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Herlige sommer
Efter en fin periode tilbage i et normalt
skema og med næsten alle vaccinerede
kan vi lige om lidt gå på sommerferie.
Det var dejligt at mærke alt det sædvanlige igen – også selv om det næsten var
helt nyt.
Vi har været flittige hele året, og vi har
lært en masse nyt og prøvet nye ting af
og fået pyntet Handi-K@ op af vores nye
kunstudvalg – så vi har fortjent vores
sommerferie. Og vi kan faktisk alle sammen komme mere ud og også møde lidt
flere, end vi kunne i juleferien.
Personligt skal jeg være hjemme – ingen udenlandsrejser til mig. Jeg skal
rundt på små ture og meget, meget gerne
møde alle dem, som jeg ikke har set i
lang tid pga. Corona. På billedet kan I se
min lille hund Mini. Hun har taget kasketten på og er meget klar til at møde
sommerferiens dejlige udeliv.
God sommerferie til alle HandiK@´ere og også til alle vores gode venner og samarbejdspartnere.
Sommerknus Mimse

Mini er sommerklar

Danmarks natur- og nationalparker – et bud på naturoplevelser i sommerferien ved Søren
Hvis du skal holde ferie i Danmark i år
og drømmer om at blive et naturmenneske, er et besøg i en af Danmarks Nationalparker
et
must.

Nationalpark Vadehavet
Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Tidevandets
rytme skaber grobund for et unikt økosystem, og området er rasteplads for mange vandfugle og yngleplads for den spættede sæl.

I Danmark er der lige nu fem nationalparker:
1.
2.
3.
4.
5.

Nationalpark Thy, indviet i 2008
Nationalpark Mols Bjerge, 2009
Nationalpark Vadehavet, 2010
Nationalpark Skjoldungelandet, 2015
Nationalpark Kongernes Nordsjælland,
2018

Alle parkerne er unikke og har noget
forskelligt at byde på.
Nationalpark Mols Bjerge
I parken på Mols kan man se et landskab præget af istiden. Bosætninger fra
den tidligste stenalder sætter sit præg på
området, og nationalparken er hjem for
utallige sommerfugle.
Nationalpark Skjoldungernes Land
Nationalpark Thy
Århundreders sandflugt har skabt landskabet i Nationalpark Thy. Her kan man
opleve klitheden, som kun
findes ganske få andre steder
i verden, og komme tæt på
den kulturhistorie, der knytter sig til livet langs vestkysten.

Nationalpark Skjoldungernes Land har
et meget varieret landskab, som er rig på
natur, kulturhistorie og oplevelser. Nationalparken er præget af fjordlandskabet i
og omkring Roskilde Fjord, samt Gamle
Lejres kulturhistorie. Ifølge sagnene var
det her, Skjoldungerne regerede og samlede Danmark.

Om National– og Naturparker
ved Søren
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
rummer naturskatte og store kulturhistoriske værdier, der vidner om kongemagtens tilknytning til Nordsjælland. Her er
store skove, klit- og hedelandskaber med
et rigt dyreliv og store overdådige kongeslotte.
Om Naturparker
Men nu findes der altså også Naturparker i Danmark, siger Søren. Danske Naturparker er en mærkningsordning,
som Friluftsrådet, i samarbejde med en
række offentlige myndigheder og landsdækkende foreninger, opretter for større
sammenhængende naturområder med
lokal eller regional betydning. Der findes
lige nu 14 naturparker, og Søren vil gerne
fortælle mere om dem på et senere tidspunkt.

Vi kalder det Sjællands sidste vildmark,
fordi vi inden for naturparken har kæmpe områder uden veje, togbaner eller huse. Landskabet byder på enorme moseflader, vilde snoede åer, gamle dybe skove, store smukke søer, kuperede strandenge og det brusende hav. Men naturparken byder på meget mere end det unikke
naturlandskab.
Under overfladen rummer naturparken
nemlig stadigvæk en masse arkæologiske
skatte – lige fra de allerførste mennesker
i Danmark og frem til vor tid. Faktisk er
Åmosen det sted i Nordeuropa med flest
specielle og velbevarede stenalderfund.
Her har vi nemlig både spor efter en vikingekongsgård, mange tusinder fund i
guld, sølv, bronze og jern, og et kulthus
med rester af blod fra vikingernes mange
ofringsfester.

