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Smukt efterår i rødt og gult 
Vinter i hvidt 
 
Med sensommeren bag os – og minderne 
om en dejlig 20 års fødselsdagsfest for 
både Engtofte Centeret, Handi-Travel-
Info og John Busk Sørensen i frisk erin-
dring – har vi nu taget hul på vintermå-
nederne.  
 
Uanset blæst og rusk vil jeg dog indled-
ningsvist sige tusinde tak til vores gæster 
til fødselsdagen – tak for besøg og fine 
gaver – og også tak til alle Handi-
K@'erne, som skabte en superdejlig dag 
for, med og til os alle. 
 
Som altid arbejdes der seriøst i alle vores 
fløje, fag, lokaler og projekter. Det kan 
være svært at nå at følge med i det hele. 
Men heldigvis vil Handibøllerne indehol-
de nyt fra alle, så vi kan følge med allige-
vel. 
 
Som noget nyt vil vi fremover have dage i 
Den Blå Cafe, hvor deltagere, fag og lin-
jer kan være med i hele madprocessen 
fra planlægning og produktion til den 
mad, der lander på vores bord i middags-
pausen. Det bliver spændende at se, 
hvad vi så skal opleve af ny mad. 
 
Lige nu er der også supermeget gang i en 
masse IKT – altså Informations-og Kom-
munikations-Teknologi – og adgang til 
sociale medier mm. I et samarbejde med 
DokkX afprøves kameraer og systemer, 
og vores Handi-Bruger formand, Kim 
Lund, har nok om ørene med at tovhol-
de, hjælpe og vejlede sammen med an-

kerlærerne og Ralf. Det er et spændende 
stykke arbejde, som det bliver sjovt at 
følge. 
 
Nu tager vi så hul på juletiden – det bli-
ver også en hyggelig tid med stearinlys, 
tørklæder og varme vanter. 
 
Rigtig God Jul - Mimse 
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Dette nummer af Handibøllerne handler 
om hår. Nedenfor kan I derfor læse lidt 
om hår og om hårets betydning igennem 
historien.     
 
Hårets biologi. 
Biologisk set er hårets vigtigste opgave at 
virke varmeisolerende (fx kropshår) sam-
tidig med at det skal forhindre fremmede 
partikler i at trænge ind (fx øjenhår). Der 
ud over kan hår have specielle opgaver. 
Knurhår er hos mange pattedyr vigtige 
føleorganer, og pindsvinets pigge er for-
svarsorganer. 
 
Hår er bøjelige horntråde dannet af hud-
cellerne. Over selve hudfladen ses 
hårskaftet. Hårroden ligger nedsænket i 
huden, i hårsækken. Håret vokser fra 
bunden af hårsækken, 0,3-0,4 mm pr. 
døgn.  
 
Hårfarven bestemmes af et rødt farve-
stof, og af nogle brune pigmentkorn der 
ligger mellem cellerne i hårbarken og hå-
roverfladen. Rødhårede mangler det bru-
ne pigment, blonde har kun pigment i 
det yderste barklag. Håret bliver gråt, når 
pigmentdannelsen svækkes. Hvidt hår 
skyldes små luftblærer mellem cellerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hårmoder 
Historien kan vise en imponerende og 
meget varieret række af «hårmoder»: 
Håret er blevet helt barberet bort, kort-
klippet, halvlangt eller det har fået lov at 
vokse mere eller mindre frit og naturligt. 
Det har hængt frit, været krøllet eller sat 
op, eventuelt flettet på forskellige mere 
eller mindre kunstfærdige måder. Det 
har været dækket helt eller delvist af pa-
ryk eller hovedbeklædninger, eventuelt 
pyntet med bånd o.l. Pudder, cremer og 
kemikalier har indvirket på hårfarve og 
konsistens. 
 
