, at der er to hjælpere, som har 
mulighed for at hjælpe en op i bussen. Og 
det er meget vigtigt at sige, at I må bede 
om at få lov til at sidde oppe foran i bus-
sen for at gøre det så nemt som muligt 
for alle sammen. Og det er nødvendigt at 
I har en håndstol med, for turistbusserne 
i Rusland har ikke lift til en elstol. Og en 
anden ting, som er lige så vigtig, når vi 
taler om Rusland – det er en god ide at 
være med i en krydstogtrejsegruppe, for-
di så får man en fælles visum tilladelse. 
 

 



 

 

Hvis man har et svært handicap og vil 
opleve Skt. Petersborg, men ikke kan væ-
re del af den guidede gruppetur, så må 
man huske selv at sørge for visum eller 
tale med dem, som man rejser med, om 
hvad I kan finde ud af. 
 

Da vi var i Skt. Petersborg, var vi på det 
berømte og kæmpemæssige Hermitage 
Museum, hvor de har lavet en rampe op 
til hovedindgangen. Det er vigtigt at sige, 
at man må huske at holde øje med sin 
guide, fordi pludseligt blev jeg og en af 
mine hjælpere, Günther, væk fra vores 
gruppe, da vi var i elevatoren, og da vi 
kom ud fra elevatoren, var de gået videre 
uden at tænke på os. Og den anden af mi-
ne hjælpere, Rolf, blev helt væk, da han 
stod og så på et billede, og han nåede ik-
ke at se, hvor vores guide gik hen. Vores 
guide sagde vi skulle ringe til hinanden 
og heldigvis kunne vores mobiler russisk, 
så vi mødtes alle ude ved hovedindgan-
gen – godt for os! 
 

Bortset fra i Rusland var det muligt for 
mig at være i min elstol. Vi var også i Ki-
el, Helsinki og Tallinn. I Kiel gik og kørte 
vi i el-stol 2 km op til et busstoppested, 
hvor bybussen har en rampe, man kan 
køre opad. Når man har sat stolen på 
plads i bussen, må man huske at slukke 
for sin elstol, da folk ellers let kan kom-
me til at skubbe til joystikket. Der var en 
dame, der fangede min stol med sin ta-
ske, og jeg var lige ved at få klemt mine 
ben alvorligt.  
 

I Helsinki havde redderiet arrangeret 
shuttlebus med rampe ind til centrum, og 
i Tallinn, som er hovedstaden i Estland, 
kunne vi selv gå/køre elstol fra kryds-

togtskajen ind til centrum. Så jeg var me-
get selvstændig. I det gamle Tallinn  var 
der brosten overalt, så man får sine nyrer 
rystet sammen, som sindssygt, hvis man 
er i elstol. Og vi var også i den nye del af 
Tallinn, der var meget fin til at køre i el-
stol, der var asfalt og fliser overalt. 
 

Min krydstogtsrejse var en oplevelse for 
livet, og det var også alle pengene værd, 
selvom det er en lidt dyr ferieform [og 
heller ikke så bæredygtig endda], men 
det er altid dyrt at holde ferie som handi-
cappet. Handi-travels leder har taget den 
beslutning, at krydstogtsformen bliver 
hans foretrukne rejseform fremover. 
 

Handi-travel-Info vil anbefale, at man ta-
ger på krydstogt. For det første er det en 
behagelig måde at rejse på, og hvis man 
er usikker på at flyve, så er det en mulig 
måde at komme ud at rejse og ud og op-
leve noget på. Og hvis I har brug for no-
get hjælp, hvis I hopper ud i det og vil af-
prøve krydstogtformen, så er I velkomne 
til at skrive eller ringe til HTI – vi ved alt 
om det! 
 

  
 

 



 

 

 

KLIMA QUIZ 

Tænk jer godt om... 

 

1. HVOR LANG TID TAGER DET FOR JORDEN AT NEDBRYDE PLASTIK FLA-
SKER? 

400-500 år /150-250 år / 450-600 år 

 

2. STØTTER TRUMP KLIMAET? 

Nej /Ja/Måske 

 

3. HVEM ER GRETA THUNBERG? 

Videnskabskvinde/Vicevært/Miljøforkæmper 

 

4. HVOR MANGE TRÆER ER DER PÅ JORDEN? 

3,04 billioner /1,07 billioner/3,01 billioner 

 

5. HVOR MANGE TONS IS SMELTER DER I DET ANARKTISKE OM ÅRET? 

182 milliarder tons/219 milliarder/187 milliarder 



 

 

 

 

6. HVOR MEGET SKRALD BLIVER DER SMIDT UD OM DAGEN I GENNEMSNIT 
PR. PERSON? 

2-3 kg./4-5 kg./5-6 kg.  
 

7. HVOR MEGET PARTIKELFORURENING SKABER BUSSER OG LASTBILER? 

93,000 pr kubikcentimeter/157,000 pr kubikcentimeter/140,000 pr 
kubikcentimeter 

 

8. HVOR STORT ER DØDSTALLET AF CHERNOBYL UDBRUDET(1986)? 

93,000 – 200,000 personer/4000-17000 personer/600,000-850,000 
personer 

 

9. HVOR MANGE HEKTAR BLIVER BRANDT AF PER ÅR, AF SKOVEBRANDE 
OVER I AMERIKA?  
12 millioner hektar/7 millioner hektar/5 millioner hektar 

 

Send svarene til handiboellerne@sol.dk inden næste deadline! 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

I denne sæson har deltagerne trukket to bogstaver hver. Menuen/retterne skal så 
starte  med de to bogstaver. 



 

 

 

Her kan du se nogle fotos fra 
årets Spilleuge, som handlede 
om klima, bæredygtighed & mil-
jø… 

Og tænke lidt over, hvordan du 
selv kan bidrage til en mere bæ-
redygtig verden… 

Fx med Byhaver og fermenteret 
kål ;-)  



 

 

 

Hvorfor tager århusianerne pænt tøj på, 
når det tordner og lyner? 

Fordi de tror, de bliver fotograferet. 
  

Hvorfor har århusianerne to glas på de-
res natborde? Et med vand og et uden 
vand? 

- Enten er de tørstige eller også er de ik-
ke! 

 

Hvorfor stiller århusianerne mælken ud 
på toilettet?  
- De er bange for, at den ikke kan holde 
sig. 
 

- Jeg har noget i min sko.  
- Hvad er det?  
- Min fod. 
  

Mine sko er gået fra mig, de følte sig bun-
det.  
Og så var de vist sure over at være blevet 
snørret. 
 

 

Hvad er egentlig nærmest Månen eller 
Afrika? 

- Åh, din tosse det er selvfølgelig månen, 
Afrika kan man jo ikke se her fra! 



 

 

Vi har haft Spilleuge som handlede om 
Klima & miljø.  

Det har været efterårsferie.  

Og så er Sera startet i Virksomsom-
hedspratik og vi ønsker hende velkom-
men til. 

 

 

D. 28.10: Højskoledag 

D. 4.11: Handibrugermøde 

D. 15.10: Undervisningsfri 

D. 2.12: Handibrugermøde 

D. 12.12: Højskoledag 

D. 20.12: Elevfest kl. 17.30 

D. 21.12: Juleferie 



 

 

 