Naturpark Åmosen
I dette nummer af Bøllerne sætter vi fokus på Naturpark Åmosen, som ligger
tæt ved Sørens barndomsby: Kalundborg.
Naturpark Åmosen er en 8,5 tusind ha
stor naturpark, der går på tværs af Midtsjælland – alt sammen bundet sammen
af vandet.

Den smukke naturpark Åmosen

Nyt fra adgangsgruppen. Vi synes, det
er dejligt, at Corona snart er ovre, vi er
alle sammen blevet vaccineret, og vi er
begyndt at komme tilbage på Handi-K@,
og det er fedt. Vi har arbejdet med vores
nye kamera, hvordan vi kan montere kameraet på kørestolene, så vi kan komme
ud og lave dokumentation til kommunerne.
Vi skal også bruge det til, hvad der er
lavet godt rundt i Århus. Nu er det snart
ferie og vi er sikker på, at der er nogle gode steder rundt om i naturen for kørestolsbrugere og gangbesværede. I kan jo
hjælpe os, når i kommer ud og oplever
Danmark i jeres ferie. Det kunne også
godt være i falder over en god rampe eller
lignende. Vi vil også meget gerne høre
om de positive historier
Vi håber at alle får en god sommerferie
og oplever noget.
Steen har været ude i Dyrehaven for at
se om der er god tilgængelighed. Der er et
handicaptoilet, og man kan fint komme
ind. Nogle af indgangene kan være lidt
besværlige, men vi synes at hvis i ikke har
noget at lave i ferien, så er det et besøg
værd.
De varmeste hilsner
Adgangsgruppen

Vi i Adgangsgruppen interesserer os for
hvordan man kører i bil og busser i Aarhus og i det hele taget i Danmark.
Der findes en regel om, hvor længe biler må være i tomgang.

I Aarhus er det i 3 minutter. Det er for
at begrænse luftforureningen.

Adgangsgruppen vil anbefale, at vi alle
på Handi-K@ overholder reglerne om
tomgangskørsel - og hvis man ikke kan
overholde det, så må man bide i det sure
æble og give lagkage til alle på Handi-K@
(og vi glæder os).
De varmeste hilsner fra
Adgangsgruppen.

Stop motoren, undgå forurening og vi får en bedre luft

Handi-Travel-Infos leder
har været på Bornholm
For tre år siden var Handi-Travel-Info på
Bornholm. Min hjælper og jeg tog med færgen fra Køge til Rønne og færgen var handicap-egnet. Jeg havde min egen bil med; så vi
kunne sagtens komme rundt på Bornholm og
opleve, hvad de har af tilbud.
Min hjælper og jeg boede i Allinge i en meget egnet ferielejlighed, hvor de har alle ting.
For eksempel armlæn på wc'et og en meget
fin bruseniche. Og også et soveværelse som
var meget stort og egnet til el-kørestolsbrugere. Vi var på Bornholm i 8 dage.

Allinge

Hvis de har pakket færgen ordentligt, så kan
man komme ned til sin bil uden problemer.
Hvis man også husker at oplyse, at man skal
ud ad bagdøren (eller sidedøren). HandiTravel-Infos leder har ikke haft nogen problemer med at komme ud og ind af bilen.
Bornholm er i hvert fald en rejsemulighed for
mennesker med et handicap
Med venlig hilsen fra
Handi-Travel-Infos leder John

Busk Sørensen og Co.

Vi var ude og se på Østerlars rundkirke. Og vi
var også ude og se på Hammershus. Det var
en stor oplevelse.
Færgen, som sejlede til Bornholm, var egnet
til mennesker med et handicap. Det gik meget fint for mig at komme op med elevator til
salonen. Færgen havde et meget fint handicaptoilet, som er til at bruge uden nogen
særlige problemer.