Hår har gennem historien været både 
med til at vise klasseforskelle: I det gam-
le Egypten gik højtstående personer fx 
med paryk - over et glatbarberet hoved 
for mændenes vedkommende, og over 
det naturlige hår for kvindernes vedkom-
mende. Et andet eksempel er mændenes 
enorme parykker og kvindernes kunst-

 

Bølleblæk 

 

Bølleblæk 
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færdige håropsætninger, som spredte sig 
til Europas fyrstelige og velstående kred-
se fra det franske hof i Solkongens Ver-
sailles, men aldrig nåede til de mindre 
velstående klasser i samfundet. Først 
med den franske revolution blev paryk-
kerne og håropsætningerne fortrængt af 
mere folkelige, «naturlige» former for 
hårmode. 
I et historisk perspektiv er det svært at 
karakterisere bestemte træk ved hårmo-
den som klart feminine eller klart ma-
skuline. Både kvinder og mænd har til ti-
der følt det «naturligt» at gå med langt 
eller kort hår.  
 
Særligt kvinderne har udtrykt alder og 
deres «tilhørsforhold» til en mand gen-
nem måden at bære håret på. Traditio-
nelt har det været den gifte kvindes pligt 
helt eller delvist at tildække håret, mens 
de ugifte kvinder kunne bære det bart, 
gerne flettet eller lagt i en ring eller krans 
om hovedet. Også i dag bliver det gerne 
anset for mindre passende for kvinder 
som ikke længere er helt unge at gå med 
langt udslået hår. Tænk bare på, hvor 
meget skæld ud Dronning Margrethe fik, 
da hun trådte frem på sin sølvbryllups-
morgen med langt, gråt udslået hår! 
 
Hårmagi 
Hår og skæg har til alle tider spillet en 
væsentlig rolle – også hvad angår magi. 
Hvis man fx fik fat i noget af et menne-
skes hår, fik man magt over dette menne-
ske; magt over fjender og magt i kærlig-
hedens tjeneste - fx hår i en amulet om-

kring halsen eller sejrstrofæer i form af 
skalpe. Hår blev også i gammel tid regnet 
for det perfekte gudeoffer - fx. I Græken-
land i den tid der svarer til vor egen 
bronzealder og i vores egen jernalderkul-
tur.  
 
Et glatbarberet hoved har også igennem 
historien været et ydre tegn på kvindens 
skændsel jf. fx den behandling 
«tyskertøserne» fik i mange tidligere be-
satte lande efter 2. verdenskrig. 
 

Vi håber ikke, at artiklen var hverken for 
langhåret eller for hårrejsende!  

 

Bølleblæk 

 

Bølleblæk 
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Kommunikation 

Glædelig Jul 

 

Kære Alle Handi-K@ere 

 

Tusind tak for et dejligt år, der er gået… 

Tak for super mange gode og spændende 
indlæg til Handibøllerne. Vi glæder os til at 

modtage en masse guf fra jer også i det 
kommende år ;-)    

  Herfra er der blot tilbage at ønske jer alle 
sammen en rigtig glædelig jul samt et godt 

og lykkebringende nytår! 

Vi ses igen i 2018 

  

De Bedste Juleferiehilsner 
Handibølleredaktionen ;-) 

 

& Godt Nytår 
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Den Blå Café 

 

Navigator 

På Navigator har vi gang i de små grå cel-
ler for tiden – vi laver hjernegymnastik. 

Se om du selv kan løse nogle af opgaver-
ne: 

 

Hvilket tal er det næste i rækken? 

 

Opgave 1.  

3 6  9  12  ___  

14, 15, 16 eller 17 

 

 

Opgave 2   

1 2  4  8  ___  

10, 12, 14 eller 16 

 

Opgave 3.  

7 14  21  28  ___  

30, 32, 35 eller 40 

 

Og så vil vi gerne ønske alle en rigtig glæ-
delig jul samt et godt og lykkebringende 
nytår. 

VIGTIG MEDDELELSE ! 

 

Den Blå Café har fået nyt  

tlf.nr.: 2015 6561 

 

 

 

Rigtig glædelig jul 

& 

Godt nytår 
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Kreativ 

Julestemning på Kreativ Linje 

 

Julestemningen er ved at indfinde sig 
hos os på Kreativ Linje.  

Lene har været inde og se, at julelysene 
på strøget er blevet tændt. Det var meget 
stemningsfyldt. Det er en af Lenes jule-
traditioner. En anden juletradition er at 
tage ind i den gamle by lige inden jul.  

