
 

 

Nr. 4                                                     2021 

julemagasin 



 

 

 

MimsemiX      

Bølleblæk              4 

Handi-@dgang    6 

Kommunikation    7 

Handi-Travel-Info   8 

Movemberskæg    9 

Højskoledag i december  10 

Handi-X     11 

Julelækkerier    12 

Onsdag-eftermiddag-holdet  13 

Nyt fra 3D4ME    14 

Julerap fra Mr. K.A.Y.   15 

Teaterforestilling Havets Moder 16 

Kreativitet i kreativgruppen  17 

Valg 2021     18 

HandiBøllerne 

Handi-K@ 

Engtoften 7 

8260 Viby J 

Mobil 78 47 73 80  

E-mail: handiboellerne@handi-ka.dk 

 

Deadline til næste blad: 1. februar 

 

Redaktion: 
 

Maria  

Tina 

Loui 
Per 

 

 

 

Tobias 

Søren 

Krystian 

Helena 

Lone P 

Ældrekoret på besøg   19 

Kunst på vej hjem   23 

Handibrugerreferat   24 

Kjelds Klumme    26 

Siden sidst     27 

2022 Kalender    27 



 

 

 

JUL –JUL – JUL …. lige il Påske 

 

   Så eヴ ┗i fakisk ﾐæsteﾐ igeﾐﾐeﾏ deﾐ ﾏest 
ﾏøヴke id på åヴet – det Hli┗eヴ så dejligt, ﾐåヴ 
dageﾐe fヴa deﾐ ヲヱ. deIeﾏHeヴ igeﾐ Hli┗eヴ 
læﾐgeヴe og læﾐgeヴe.  

   Vi liggeヴ – 7-9-ヱン - stadig godt i ┗aﾐdet i 
foヴhold il det elleヴs ヴet Ioヴoﾐa ヴaﾏte Daﾐ-
ﾏaヴk. Sejt gået il alle! Vi haヴ saﾏﾏeﾐ o┗eヴ-
┗uﾐdet det hele på lot sæd┗aﾐlig Haﾐdi-K@ 
ﾏaﾐéヴ. Og haヴ allige┗el fået la┗et spæﾐdeﾐ-
de iﾐg og sageヴ ﾏed stoヴ ihæヴdighed. Lige 
fヴa loppeﾏaヴked il eﾐ lokal FaIeHook gヴup-
pe foヴ ┗ejeﾐ – fヴa ilgæﾐgelige ø-feヴie uﾐdeヴ-
søgelseヴ il koﾐIeヴteヴ – HølleHlade, kuﾐstud-
silliﾐgeヴ – og alt alt ﾏuligt ﾏeヴe, soﾏ ﾏaﾐ 
også kaﾐ læse oﾏ på Haﾐdi-K@s FaIeHook-
gヴuppe. 

   Midt i deﾐﾐe ﾏøヴke id liggeヴ også juleﾐ, 
h┗oヴ ┗i kaﾐ tæﾐde steaヴiﾐlyseﾐe – gi┗e ga┗eヴ 
il ┗oヴe ┗eﾐﾐeヴ og faﾏilie – og også få dejlige 
ga┗eヴ af deﾏ, soﾏ også holdeヴ af os. Vi ﾐy-
deヴ god ﾏad og alskeﾐs lækkeヴieヴ – og ┗i kaﾐ 
so┗e lidt læﾐgeヴe oﾏ ﾏoヴgeﾐeﾐ. 

   Så – ﾐåヴ ┗i ﾏødeヴ på aヴHejde igeﾐ – så eヴ 
dageﾐe lidt lyseヴe, og ┗i eヴ spヴæﾐgfyldte 
ﾏed god eﾐeヴgi – skøﾐt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Også hesteﾐe haヴ ﾏøヴke og ┗åde ideヴ. 
Meﾐ ﾏiﾐ Doﾏiﾐick – deﾐ ældヴe heヴヴe på ヲヴ 
åヴ, soﾏ du kaﾐ se på Hilledet – haﾐ glædeヴ 
sig il jul og haヴ deヴfoヴ alleヴede deﾐ ヴ. de-
IeﾏHeヴ taget ﾐissehueﾐ på foヴ at optヴæde i 
åヴets hestejulekaleﾐdeヴ. 

   Rigig Glædelig jul og Godt ﾐytåヴ il jeヴ alle 
– Håde ﾐæヴ og jeヴﾐ – og ┗eﾐﾐeヴ og saﾏaヴ-
Hejdspaヴtﾐeヴe. Tak foヴ åヴet deヴ gik – ┗i glæ-
deヴ os il at se jeヴ alle i et ﾐyt åヴ ふﾏaﾐdag 
deﾐ ン. jaﾐuaヴぶ. 