Hammershus

Fokusuge forår 2021
I fokusugen var omdrejningspunktet
oplevelser i Danmark, især udendørs oplevelser i nærområdet.
Vi arbejdede bl.a. med noget, som kaldes ’naturbingo’, hvor man guides til at få
øje på de små tegn på forår, som spirer
frem alle vegne i april måned. Og vi var
en tur i Botanisk Have og opleve alle de
første spæde forårstegn.
Nogle af os deltog i årets affaldsindsamling ved at samle affald omkring
Handi-K@, og vi måtte konstatere, at der
var smidt mange mærkelige og også
klamme ting udenfor.

Andre arbejdede med at forskønne vores udendørs indgangsparti med nyindkøbte blomster og planter.

Og så kiggede vi nærmere på en app,
der hedder ’Opdag Aarhus’, hvor man
kan få mange tip til blandt andet spændende byvandringer, kultur- og naturture
i og omkring Aarhus. Eller praktiske informationer så som hvor man kan finde
handicap-toiletter. Og så kan man høre
podcasts med historier fra Aarhus.
Vi hørte bl.a. om rytterstatuen på Bispetorv, om hvorfor der sidder en djævel
på taget af Aarhus Teater og en podcast
som hedder ’En tissemand under jorden’.
Efter en lang vinter med mange coronarestriktioner var det dejligt at kunne fokusere på at komme ud og opleve naturen og andre gode ting.

Sommerferie-drømme
Diana:
”Jeg håber på at komme hjem til min
mor og far og to brødre i sommerferien”

Lene HP:
”Jeg håber på rigtig godt vejr, så jeg kan
komme ud og køre nogle gode ture. Og
så håber jeg også at komme ud og opleve
noget, og at få spist nogle rigtig gode is”

Martin:
”Mine planer for i år er at tage til Mors.
Og hvis Daniel er hjemme, vil jeg gerne
besøge ham.
Mine drømme for næste år er at komme
til USA. Jeg vil starte i Memphis og derefter fortsætte turen rundt i USA. Da jeg
var der sidst, syntes jeg ikke, at jeg blev
helt færdig.”
Fra Kulturholdet onsdag formiddag

SOMMERFERIE - DRØMME
2021
Familiesammenkomster (med håndsprit og mundbind), udflugter i Danmark, at bruge naturen , at tage ud i en
skov og ud til vandet og på havnen og ud
på Aarhus Ø.

Sommer i Danmark
Det er sol og mindre regn. Det er glade
mennesker, is og sodavand. At sidde
udenfor og spise og drikke hvidvin og rosévin og grille og dufte til blomsterne og
havet og høre musik og lytte til fuglesang.
Og svømme i varmt vand. Og børn, der
leger på tømmerflåder, og rabarberkage ,
og der er flere mennesker ude, og duften
af nyslået græs, og der er mange, der
klipper hæk, og der bliver travlt på genbrugsstationen.
Og folk kører med deres campingvogne
til campingpladsen. Og mormors kolonihavehus, og mange tager i sommerhus.
Og ude ved idrætsanlægget er der gang
i tennis og håndbold, og i parkerne ligger
folk på tæpper og soler sig, og ved Tangkrogen spiller de volleyball og petanque
og små koncerter og børnene plasker i
springvandet ved Dokk1.

Peter, Eivild og Mai Britt ønsker alle en
GOD SOMMER

Strøtanker fra Louise i en lidt
nemmere (Corona) tid
Jeg har været i Føtex for første gang i
meget lang tid. Den ligger i Holme. Og jeg
havde ikke mundbind på, fordi det skal
man nu ikke mere.
Jeg fik købt to pølsehorn. Uhm, uhm ...
Og så til september åbner diskotekerne
igen. Og til den 1. oktober åbner alt, ligesom i ”den gode gamle tid”.
Så slipper vi for alle restriktionerne. Og
for at vise vores vaccinepas.

Det er nu så dejligt ikke at skulle have
mundbind på.

Jeg håber, at det bliver ved.
Jeg er også begyndt at komme på bar
igen. Altså mit stamværtshus.

Kim fortæller om det nye hold
”face IT”

Her kommer lidt om
underviser Mikkel Bundgaard

Tirsdag den 1. juni startede der et nyt
hold eller projekt på Handi-K@. Initiativet til det kom fra Kim og Mimse, som
syntes, at der manglede en IT - gruppe,
som også skal kunne hjælpe alle på Handi-K@ med de forskellige udfordringer,
som man som borger med et handicap
kan have.