Anna har set, hvordan rådhuset skifter 
farve fra grønt til rødt, blåt, gult og lilla.  

Simon er ved at arrangere julehygge for 
linjen. Vi har en tradition, hvor vi hver 
december besøger hinanden og julehyg-
ger. Og denne gang skal vi så til Odder. 

 

 

Martin glæder sig til julefesten. ”Uden 
julefesten på Handi-K@ bliver det ikke 
en rigtig jul”. 

Lisbeth øver sig flittigt på sangene, som 
hun og fredagsholdet skal optræde med 
til julefesten. 

Derudover er der mange andre ting, vi 
glæder os til: 

D. 28/11 kommer Ældrekoret herud på 
Handi-K@, en anden god tradition, vi 
glæder os til. 

D. 4/12 skal vi synge julen ind på Kongs-
gården sammen med de ældre. 

Og først i det nye år skal vi en tur til Aal-
borg og besøge Simons mor og Lone Ja-
cobsen.  
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Forspring 

Om Forsprings tur til  

LEGO HOUSE  

Da vi ankom til Billund, LEGO-HOUSE 
på Ole Kirks Plads nr. 1. blev vi mødt af 
synet af 5 kæmpe hvide legoklodser, 
stablet ovenpå hinanden, så de dannede 
en stor bygning med alskens afdelinger, i 
alt 6 rum med hver sit tema for læring:  

1. Et rum med dinosaurer i kæmpeformat 
bygget i hver sin slags Lego, her var også 
en flot udstilling af modeller bygget af 
forskellige Lego entusiaster fra hele ver-
den. 

2. Næste rum med Duplo og almindelig 
Lego i mængder, som publikum kunne 
bygge af samt vælte sig i, som Louise 
gjorde (se næste side). 

3. rum: her kunne man bygge racerbiler, 
afprøve dem på en rampe, hvor der blev 
taget billeder af bilens funktionsduelig-
hed og stil. 

4. rum: her kunne man arbejde interak-
tivt, således at man kunne bygge i en 
form for SimCity, hvor det gjaldt om at 
tilfredsstille borgerne i de opstillede Le-
gobyer. Her var også et enormt flot ro-
botstyringsprojekt, hvor det gjaldt om i 
fællesskab at redde en masse ekspediti-
onsfigurer, som var på Nordpolen for at 
redde de sidst Mammutter ud af isen, 
hvor de var fastfrosset, og  ind i et kæm-
pe skib. Her skulle man styre nogle køre-
tøjer via en tablet til at kører frem, tilba-
ge, til siden; fryse is på vandet eller smel-
te is, for at befri legomændene. 

5. rum: her kunne man bygge sin egen 
fisk, som man loadede ind i en computer; 
herefter kunne man se sin fisk blive ani-
meret ind i akvariet og svømme frisk 
rundt, som den naturligste ting i verden. 
Det var da sejt!! 

6. rum: STORY-LAB: hvor man kunne 
lave sin egen stop-motion Legofilm; det 
var også rigtig sjovt!!! 

7. rum: Restaurant Chef: her skulle vi be-
stille vores aftensmad ved at bygge be-
stillingen i nogle legoklodser, som vi fik. 
Klodserne blev så puttet ind i en maski-
ne, som modtog bestillingen. 10 min se-
nere fik vi besked via skærmen, at nu 
skulle vi gå op til robotterne for at hente 
vores mad. Maden kom i store Le-
goklodsmadkasser; de kørte på et trans-
portbånd højt oppe under loftet, videre 
hen til en spiralelevator og ned til to sjo-
ve robotter, som stod og snakkede med 
hinanden og fægtede med armene.  
 
Da vores mad kom hen til robotterne, 
stoppede kasserne, og robotterne skub-
bede kasserne ned ad et transportbånd 
til!!! 
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Fotos fra LEGO HOUSE 
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Fotos fra Spilleuge 
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Sidste nyt fra Handi Travel 

 

Nu har vi fået 238 rejsemål i vores rejse-
database, og alle er med billede på. Vi 
har fået en musikforretning med fra 
Hundested, som hedder ”Lange Madsen 
og Lille m”, og er på Hundested Havn.  