 

Miﾏse 



 

 

   Oﾏ kravleﾐisser eヴ tegﾐede iguヴeヴ, opヴiﾐ-
deligt ﾐisseヴ, udstyヴet ﾏed HalaﾐIelap, He-
ヴegﾐet på at Hli┗e klippet ud og Hヴugt soﾏ 
julepyﾐt.  

 

 

   BegヴeHet Hle┗ opfuﾐdet af tegﾐe-
ヴeﾐ Fヴedeヴik Bヴaﾏﾏiﾐg, deヴ udga┗ de to føヴ-
ste aヴk ﾏed kヴa┗leﾐisseヴ hos Kuﾐsfoヴlaget 
AlliaﾐIe i ヱΓヴΑ. Det Hle┗ eﾐ stoヴ suIIes. Alle-
ヴede åヴet eteヴ ha┗de aﾐdヴe foヴlag og kuﾐst-
ﾐeヴe kopieヴet ideeﾐ.  

 

 

   AlliaﾐIefoヴlaget søgte foヴgæ┗es at få ﾏøﾐ-
steヴHeskytelse af oヴdet "kヴa┗leﾐisseヴﾐe". 
Aﾐﾏodﾐiﾐgeﾐ Hle┗ af┗ist i ヱΓヴΓ ﾏed heﾐ┗is-
ﾐiﾐg il, at oヴdet ﾏaﾐglede sæヴpヴæg. Sideﾐ 
haヴ ﾏaﾐge tegﾐeヴe geﾐﾐeﾏ ideﾐ skaHt kヴa┗-
leﾐisseヴ.  

 

 

   Sæヴligt pヴoduki┗e kヴa┗leﾐissetegﾐeヴe fヴa 
ヱΓヵヰ'eヴﾐe og ヱΓヶヰ'eヴﾐe eヴ Fヴedeヴik Bヴaﾏ-
ﾏiﾐg, Aage Daﾏ, Illa Wiﾐkelhoヴﾐ og IHeﾐ 
Claﾐte. 

 

 

   Kヴa┗leﾐisseヴ Hle┗ opヴiﾐdeligt udgi┗et soﾏ 
foヴlagsaヴk, deヴ kuﾐﾐe køHes hos Hoghaﾐdleヴe 
og ligﾐ. og ha┗de siﾐ føヴste stoヴhedsid i 
ヱΓヵヰ'eヴﾐe og ヱΓヶヰ'eヴﾐe, h┗oヴ de også He-
gyﾐdte at Hli┗e distヴiHueヴet soﾏ gヴais ヴekla-
ﾏeaヴk.  

 

 

   Sæヴligt sideﾐ ヱΓΒヰ'eヴﾐe haヴ kヴa┗leﾐisseaヴk 
også ┗æヴet distヴiHueヴet soﾏ il- og iﾐdlæg il 
ugeHlade, ligesoﾏ de i dag, i stoヴt oﾏfaﾐg, 
fås soﾏ do┘ﾐloadﾐisseヴ, deヴ gヴais kaﾐ heﾐ-
tes ﾐed fヴa Iﾐteヴﾐetet.  

   Laﾐgt fヴa alle de udklipsiguヴeヴ ﾏed Halaﾐ-
Ielap ┗i i dag stadig kaldeヴ kヴa┗leﾐisseヴ foヴe-
silleヴ egeﾐtligt ﾐisseヴ. Teﾐdeﾐseﾐ eヴ dog ikke 
ﾐy. Også ﾏaﾐge gaﾏle kヴa┗leﾐisseヴ foヴesilleヴ 
Høヴﾐ iføヴt ﾐissehueヴ. 
 

 

 

   Iﾐteヴesseﾐ foヴ gaﾏle kヴa┗leﾐisseヴ og deヴes 
tegﾐeヴe eヴ ┗okset i de seﾐeste åヴ og kaﾐ Hl.a. 
ideﾐiiIeヴes geﾐﾐeﾏ Hogudgi┗elseヴ, ┘eHsi-
tes og foヴeﾐiﾐgeヴ, dedikeヴet il eﾏﾐet. 

 

 

  

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Bramming


 

 

 

   Maﾐ ﾏeﾐeヴ, at det føヴste juletræ 

i Daﾐﾏaヴk Hle┗ tæﾐdt i Hegyﾐdel-
seﾐ af ヱΒヰヰ tallet.  