Mit navn er Mikkel. Jeg er 48 år og bor
i mit eget hus i en lille by nord for Aarhus. Her har jeg boet ca. 5 år. Jeg kan
godt lide at være ude i naturen og opleve
den på dens egne præmisser. Og så er jeg
lidt nørdet omkring myrer. Synes de er
ret seje og interessante. Jeg elsker at lave
og nyde god mad – særligt sammen med
gode venner. Kan også godt lide at tage
til en koncert eller i biografen, selvom
det ikke er blevet til så meget det seneste
år.

På holdet er der lige nu 3 deltagere: Diana, Kim og Oscar. Den faste underviser
er Mikkel Bundgaard (se en lille præsentation her på siden), og Per kan af og til
være vikar.
Vi er ved at lære hinanden at kende. Vi
har hver vores egen måde at kommunikere på, så vi må bruge ekstra tid på at
lære hinandens måder. Vi har set filmen
om professor Stephen Hawking (Teorien
om Alting), der også må opfinde nye måder at kommunikere på.

Vi har en opgave til tirsdag den 15. juni vi skal have vores eget LOGO. Så vi er nu
gået i tænkeboks. Det skal vel handle om
FACE og IT. Vi håber, at vi i næste Handibøllerne kan vise jer vores LOGO.

Jeg har rejst en del og foretrækker steder med smuk natur og at opleve andre
fremmede kulturer. Det er med til at udvide min horisont at se, at man kan leve
på helt andre måder, end jeg gør. Siden
efteråret har jeg vikarieret i forskellige
fag på Handi-k@, og jeg har glædet mig
til at være med til at starte vores nye Face-IT hold op.

Handi-K@´s iværksættere har arbejdet flittigt
med fremstilling af nye produkter.

Lene udtaler:

Her ser I nye nyttige hjælpemidler til deltagere og undervisere.

”Jeg har fået en holder til vatpinde til at rense ørerne med. Det er rigtig dejligt , at jeg
kan gøre det selv og ikke skal have hjælperne
til det.

Lidt forklaring:
Vatpindeholderen er et hjælpemiddel til
SELV at kunne holde ørerne rene. Nyttigt og
godt, når man nu ikke kan få armene så højt
op til ørerne.
Både Tina, iværksætterne og Dokk1 har udfoldet stor kreativitet.

Nogle gange stikker hjælperne vatpinden lidt
for langt ind i øret og det føles, som om den
kommer ud gennem det andet øre. Så jeg er
meget glad for, at 3D4ME og Tina har lagt så
mange timer i at lave min vatpindeholder.
Tak til jer!”

Handi-K@´s iværksættere har arbejdet flittigt
med fremstilling af nye produkter.
Her ser I et nyttigt hjælpemiddel til Louise fra
Forspring / 3D4ME.
Lidt forklaring:
Louise har længe ønsket sig en holder til en
colaflaske, så colaen nemt kan flyttes fra sted
til sted uden at indholdet gør skade på tingene i kurven på rollatoren.

Her er vi ovre i det mere æstetiske og
pyntelige til glæde i hjemmet

At fremstille holderen har været en udfordring for 3D4ME gruppen, men takket være
Ralf og Tina er der kommet en god løsning,
som næsten er færdig. (Lidt efterspænding
er nødvendigt.

Kære deltagere på Handi-K@!
Vi kender vist alle Hanne Klitgaard, som har
været med os igennem mange år, dels som
medlem af bestyrelsen i Projekt-og Udviklingsteamet og dels som medlem af koret,
som gerne besøger os
henimod jul.
Hanne har skrevet en artikel om Handi-K@
i bladet Handicap Nyt (Dansk Handicap Forbund). Vi har fået lov at bringe artiklen her i
bøllerne.
Handi-K@ - Et alternativt læringslaboratorium.
Tæt ved Viby station ligger en anderledes
skole. Jeg kalder stedet - Et alternativt læringslaboratorium. Jeg er taget ned på skolen for at få Marianne Jensen (Mimse), Anna,
Martin Og Louise til at fortælle om skolen.
Det er skolen, hvor de skæve påfund og kreativiteten spirer. En progressiv gruppe undervisere står bag med en flad ledelsesstruktur. Det er et laboratorie, hvor ”skøre” ideer
afprøves, og hvor det er forbudt at sige: ”Det
plejer vi ikke”.

