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Det lune efterår
Det er lidt fantastisk som alting langsomt løsner op, og vi igen får normale før
-corona tider. Det er dejligt at kunne give
hånd igen og ikke at skulle have mundbind og visir af og på.
Vi tror på, at vi nu kan køre normalt
igen – og vi fik derfor også skudt en ny
sæson i gang med et stort og velbesøgt
loppemarked med fri pølsevogn, kunstudstilling og musikkoncerter. Det var en
dejlig dag, som vi håber at kunne gentage til næste år.

Lad os nyde det dejlige efterår – næste
helt særlige arrangement bliver Spil
Dansk dagen med musik optræden af
kor og dygtige musikere.

Vi lukker dagen op for gæster – så kom
endelig og besøg os – det bliver den 1.
november – hold øje med vores Facebook.
Mimse

Vi siger også velkommen til en ny gruppe: Face-IT – som laver undersøgelser og
arbejder med de sociale medier.

Åbent Hus og Loppemarked på Handi-K@
Fredag den 27. august blev en dejlig
dag på Handi-K@ med vores åbne hus og
loppemarked.

Hele personalet var engageret både forud og på selve dagen. Og alle løftede i
fælles flok. Tak for den store indsats til
alle Handi-K@´ere. Og tak til planlægningsgruppen, som bestod af Mikkel,
Steen, Thomas og Per.

Vi fik besøg af gæster (elever og lærere)
fra Interskolen og fra vores nærområde
på Engtoften og i det hele taget udefra.

Her på siderne kan I se stemningsbilleder fra dagen.

Forinden var gået nogle hektiske dage
med planlægning og forberedelse af dagen og dens aktiviteter.

Et særligt højdepunkt var de tre koncerter og det dejlige publikum fra Interskolen.

Nyt fra os i adgangsgruppen
Vi har været lidt uheldige og været underbemandet. En af vores medarbejdere
har været ude for en ulykke, men han er
sej og er kommet hurtigt tilbage. Vi synes, han er sej. Han er allerede tilbage – I
kan se ham om mandagen her på HandiK@.

Derudover har vi fået en opgave ind fra
en borger, en elev der går på Handi-K@.
Hun var god. Hendes problem er, når
hun kører fra hjemmet til Handi-K@, så
kan hun ikke trykke på knappen ved fodgængerfeltet, når hun skal over vejen. Det
er et stort problem – ikke kun for hende,
men for alle, der har problemer med at
trykke på en knap, når de skal over gaden. Så det har vi brugt meget tid på, at
undersøge både ved lyskrydsene og vi
har læst, hvad reglerne siger om det.

Thomas fra adgangsgruppen er ved at
uddanne sig til tilgængelighedskonsulent
i Aarhus Kommune. Han kommer ud,
når der bliver bygget nyt – både fysisk og
han kan også hjælpe, når der ikke er tilgængelighed rent digitalt.

De bedste hilsner Adgangsgruppen

Spil dansk dag (uge)

male dagen” (af Pia Raug)

Mandag den 1. november holdt vi ”Spil
Dansk” dag på Handi-K@. Højskoledagen var lagt i hænderne på de glade musikmennesker Maria og Lene.
Dagen startede fantastisk med besøg af
cirka 50 meget velsyngende børn fra Interskolen. Koret bestod elever fra 1. - 4.
klasse. Musiklærerinde Bjørg havde sammensat et dejligt og varieret sangprogram, blandt andet ”Jutlandia” og en
skøn, skøn november sang: ”Mørk er november”. Vi glæder os allerede til næste
års besøg.

Efter elevkoret fra Interskolen havde vi
besøg af to af Marias kolleger fra ”Laura”.
Peter (på klaver) og Louise (på violin).
Mange dejlige numre, hvor vi fik rig lejlighed til at synge med, blandt andet på
den smukke november ballade: ”Jeg vil

Om eftermiddagen havde Maria lavet
en ganske sjov musikquiz, som det ene
hold vandt ganske suverænt.

Sidste nyt fra Handi-Travel-Info
Vi har modtaget penge til at undersøge
hvad Danmarks øer har at tilbyde til
mennesker med et handicap. I vinter
halvåret vil vi finde ud af hvad for nogle
øer vi vil undersøge. Til foråret tager vi
over og ser på hvad de har at tilbyde til
mennesker med et handicap, når de vil
på ferie på en Ø. Det skal være en god oplevelse.
I den forbindelse vil Handi-Travel-Info
sige at vi er meget meget behjælpsomme
med at lave film for jer. Hvis i har et Feriested som i meget gerne vil have ud til
folk.

Handi-Travel-Info har fået en opgave af
Feriecenter Slettestrand om at lave en
natur-film i deres omgivelser. Vi har forslået dem, at vi laver den til foråret, når
vejret er meget lysere og varmere. Vi vil
lave en god film for dem.

Vi er også meget behjælpsomme til at
hjælpe med alle ting, om det er ferie, forlænget weekend eller hvad det er. Så er i
velkommende til kontakte os. Så tager vi
den opgave med glæde.
Med venlig hilsen
Handi-Travel-Info holdet

Fokusugen i september
Sommeren 2021 stod i sportens tegn. Vi
var mange, der var glade og fornøjede.
Det var svært at komme op af sofaens
bløde puder.