 

Det eヴ i h┗eヴt fald dokuﾏeﾐteヴet, 
at eﾐ iﾐd┗aﾐdヴet tysk faﾏilie, Ho-

sat på godset HolsteiﾐHoヴg på Syd-
sjællaﾐd, fejヴede jul ﾏed 

et juletræ i ヱΒヰΒ.  
 

Således haヴ juletræet ヲヱン åヴs fød-
selsdag i Daﾐﾏaヴk i åヴ.  

 

 

  

Haﾐdi-K@´s juletræ 



 

 

 Til Handibøllerne fra  
Handi-Adgang, 
december 2021 

 

   Vi eヴ ┗ed at uﾐdeヴsøge eﾐ app oﾏ ilgæﾐge-
lighed. Deﾐ heddeヴ ”Wheelﾏap”. Eヴ deヴ ﾐo-
geﾐ, deヴ keﾐdeヴ deﾐ app?   

Thoﾏas fået eﾐ støヴヴe opga┗e, soﾏ Haﾐdi-
Adgaﾐg kaﾐ gi┗e ヴåd og ┗ejledﾐiﾐg. Det haﾐd-
leヴ oﾏ at afpヴø┗e og ┗uヴdeヴe ilgæﾐgelige si-
eヴ ヴuﾐdt i ﾐatuヴoﾏヴådeヴ i koﾏﾏuﾐeﾐ – de 
Hli┗eヴ kaldt ”Aﾐeﾏoﾐeヴuteヴ”. 

   Og så eヴ det sﾐaヴt jul – ┗i holdeヴ julefヴokost 
deﾐ ヱン. deIeﾏHeヴ. 

   Eﾐ opdateヴiﾐg ┗edヴøヴeﾐde lyskヴydseﾐe, 
soﾏ ┗i skヴe┗ oﾏ i det sidste ﾐuﾏﾏeヴ af Haﾐ-
diBølleヴﾐe. PヴoHleﾏeヴ eヴ løst!!!  Det eヴ ﾐok 
juleﾐisseﾐ, deヴ haヴ ┗æヴet på spil. 

 

God jul og godt ﾐytåヴ 

Hilseﾐ Adgaﾐgsgヴuppeﾐ 

 



 

 

 

Julehistorie 

   Deヴ ┗aヴ eﾐ gaﾐg ﾐogle ﾐisseヴ på Haﾐdi-k@ 
soﾏ skulle op ﾏed ele┗atoヴeﾐ og så gik deﾐ i 
stykkeヴ. De sad i ele┗atoヴeﾐ i laﾐg id og de 
ha┗de h┗eヴkeﾐ ﾏad elleヴ dヴikke og de ┗aヴ 
ﾏeget sultﾐe.  

   Så koﾏ deヴ eﾐdelig éﾐ – eﾐ ﾐisseﾏoヴ. Huﾐ 
┗ille ha┗e Høヴﾐeﾐe op og spille MITII foヴ at 
tヴæﾐe deヴes hjeヴﾐe og deヴes hukoﾏﾏelse. 
Meﾐ det kuﾐﾐe de ikke foヴdi de ikke ik ﾐoget 
ﾏad.  

   Meﾐ så koﾏ deヴ eﾐdelig éﾐ ﾏed ヴis á la 
ﾏaﾐde og de Hle┗ glade alle saﾏﾏeﾐ. 

De ha┗de eﾐ Coヴoﾐa juleateﾐ.  

Veﾐlig hilseﾐ Koﾏﾏuﾐikaioﾐ 



 

 

 

 

   Det sidste ﾐye fヴa Haﾐdi-Tヴa┗el-Iﾐfo eヴ, at 
┗i syﾐes, det eヴ håヴdt at aヴHejde i Coヴoﾐa-

ideﾐ. Vi haヴ ikke så ﾏeget at hi┗e i. Det eヴ 
deヴfoヴ, at ┗i la┗eヴ eﾐ juleケuiz i hele deIeﾏ-
Heヴ på ┗oヴes FaIeHookside. Vi udtヴækkeヴ 
deﾏ, deヴ ┗iﾐdeヴ h┗eヴ dag. Nåヴ ┗i haヴ hat eﾐ 
┘eekeﾐd, så udtヴækkeヴ ┗i ヲ ┗iﾐdeヴe oﾏ 
ﾏaﾐdageﾐ ┗ed ヱヰ ideﾐ. 
 

   H┗is I skal høヴe eﾐ ﾐyhed soﾏ foヴegåヴ eteヴ 
ﾐytåヴ: Haﾐdi-Tヴa┗el-Iﾐfo ledeヴ gåヴ ﾐed i id. 
Det ┗il sige at haﾐ eヴ på aヴHejde ﾏaﾐdag, 
oﾐsdag og toヴsdag. Haﾐs ﾏedaヴHejdeヴ Tho-
ﾏas MiIhael Aヴpe haヴ koﾐtoヴid iヴsdag og 
fヴedag. Tiヴsdag fヴa Γ:ンヰ il ヱヴ:ンヰ og fヴedag 
fヴa Γ:ンヰ il ヱヲ:ヰヰ. 