Marianne (Mimse) fortæller:
Jeg var med til at starte Handi-K@ for mange år siden ved hjælp af sociale udviklingsmidler, som vi fik som et forsøgsprojekt. Årsagen var, at der i Århus Kommune var mange mennesker med handicap, der kørte i telebus til forskellige adresser, hvor der var

undervisningstilbud til dem. Derfor opstod
ideen om at lave et samlende tilbud i et tilgængeligt hus.
Starten
Vi startede på Solbakken i Højbjerg. Her
blev jeg ansat som lærer og underviste i drama og musik. Herfra flyttede vi ned i Officersbygningen i Aarhus centrum. I tiden i
officersbygningen begyndte vi at udvikle
grundstenene til nogle af de undervisningsforløb, vi stadig har i dag. Undervisningen er
både fagrelateret og tværfaglig. Tilbuddene
blev flere i takt med, at vi fik flere elever. Fra
officersbygningen flyttede vi til Skt. Annagades Skole, som hurtigt blev for småt. Vi blev
overdraget fra kommunen til amtet. Sammen med amtet fandt vi en stor tom og nedlagt møbelfabrik og teknisk skole på Engtoften i Viby, hvor vi stadig bor i dag.
Der var flere igangværende projekter på
dette tidspunkt, som vi gerne ville flytte med
ud på møbelfabrikken på Engtoften. F.eks.
Projekt- og Udviklingskontoret og HandiTrivsel. Vi var også med til at skabe Huset
Venture, som hurtigt blev så stort, at det
måtte have sit eget sted ude i byen. Huset
Ventures mål er at give mennesker med
nedsat erhvervsevne et lønnet erhverv og at
nedbryde barrierer og fordomme om mennesker med handicap og nedsat arbejdsevne.

Daghøjskolen skiftede navn
Tilbuddet hedder i dag ikke længere Daghøjskolen for bevægehandicappede men
Handi-K@. Handi-K@ har sine rødder tilbage
i Folkeoplysningen, som er bibeholdt i det
tilbud, som i dag ligger under Serviceloven,
Det viste sig nemlig tidligt, at for at mange af
deltagerne kan følge undervisning og folkeoplysning, er det nødvendigt at ansætte
hjælpere, der kan hjælpe deltagerne med
det praktiske, transport, kommunikation mv.
Kombinationen af loven om Folkeoplysningen, Region Midt og Serviceloven er selvfølgelig lidt af et kludetæppe, men det positive
er, at fordele og ulemper ved dette kludetæppe hele tiden flytter sig, alt efter hvilke
læringsprojekter vi sætter i søen. Det er vigtigt, at Handi-K@ ikke er et behandlingstilbud. Deltagerne skal selv bestemme, hvad
de vil beskæftige sig med. Vi har alle forskellige niveauer i forhold til at mestre opgaverne i tilværelsen. Få af os magter at have fuld
medbestemmelse over alle dele af vor tilværelse. Hvis jeg f.eks. skulle have fuld bestemmelse over min skattebillet, ville jeg betale
mindre i skat (ha-ha). Eller hvis jeg skulle reparere min bil selv. Det er jeg jo nødt til at få
hjælp til udefra af nogen, der har forstand på
de dele.

Fakta om Handi-K@:
I 1997 startede Handi-K@ som Daghøjskolen for
Bevægehandicappede på Solbakken i Højbjerg.
Målgruppen er mennesker med fysisk funktionsnedsættelse og/eller erhvervet hjerneskade.
Der er nu p.t. indskrevet 30 deltagere.
Det er et dagtilbud under Specialområderne i Region Midt
Det administrative grundlag er Servicelovens
(§§103 -104, dagtilbud).
Handi-K@ ligger i dag i en gammel nedlagt møbelfabrik.
Stedet rummer store og mange undervisningslokaler og aktivitetsrum og har også en stor kantine:
DEN BLÅ CAFE.
Handi- K@ har yderligere en fyldestgørende hjemmeside, bl.a. med beskrivelse af de undervisningstilbud, man kan tilmelde sig.