Vi har en information til alle vores sam-
arbejdspartnere og kolleger: vi holder ju-
leferie fra 21. december til 3. januar.  

Fra den 18/12 får vi nyt tlf.nr.: 2175 5628  

I må have en dejlig jul samt et godt nytår, 
fra alle i Handi-Travel-Info. Vi håber i 
Handi-Travel-Info, at I fortsætter med at 
bruge os i 2018. Vi står altid til rådighed!  

 

Julehilsner fra alle i Handi-Travel-Info 

 

Handi-Travel-Info 
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Siden sommerferien har vi arbejdet med 
fortov ved Handi-K@ og rundkørslen. Vi 
har skrevet til kommunen for at brokke os, 
fordi vi føler reglerne på området ikke op-
fylder kravene. Vi håber på et positivt svar 
fra kommunen. Vi lægger op til en fornuf-
tig dialog.  

Vi har også arbejdet med den nye app, 
som hedder ”lige adgang”. Jeg vil anbefale 
alle at bruge den. Den er hurtig og nem at 
bruge. Man kan bruge den, hvis man fx 
skal på restaurant, men man vil være sik-
ker på, at man kan gå på toilettet eller 
komme ind på restauranten. Der kan den 
nye app være en stor hjælp. Den er ikke så 
udviklet endnu, men man kan bruge den 
og man kan registrere selv, for de steder 
man besøger.  

Vi brugte en mandag sammen Klaus Bjar-
ne fra DHF. Han kender godt appen. Han 
er selv uddannet arkitekt. Han sagde, at vi 
bare kunne bruge appen, og at vi skulle få 
så mange til at bruge appen, så den blev 
udviklet så hurtigt som muligt. Så mit råd 
er at komme i gang.  

Nu er det ved at være jul , så julen står for 
døren, hæ hæ. Pas på derude. Jeg håber, I 
får nogle gode julegaver. God jul og godt 
nytår. 

Hilsen Thomas fra adgangsgruppen.    

 

Handi-@dgang 
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Fotos fra 20 års fødselsdag 
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Fotos fra 20 års fødselsdag 
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Inspireret af dette nummers tema om Hår, har vi på redaktionen lavet en Kendis Hår-
quiz. Kan du mon gætte, hvem der gemmer sig bag hvilken frisure? Svar kan sendes til 
handiboellerne@sol.dk senest 1. februar ;-) 



 

 

 

Coffeebreak 
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Boganmeldelse 

Boganmeldelse 

Af Carsten Hyldig og Per Jacobsen 

Bog: Mord i ketchupfabrikken 

Forfatter: Henrik Einspor 

Vi mener, at bogen kan læses fra 9 år og 
opefter. 

Handling: 

Vi har to hovedpersoner (detektiver) ved 
navn Hansi Hønegal og Ugly (assistent 
for Hansi).  

KK (ketchupkongen) er blevet fundet 
myrdet på fabrikken. Hansi bliver an-
holdt som mistænkt, og han må sammen 
med Ugly opklare mysteriet. KK var be-
rømt for sin ketchup (og opskrift). 

Vurdering: 

Vi synes bogen er både sjov og spænden-
de. Og den er ikke mindst skrevet på en 
sjov måde. 

Et lille udpluk: 

"Var det ikke Ketchupkongen, som hug-
gede din dame?" spurgte Ugly. 

"Han huggede hende ikke," sagde jeg. 
"Hun skred selv. Græsset var grønnere på 
den anden side af hegnet." 

"Hvilket hegn?" 

"Hegnet omkring ketchupfabrikken." 

"Det må have været meget grønt, det 
græs." 

"Samme farve som pengesedler," nikkede 
jeg bistert. "Og hvorfor skulle det gøre 
mig til morder?" 

Detektiven Hansi Hønegal havner selv i 
politiets søgelys, da han efterforsker 
mordet på byens ketchupkonge. 

Mord i ketchupfabrikken er første bind i 
serien om den hårdkogte snushane, Hansi 
Hønegal. Historierne kan læses uafhæn-
gigt af hinanden. 
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Det spøger... 