 

   I ﾏå ha┗e eﾐ dejlig jul og et godt ﾐytåヴ, fヴa 
hele Haﾐdi-Tヴa┗el-Iﾐfo holdet. Eﾐ ┗igig op-
lysﾐiﾐg, ┗i koﾏﾏeヴ ilHage ﾏaﾐdag d. ン/ヱ/ヲヲ 
ﾏed fuld eﾐeヴgi il at tage et åヴ ﾏeヴe.   
 

Med Veﾐlig Hilseﾐ 

Haﾐdi-Tヴa┗el-Iﾐfo holdet 
   

Dagens vinder d. 16.12. 



 

 

 

 

Moveﾏbers forﾏål er at skabe opﾏærksoﾏhed og grobuﾐd for saﾏtaler, soﾏ kaﾐ sæte 
fokus på ﾏæﾐds suﾐdhed, prostatakræt, tesikelkræt og ﾏeﾐtal suﾐdhed, heruﾐder selv-
ﾏordsforebyggelse. Måﾐedeﾐ igeﾐﾐeﾏ rejses der peﾐge il ﾏere eﾐd ヱヲヰヰ foretageﾐder, 

soﾏ ﾐetop arbejder ﾏed disse eﾏﾐer.  



 

 

 

 

Steeﾐ er i es 



 

 

    Haﾐdi-X haヴ ┗æヴet og eヴ stadig ﾐa┗ﾐet foヴ 
┗oヴes uﾐdeヴ┗isﾐiﾐg og saﾏspilsaki┗iteteヴ oﾏ 
fヴedageﾐ. Holdet Heståヴ af, soﾏ I kaﾐ se 
ø┗eヴst i ヴuHヴikkeﾐ af Diaﾐa, Søヴeﾐ, ToHias, 
Kiﾏ og Poul Eヴik. Et  Hlaﾐdet hold ﾏed ヴigig 
ﾏaﾐge styヴkeヴ, god eﾐeヴgi og huﾏoヴ. 
 

   Vi koﾏﾏeヴ ote ┗idt oﾏkヴiﾐg i stoヴt og 
sﾏåt; ﾏeﾐ ┗i haヴ dog eﾐ del faste puﾐkteヴ på 
┗oヴes fヴedagspヴogヴaﾏ: Heヴ eヴ eﾐ lille o┗eヴsigt 
ﾏed eﾐkelte koﾏﾏeﾐtaヴeヴ. 
 

   Vi iﾐteヴesseヴeヴ os foヴ de soIiale ﾏedieヴ og 
læヴeヴ oﾏ deヴes idé og fuﾐkioﾐ, også i et 
Hヴedt peヴspeki┗. ふFoヴ ekseﾏpel, T┘iteヴ og 
Tiktokぶ.  
 

 

 

 

   Vi Heskætigeヴ os ﾏed HaﾐdiIappoliik, seヴ 
også på BuIh´s Buヴeau. ふOg poliik i det hele 
tagetぶ. 
 

    
 

 

 

 

 

   Alid koﾏﾏeヴ ┗i foヴHi ”Dageﾐ i dag” - og 
deﾐs ﾐyhedeヴ, sæヴlige ﾐa┗ﾐe og Hegi┗eﾐhe-

deヴ. ”Dageﾐ i Dag” - ...h┗ad skete deヴ egeﾐt-
lig? 

 

   GætekoﾐkuヴヴeﾐIeヴ, opga┗eヴ ﾏed Hヴug af 
daﾐsk og god hjeヴﾐeaki┗itet. ”Gæt et dyヴ”, 
elleヴ ΓΓ aヴteヴ, soﾏ du Høヴ keﾐde iﾐdeﾐ du 
Hli┗eヴ ヱヰヰ åヴ. I Daﾐﾏaヴk eヴ ┗i eヴ oﾏgi┗et af 
eﾐ ﾐatuヴ ﾏed ﾏasseヴ af faﾐtasiske aヴteヴ. Al-
lige┗el eヴ det kuﾐ gaﾐske få af os, deヴ keﾐdeヴ 
il Haヴe eﾐ Hヴøkdel af de foヴskellige dyヴ, plaﾐ-
teヴ og iﾐsekteヴ, deヴ le┗eヴ og udgøヴ deﾐ daﾐ-
ske ﾐatuヴ. Det eヴ fuldkoﾏﾏeﾐ tosset, foヴ ﾐa-
tuヴeﾐ gi┗eヴ os ople┗elseヴ, glæde og li┗sk┗ali-
tet. Heヴ seヴ ┗i geヴﾐe ﾐogle sﾏå ┗ideoeヴ.  
 