Mette, Mai-Britt, Anna og Lene TS
er i det kreative hjørne

Lene TS er helt OK med det nonfigurative

Ole synes om de store skulpturer á la Robert Jacobsen

Eivild og Tobias i gang med frihåndstegning

1.
I Danmark behøver du ikke tage
sydpå for at surfe og få vind i håret. Hvilket sted i Danmark kaldes for Cold Hawaii?
* Hvide Sande
* Klitmøller
* Marienlyst
2.
Hvad er populært at spise om sommeren i Danmark?
* Koldskål med kammerjunkere
* Frozen yoghurt
* Gammeldags æblekage
3. Hvad er den højeste gennemsnitstemperatur på Færøerne om sommeren?
* 10 grader
* 12 grader
* 14 grader
4. Hvad er Danmarks mest besøgte turistattraktion?
* Tivoli Karolinelund i Aalborg
* Dyrehavsbakken i Klampenborg
* Storbyens tivoli I København
5. Hvilken musikfestival er Danmarks
ældste?
* Roskilde Festival
* Sølund Festival
* Skanderborg Festival

6. Hvor varmt bliver badevandet maksimum i år?
* 30 grader
* 20 grader
* 10 grader

7. Hvornår fejrer sønderjyderne genforeningen?
* 10. juli
* 10. august
* 3. marts
8. Hvad slap danskerne for den
14.6.2021
* Forhøjelse af skatten
* Tørklæde
* Mundbind
9. Hvor mange jordbær produceres i
Danmark om året?
* 6.500 tons
* 5.500 tons
* 3.500 tons
10. Hvem har lavet den officielle EM
sang?
* Krystian Vester
* Alphabeat
* Big Fat Snake

Indsend svaret til:
handiboellerne@handi-ka.dk senest
d. 5.10.21 og vind en overraskelse ;)

Højskoledag d. 16. juni 2021.
Vi havde en rigtig dejlig, hyggelig, varm
og solrig dag på Moesgaard strand.
Vi byggede bl.a. sandslotte, spiste madpakker og kiks og sang fællessang, som
Maria spillede ukulele til.
Sandslottene indgik i en spændende konkurrence, som blev vundet af Søren, Tobias, Louise, Agnete og Emma.

Tur til den japanske have
Mandag den 10. maj var vi på Kreativ Linje
sammen med Jan og Maria ude i den japanske have i Trige. Om mandagen er der en
gartner på arbejde, og derfor er haven
åben. Ellers er der kun åbent, når der er arrangementer.

Vi så flotte blomster, skulpturer og små søer, men der ville nok have været flere blomster, hvis vi var kommet senere på foråret.

Vejret var godt, men det var lidt svært at
komme rundt på stierne med kørestolene,
fordi det havde regnet meget i tiden op til.
Det var også en udfordring for nogen at køre
over de små broer i haven, fordi de er ret
smalle.

Og som Martin siger: ”Man skal være forberedt på lidt ballemassage”.

Det var en hyggelig tur, og det var vores sidste tur sammen med Anna, før
hun flyttede til Randers.

Referat fra HandiBruger - mødet mandag
den 26. april 2021

Handi-K@ sørger for kørsel frem og tilbage for dem, som er med i den fælles
kørselsordning.
HB vil gerne have input til hvad dagen
skal indeholde ud over at vi skal have
frokost sammen. Sidste frist for forslag i
HB - postkassen er den 26. maj.

Tilstede: Anna, Lene T, Mette, Kim, Martin og
Lone (referent). Ingen afbud.
Referat fra sidste møde blev godkendt.

3.

Anna stopper som repræsentant for
Kreativ Linje, Martin træder ind og Lene
HP bliver suppleant.

4.

Næste møde er mandag den 31. maj,
sidste møde inden sommerferien.

Dagsorden:
1.

Postkassen

2.

Elevfest

3.

Evt.

Referat

1.

Indkommet et papir fra Adgangsgruppen angående biler, som holder i tomgang. Se dette.

2.