Det rullende spøgelse på Handi-
K@ 
 
Af Thomas Arpe 

Jeg har flere gange hørt det rullende spø-
gelse. Første gang var for fire måneder si-
den. Jeg var ude og vande blomster i 
sommerferien. Jeg sad og arbejde løs på 
Handi-Travels kontor, og min hjælper sad 
og læste i en god roman, da jeg hørte 3 
båthorn. Jeg for ud til alle dørene, fordi 
jeg troede, der var nogen, der ville ind, 
men der var ikke nogen, og siden den dag 
har jeg hørt spøgelset flere gange.  

 

 

 

 

Normalt tror jeg ikke på spøgelser. Der 
må være en årsag, men jeg kan ikke finde 
den. Så det må være et spøgelse. Jeg tror, 
det bor nede i kælderen. Spørgsmålet er 
bare, hvem det er, og hvad det vil. Jeg vil 
lægge op til en højskoledag i det mystiske 
på Handi-K@, hvor vi får Ghostbusters 
ud og forklare, hvem der går igen på Han-
di-K@. 
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Speed-dating 2018 
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Juletræer på Handi-K@ 
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Kjelds Klumme 

Hvad er hurtigst at lave? 
En snemand eller en snekone?  
En snemand!  
Hvis du skal lave en snekone skal du også 
til at udhule hovedet! 

 - "Far jeg ønsker mig ikke en ny PlaySta-
tion til jul alligevel." 
- "Hvorfor dog ikke? Det har du jo plaget 
om hele året?" 
- "Ja, men jeg fandt en helt ny oven på 
klædeskabet i går." 

  

 

 

 

 

 

"Far, far" sagde lille Holger - Jeg har lige 
indviet mit nye detektivsæt - og jeg har 
fundet ud af, at du og julemanden har 
samme fingeraftryk! 

 Der er 4 stadier i en mands liv: 
1) Han tror på julemanden 
2) Han tror ikke på julemanden 
3) Han er julemanden 
4) Han ligner julemanden 

 Hvad bliver der serveret til postvæsenets 
julefrokost? 
- Tebreve, postevand og kuvertbrød.. 

 Hvilke nødder har ingen skal? 
Pebernødder 

 Hvordan kommer fyren, der kører sne-
ploven på arbejde om morgenen? 

 Hvad sagde det ene julelys til det andet? 
Går du ud i aften? 

 Hvad sagde den ene juleklokke til den 
anden? 
Hvis du savner mig, så kan du bare ringe. 

 Hvad kan falde om vinteren uden at slå 
sig? 
Sne 

Hvis en nisse kan spise en kæmpe porti-
on julegrød på 5 min. 
Hvor mange nisser skal der så til for at 
spise 9 kæmpe portioner på 15 min.? 
Svar: 9 nisser (efter en kæmpe portion 
julegrød, kan den samme nisse naturlig-
vis ikke spise mere...) 
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Præsentation af praktikant 

Jeg hedder Line Skands, jeg er 23 år 
gammel og er født med Rygmarvsbrok. 
Min familie består af mor, far, lillebror 
samt bedsteforældre.  

I min fritid bor jeg i Hasselager ved År-
hus, hvor jeg har BPA-ordning 24/7. Jeg 
har også en lille hund ved navn Bella. Jeg 
kan godt lide at være kreativ og lave for-
skellige ting, fx kan jeg godt lide at lave 
kort og glas. Lige nu er jeg i 6 ugers prak-
tik på Handi-K@. Herude har jeg fag som 
livsstil og om torsdagen har jeg kreativ, 
hvor vi laver forskellige kreative ting. Og 
så er jeg i øvrigt journalist på Handibøl-
lerne, som du sidder og læser lige nu ;-) 

 

 

Juleferie:  22. dec — 2. jan 

Skolestart d. 2. jan 

Vinterferie i uge 7 

Elevmad den 23. jan 

Stormøde den 26. jan 

 

Siden Sidst 

 

Kalender 



 

 

 

KUNST Stafetten 

Månedens kunstner: 

Lene HP 