   Gæt et laﾐd, opga┗e, h┗oヴ du fåヴ ﾐogle 
Hogsta┗eヴ og faヴ┗eヴ på laﾐdets lag. Og så seヴ 
┗i lidt oﾏ laﾐdet på deﾐ eﾐe elleヴ aﾐdeﾐ ﾏå-
de. 
 

   Af og il tageヴ ┗i eﾐ oﾏgaﾐg ヲヰ spøヴgsﾏål 
il pヴofessoヴeﾐ. Også heヴ eヴ deヴ Hヴug foヴ eﾐ 
saﾏtale og kヴeai┗e hjeヴﾐeヴ. 
 

 



 

 

Mozartkugler 

16 stk. 1 time og 20 min.  
 

Mozartkugler er små lækkerier til dig, 
som elsker mandler, nougat og chokola-
de. Mozartkuglen blev udviklet i 1890 til 
minde om Mozart og er blevet en klar fa-
vorit, når det kommer til godter.  
 

 

Ingredienser 

Marcipan 

• 3 dl mandler 

• 2 dl Dansukker Flormelis 

1 1/2-2 spsk. vand 

Mozartkugler 

• 100 g nougat 
• 1/2 dl (ca. 30 g) hasselnødder 

100 g mørk chokolade 

 

Begynd med marcipanen. Skold, smut og 
blend mandlerne til mandelmel. 
Rør mandelmel, formelis og vand sam-
men. Tilsæt nogle ekstra dråber vand, 
hvis marcipanmassen er for tyk. Stil 
massen i køleskabet. 
Del nougaten og marcipanen i 16 portio-
ner. 
Tryk en lille smule nougat ud i hånden, 
og læg en hel hasselnød på. Tril til en 
kugle. Tryk en lille smule marcipan ud, 
og læg nougatkuglen i midten, beklæd 
den med marcipanen og tril den til en 
jævn kugle. 
Hak chokoladen groft, og smelt den i en 
skål over et vandbad. Dyp kuglerne i 
chokoladen, og lad dem størkne på en 
bagerist eller et stykke bagepapir. 
Opbevar mozartkuglerne i køleskabet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gløggtrøffel 
20 stk.  
En udsøgt fortolkning af den klassiske 
gløggsmag. 
 

Ingredienser 

• 250 g hakket mørk chokolade 

• 1 dl piskefløde 

• 5 spsk. Dansukker Mørk Muscova-
dorørsukker 

• 25 g smør 

2-3 spsk. gløgg 

Hak chokoladen. 
Bring piskefløde og muscovadorørsukker 
i kog i en kasserolle. 
 

Tag kasserollen af kogepladen, tilsæt 
chokolade, smør og gløgg, og rør, til 
blandingen er jævn. Lad det køle lidt af. 
Klik eller sprøjt trøflen ud i små forme, 
og stil dem i køleskabet til afkøling. 
Drys lidt kakao over, og server. 

 



 

 

JULE-HITS anbefalinger fra 
onsdag-eftermiddags-holdet! 

Julefilm: 

Leﾐe T aﾐHefaleヴ ”Aleﾐe Hjeﾏﾏe ヲ” – helst 
ﾏed daﾐsk tale. Deﾐ skal lejes elleヴ køHes. 
Deﾐ eヴ ﾏeget huﾏoヴisisk og sjo┗. Og jeg haヴ 
set deﾐ ﾏaﾐge gaﾐge hjeﾏﾏe hos ﾏoヴ og 
faヴ. Måske ヱヰ-ヱヵ gaﾐge. 

ToHias aﾐHefaleヴ ”Fヴosty the Sﾐo┘ﾏaﾐ” fヴa 
ヱΓヶΓ. Det eヴ eﾐ sød eﾐgelsk tegﾐeilﾏ, deヴ 
eヴ utヴolig populæヴ i Eﾐglaﾐd. Deﾐ kaﾐ ses på 
You TuHe og ﾐogeﾐ åヴ Hli┗eヴ deﾐ seﾐdt il ju-
leateﾐ i jeヴﾐsyﾐ. 