Der er elevfest fredag den 25. juni. Den
holdes i dagtimerne, som besluttet på
et HB - møde i 2020. Personalet er behjælpelig med maden. Og så skal man
ikke selv sørge for at have ledsager
med.
Lone vil finde ud af sammen med Mimse, i hvilket tidsrum elevfesten skal holdes i. (Det bliver fra 10.00 til 14.00.)

Referat fra HandiBruger mødet mandag den
31. maj 2021

Vi snakkede om, at man hver især kunne lave sit navneskilt, så det bliver lidt
mere festligt. Det blev besluttet, så hvis
man har lyst så gør man det og ellers
bruger vi de navneskilte, som er i Den
Blå Café.
Der blev lavet et program til dagen. HB
vil gerne inddrage underviserne og linjerne til at lave nogle ting på programmet.

Tilstede: Lene T, Tobias, Mette, Kim, Martin,
Thomas og Lone (referent).
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Dagsorden:
1.

Postkassen

2.

Elevfest

Maden faldt på plads.

3.

Evt.

Programmet bliver cirka således:
Klokken 10.00 Mødes vi alle i Teatersalen til velkomst ved Tobias.
Klokken 10.15 Vi bevæger os rundt i
Huset i grupper.
Klokken 11.45 Frokost i Den Blå Café
og det lille caférum.
Klokken 13.15 Vi går i Teatersalen,
hvor kørestolsræserne og Mister Kay
giver et par numre..
Klokken 13.55 God sommer til alle

Referat
1.

Der var tre sedler med ideer til den sidste dag, hvor der jo er elevfest. De blev
læst op og vendt under næste punkt.

2.

Der er jo som sagt elevfest fredag den
25. juni - klokken 10.00 til 14.00. Thomas laver en indbydelse, som deles ud
sidst på ugen.
Husk at give besked hjemme på jeres
bosteder, at I ikke kommer hjem til frokost, og at I kommer lidt senere hjemend på en normal fredag. I skal jo heller
ikke sørge for hjælpere og kørsel, det
gør Handi-K@.

3.

Ingenting

En røver kommer ind i butikken og
stjæler et TV. Blondinen løber efter
ham og råber,
- “Vent, du har glemt fjernbetjeningen!”
Hvorfor tager århusianeren en bombe med i tivoli?
- For at springe køen over
Hvorfor var blondinen glad for, at
samle et puzzlespil på 6 måneder?
– fordi der stod 2-4 år.
Hvorfor lister århusianerne forbi
apoteket?– For ikke at vække sovepillerne!

Hvorfor tager århusianerne altid en
bildør med ud i ørkenen?
– Fordi at hvis det bliver for varmt,
kan de bare rulle ned for vinduet.

Hvad står der på det øverste trin på
stigerne i Århus?
– Stop!

Vinder af påskequizzen

Fire af Handi-K@´s elever har svaret: Diana,
Lene H. P., Søren og Tobias. Flest rigtige havde Søren. Kun to fejl på de mange spørgsmål
i påskequizzen.
Søren har vundet præmien. En hyggenyggelysholder fra 3D4ME gruppen. Tina design.
Stort tillykke, Søren.

Onsdag den 12. maj var det Annas sidste dag på Handi-K@. Hun har nemlig
valgt at flytte til Randers, hvor hendes
familie bor.

Anna gav kage, og Kreativ Linje + Louise havde samlet ind til en gave til hende.
Hun fik også en gave fra Handi-K@ små figurer som er lavet i Kreativ.
Mimse holdt tale for Anna, og Maria
sagde også et par ord. Alt i alt fik vi sendt
Anna godt afsted og ønsket hende "god
vind" fremover.

2. august: Indtegningsdag
9. august: Handibruger
19. august: Krop og Kost
25. august: Højskoledag
Uge 35 Afklaring
9. september: Krop og Kost
Uge 38 Fokusuge
30. september: Krop og Kost
4. oktober: Handibruger
Uge 41 Vildtuge

En tale for Anna, som efter 18 år
forlader Handi-K@

Uge 42 Efterårsferie
28. oktober: Krop og Kost
01. november: Krop og Kost
08. november: Handibruger
12. november: Undervisningsfri
06. december: Handibruger
09. december: Højskoledag
Uge 50 Afklaring
22. december: Elevfest