Faヴ il iヴe i Hyeﾐ, ﾏed ”Til juleHal i ﾐissekoﾐ-
geﾐs hal” fヴa ヱΓヵヶ. AﾐHefales af ToHias Søヴeﾐ 
og Leﾐe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemusik: 

”Maヴy`s Boy Child” ﾏed Boﾐey M. aﾐHefales 
af ToHias. Jeg haヴ høヴt deﾐ h┗eヴt eﾐeste åヴ il 
jul, hjeﾏﾏe hos ﾏiﾐ ﾏoヴ og faヴ.  Desudeﾐ eヴ 
det fast tヴadiioﾐ foヴ ToHias, at haﾐ og faﾏili-
eﾐ gåヴ i kiヴke juleateﾐ kl. ヱヴ i deﾐ katolske 
kiヴke i Aaヴhus. 

”Do they kﾐo┘ it`s Chヴistﾏas” Baﾐd Aid 
ヱΓΒヴ,  aﾐHefales af Søヴeﾐ. Musikkeﾐ eヴ 
iﾐdspillet af eﾐ laﾐg ヴække kuﾐstﾐeヴe, foヴ at 
saﾏle peﾐge iﾐd il de sulteﾐde i Afヴika. 
Desudeﾐ eヴ det fast tヴadiioﾐ foヴ Søヴeﾐ, at 
haﾐ og faﾏilieﾐ gåヴ i kiヴke juleateﾐ kl. ヱヶ foヴ 
at høヴe Søヴeﾐs søsteヴ foヴtælle julee┗aﾐgeliet. 
Det skeヴ i HøjHy Kiヴke i Noヴdsjællaﾐd.  

 

 

 

 



 

 

 

 

   Eteヴ ヱ ヱ/ヲ åヴ haヴ ┗i fået koﾐstateヴet, at 
deヴ eヴ kaﾏeヴa i ┗oヴes ンD pヴiﾐteヴ… 

 

 

 

 

 

   Lidt julehygge på koﾐtoヴet. Kaleﾐdeヴlyset 
eヴ et LED lys ﾏed jeヴﾐHetjeﾐiﾐg, soﾏ kaﾐ 
Hヴuges åヴ eteヴ åヴ, eteヴ åヴ…………... 

Loui s┗iﾐgeヴ ﾏed eﾐ ﾐy kopholdeヴ, deヴ 
kaﾐ holde på ┗aﾐdet … 



 

 

 

Julerap af Mr. K. 
A. Y. 

Ding dang, ding dang  
kom alle sammen  

og høre en julesang 

Hey, Yo, Yo,  
nu nærmer vi os snart 

jul  
for den er rigtig cool  

Ku I godt tænke Jer at 
vide,  

hvorfor vi holder juleaf-
ten,  

det er fordi vi også fej-
rer  

Jesus fødselsdag; 
det er det hvad Mr.  K. A. 

Y. 
 han sagde   

Jul, jul nærmer sig  
og jeg glæder mig til 

det; 
 for jeg skal holde jul  
med min kære familie  

 

 

 

 

 

Hey Yo, den 6. december 
fejrer vi Nikolaus dag  

Jeg ville gerne sig  
at jeg føler mig fri, for 
Mr. K. A. Y. kommer fra 

8210  
og det ligger i Århus V 

Hu-hu-hu-hu  
Glædelig jul og Godt 

nytår  

 



 

 

 

Teaterforestillingen ”Havets 
Moder” 

   Fヴedag i festugeﾐ ┗aヴ dヴaﾏaholdet iﾐde og 
se eﾐ foヴesilliﾐg iﾐde ┗ed det gヴøﾐlaﾐdske hus.  

   Det ┗aヴ eﾐ faﾐtasisk tuヴ – ┗ejヴet ┗aヴ sﾏad-
deヴgodt og foヴesilliﾐgeﾐ ┗aヴ også sﾏaddeヴ-
god. Det ┗aヴ eﾐ foヴtælliﾐg oﾏ Ha┗ets ﾏodeヴ, 
soﾏ eヴ eﾐ gヴøﾐlaﾐdsk saga ﾏed eﾐ kæﾏpe is-
Hjøヴﾐ soﾏ eﾐ slags ’le┗eﾐde’ kulisse, deヴ Håde 
kuﾐﾐe He┗æge sig og Hヴøle.  

   Foヴesilliﾐgeﾐ ┗aヴ la┗et af gヴøﾐlaﾐdske pæda-
gogstudeヴeﾐde, og isHjøヴﾐeﾐ ┗aヴ la┗et af ヱヰヰ 
gヴøﾐlaﾐdske studeヴeﾐde. Det ┗aヴ utヴolig lot 
la┗et og iﾏpoﾐeヴeﾐde, at deﾐ Haヴe kuﾐﾐe stå 
sel┗ og He┗æge sig - sel┗ øjﾐeﾐe He┗ægede sig.  

   Det så ﾏeget le┗eﾐde ud, Hoヴtset fヴa at is-
Hjøヴﾐeﾐ ┗aヴ Β ﾏeteヴ høj! Deヴudo┗eヴ ┗aヴ deヴ 
skuespilleヴe klædt ud soﾏ isHjøヴﾐe, iskeヴe, 
åﾐdeﾏageヴe og daﾐseヴe. Og deヴ ┗aヴ gヴøﾐ-
laﾐdsk tヴoﾏﾏedaﾐs og saﾐg, og iﾐdiﾏelleﾏ eﾐ 
saﾐgeヴ soﾏ spillede ukulele og saﾐg på daﾐsk. 
Det ┗aヴ godt, så ┗i også kuﾐﾐe foヴstå, h┗ad det 
haﾐdlede oﾏ. 

 

 

 

 

 

 

 

Myten ”Havets Moder” 

   Eﾐgaﾐg tヴoede ﾏeﾐﾐeskeﾐe i Gヴøﾐlaﾐd på 
Ha┗ets Modeヴ. Huﾐ Hoede på ha┗ets Huﾐd og 
heヴskede o┗eヴ alle ha┗ets dyヴ. Huﾐ ┗aヴ al┗ideﾐ-
de og ha┗de stoヴ ﾏagt. 

Fヴa siﾐ Holig på ha┗Huﾐdeﾐ seﾐdte huﾐ sæleヴ, 
h┗aleヴ, isk og søfugle op il ha┗ets o┗eヴlade, 
så jægeヴﾐe kuﾐﾐe faﾐge deﾏ. Deヴfoヴ Hle┗ huﾐ 
kaldt Ha┗ets Modeヴ. 

Nåヴ faﾐgsteﾐ udeHle┗ soﾏ følge af ﾏeﾐﾐeske-
ﾐes Hヴud på taHueヴ, ﾏåte gヴuppeﾐs shaﾏaﾐ, 
aﾐgákoケ, ヴejse ﾐed il ha┗ets ﾏoヴ foヴ at ヴede 
heﾐdes håヴ fヴi foヴ ﾏeﾐﾐeskeﾐes sﾏuds. På deﾐ 
ﾏåde Hle┗ faﾐgstdyヴeﾐe fヴigi┗et igeﾐ. 



 

 

 



 

 

 

 

 

Region   Anders Kühnau  

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus: Jakob Bundsgaard (S) 
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‘Odder   Lone Jacobi (S) 

 

 

 

 

 

 

 

Favrskov: Lars Storgaard (C) 

 

 

 

 

 

 

Sørens billeddokument om valg til kommune og region 



 

 

 

Ældrekoret var på besøg tirsdag   
d. 30.11. Det var rigtig hyggeligt. 



 

 

 

 

Julequiz til bøllerne 2021 

1: Hvad laver man marcipan af: 

 A: franskbrød 

 B: mandler 

 C: en blanding af hassel- og 

 valnødder 

 

2: På hvilken dato er 1. juledag: 

 A: 12. december 

 B: 25. december 

 C: 4. januar 

 

3: Hvad spiser flest danskere juleaf-

ten? 

 A: Flæskesteg 

 B: stuvet hvidkål 

 C: and 

 

 

 

 

4: Hvornår er det J-dag i 2021? 

 A: 31. december 

 B: 5. november 

 C: 4. maj 

 

5: Hvorfor falder julen der hvor den 

gør? 

 A: det var dér Jesus blev født 

 B: Det blev kædet sammen med 

de hedenskes solhverv 

 C: Der giftede Freja sig med 

 Loke 

 

6: Tænder vi adventskransen på 

grund af solhverv? 

 A: Ja 

 B: Nej på grund af Sct. Hans 

 C: Nej de fire lys symboliserer 
de fire adventssøndage 



 

 

  

 

  

7: Hvor kommer Lucia fra? 

 A: fra Sverige 

 B: fra Danmark 

 C: fra Norge 

 

8: Hvilken dato falder julen i Ameri-

ka og England? 

 A: 3. december 

 B: 5. januar 

 C: 25. december 

 

9: Hvor mange holder egentlig 

”rigtig jul” i Danmark? 

 A: 44% 

 B: 63% 

 C: 98% 

 

 

 

 

 

10: Hvad hedder programmet der 

kommer hver juleaften kl 16? 

 A: Pyrus’ jul 

 B: Disneys juleshow 

 C: Rytteriets jul 

 

11:  Hvad kaldes juledagene (27. – 

31. december) i Norge? 

 

 A: Whiskeyjulen? 

 B: Vodkajulen? 

 C: Romjulen? 

 

12: Hvad hedder jul på polsk? 

 A: Boze Narodzenie 

 B: Christmassi 

 C: Ping An Ye 

 

Send svarene til 

handiboellerne@handi-ka.dk 

Senest den 1. februar 2022 



 

 

 



 

 

 

 

Hvem gemmer sig bag pakken? En julepakke? 



 

 

 Referat fra Handibruger  
mødet mandag d. 6/12 2021 

 

Tilstede: Martin, Lene TH, Mette, Tobi-
as, Thomas og referent Lone. 

 

Afbud: Kim 

 

Referat fra sidst: Godkendt 
 

Dagsorden:  

 

1. Postkassen. 

2. Mad til elevjulefesten. 

3. Valg til HB 

4. Evt. 

 

1. Der var 2 sedler, den ene var fra 
Krystian om, at han gerne vil give 
et par numre og så vil kørestolsræ-
serne også gerne spille og synge for 
os.  

Det er bare helt i orden med HB. 

Så til festen den 22/12 starter vi al-
le sammen i teatersalen, hvor HB 
formanden byder velkommen, præ-
senterer maden og programmet for 
aften. 

 

Så havde adgangsgruppen et for-
slag om, at vi laver et løb i samar-
bejde med Inter Skolen, fredagen 
op til efterårsferien.   

 

2. Menuen er blevet bestemt, den står 
på andebryst med brunede kartof-
ler, kartofler og brun sovs samt 
rødkål. Så skal vi jo have ris a la 
manda med kirsebær sovs til des-
sert.  

 

3. Der skal jo afholdes valg til HB, så 
derfor skal man ude på linjerne ha-
ve fundet en repræsentant og slup-
plant. Formanden siger at det skal 
være afholdt inden, at vi går på ju-
leferie tirsdag d. 21/12 

 

4. I det nye år er der stormøde fredag 
d. 28/1. Man er velkommen til at 
komme med emner allerede nu. 



 

 

Kære alle 

 

I ønskes en 

Glædelig jul 

& 

Et herligt nytår 

 

Fra 

handibøllerne 



 

 

 

Hvad er ligheden på en munk og et jule-
træ?  

Svar: Kuglerne er kun til pynt. 

## 

Hvad kalder man en nisse, der arbejder 
som elektriker? 

Svar: En wattnisse 

## 

Den ene blondine til den anden: 
Åhh gud. Det er jul på en fredag i år. 

Den anden: Åhh nej! Bare det ikke er den 
13. tihi. 

## 

Hørt i retten: 
- Hvorfor stjal De den høne? 

- Fordi jeg har fået en kogebog i julegave. 
- Hvad har det med sagen at gøre? 

- Der står: "Man tager en høne..." 

 ## 

 Håber det er noget, der kan bruges. Sy-
nes det er svært at finde nogen... 

  

  

  



 

 

 

 

    

   Deﾐ ヱヴ. deIeﾏHeヴ fåヴ ┗i Hesøg af eﾐ ﾐy 
ﾏulig deltageヴ i aklaヴiﾐg. Huﾐ heddeヴ Julie 
og eヴ ude fヴa Eﾐgelstoteﾐ i Ele┗. 

   Og deﾐ ヱヵ. deIeﾏHeヴ staヴteヴ deヴ eﾐ ﾐy 
hjælpeヴ, soﾏ heddeヴ Saヴah. Huﾐ skal eヴstate 
Jaﾐ, soﾏ haヴ sidste dag deﾐ ヱヶ. deIeﾏHeヴ.  

   Vi haヴ også fået eﾐ ﾐy deltageヴ, Saliﾐa, soﾏ 
skal gå på Haﾐdi-K@ i et paヴ ﾏåﾐedeヴ, h┗oヴ-
eteヴ huﾐ skal ┗ideヴe i sit uddaﾐﾐelsesfoヴløH. 

ン. jaﾐuaヴ Iﾐdtegﾐiﾐgsdag 

ヱヰ. jaﾐuaヴ HaﾐdiHヴugeヴ 

ヲΒ. jaﾐuaヴ Stoヴﾏøde 

ンヱ. jaﾐuaヴ HaﾐdiHヴugeヴ 

Β. feHヴuaヴ Højskoledag 

Uge Α  Viﾐteヴfeヴie 

 

Α. ﾏaヴts HaﾐdiHヴugeヴ 

ヲヵ. ﾏaヴts P og U Geﾐeヴalfoヴsaﾏliﾐg 

ヱ. apヴil Højskoledag 

Uge ヱヴ Fokusuge 

Uge ヱヵ Påskefeヴie 



 

 

 