EM i fodbold med tre hjemmekampe
for Danmark. Store præstationer og drama. Danmark nåede frem til semifinalen.
Tour de France med en ganske suveræn
Jonas Vingegaard på en 2. plads.

Så et OL i Tokyo med mange fine danske præstationer og sidst et PL
(paralympiske lege, også i Tokyo, hvor de
danske para-atleter vandt 5 medaljer.
På Handi-K@ holdt vi vores helt egen
PL med et helt ugeprogram, som bød på
konkurrencer, besøg af danske PL sportsfolk fra Tokyo: Amalie og Kaare, svømning og kørestolsrugby. Desuden kom en
gammel bordtennisspiller, tidligere verdensmester og olympisk mester forbi:
Flemming Mortensen.

Her kommer en række stemningsbilleder.
Med venlig hilsen
Mogens, Steen, Mikkel og Per

Hilsen fra haveholdet
Vi har travlt med efterårsrengøring og
med at forberede foråret i haven. Vi klipper visne blomster og blade af, og der
kommer flere og flere nye blomster.

Vi har været glade for denne sommer
og dette herlige efterår, solen skinner
over det hele, vi glæder os til næste sommer .vi klipper også til UGENS BUKET
da vi synes vi skal have noget af det dejlige blomsterhav med ind. Mette og Eivild
har afstemt alle farverne, så de matcher
og så vi kan lave nogle fine buketter.

Ugens buket

3D printere kan også lave fejl
og krøllebøller

Eivild bad om hjælp.
Den fixede Loui.
En ”taskestopper”.

Tina´s nyeste kreationer.
Hygge og spas.

Praktiske apps
Speech Assistant AAC
Er en tekst-til-tale app designet til
mennesker, der er talehæmmede, for eksempel grund af afasi, MND/ALS, autisme, slagtilfælde, cerebral parese eller
andre taleproblemer.
Med appen kan du oprette kategorier
og sætninger, som er placeret på knapper. Med disse knapper kan du oprette
meddelelser, der kan vises eller tales
(tekst-til-tale). Det er også muligt at
skrive enhver tekst ved hjælp af tastaturet.
•
•

•

Knap til at dele din besked med
mail, tekst og sociale medier.
Basisversionen af appen er gratis. I
indstillingerne for appen kan du
opgradere til den fulde version med
ekstra funktioner.
Appen kræver ikke internetforbindelse.

Google Go (virker desværre kun på
android telefoner)
Få din telefon til at læse tekst op. Tag
et billede af en tekst, eller få en hjemmeside læst op. Ord fremhæves, når de læses, så du nemt kan følge med.

Oversæt tekst med dit kamera. Kan du
se et ord, du ikke forstår på en formular
eller produkt? Tag et foto for at få det
læst op, oversætte eller søge efter det.
Skift let mellem sprog. Indstil et andet
sprog, som du foretrækker.
Translator
AI-baseret stemme til stemmeoversætter. 100% gratis, ingen reklamer!
AI-baseret
stemme
til
stemmeoversætter. Den er designet til at oversætte sprog i under samtaler person til
person.
Wordfeud
Wordfeud er et puslespil for flere spillere, hvor du kan udfordre venner og tilfældige modstandere og spille op til 30
forskellige spil på samme tid!
Skab ord og placer dem på brættet, der
har 15 gange 15 felter, og optjen point
for kreativitet og ved at placere bogstaverne på felterne. Dobbelt bogstav, Dobbelt ord, Tredobbelt bogstav og Tredobbelt ord for at få flere point.

Søg efter venner, som du kan spille
mod, eller giv Wordfeud tilladelse til at
sætte dig op mod en modstander. Du kan
endda chatte med dem - pral eller ros det er dit valg!

Handi-K@ er en slags skole for personer med handicap. Vi vil gerne lære folk
på Engtoften bedre at kende. Alle, der
bor, arbejder, studerer i området er velkomne i gruppen.

Er du træt af det samme standardbræt
hver eneste gang? Benyt muligheden for
at gøre brættets opstilling tilfældig ved at
ændre, hvor felterne DL, TL, DW, TW er
placeret - dermed får det klassiske spil en
sjov drejning!

Vi vil naturligvis appellere til den gode
tone. Og vores administrator forbeholder
sig ret til at slette upassende opslag.

Har du brug for en app, der kan noget
bestemt, så kom til Face-IT holdet – så
kan vi hjælpe med at finde den helt rigtige til dit behov. Vi tester app’en, så vi er
sikre på, at den virker godt.

Sidste nye initiativ
Vi vil gerne oprette en Facebook gruppe, så det er vi gået i gang med.

Til alle på Handi-K@

I gruppen vil vi dele informationer om
aktiviteter og nyheder i vores lille lokalsamfund i Viby J.

Hvis du har noget til
Info-skærmen, kan du
sende det til

Det kan være alt fra arrangementer på
Interskolen, Handi-K@, køb og salg, bytte. Eller hvis du for eksempel har æbler
til overs i haven, som du gerne vil give
væk.

kimdlund@gmail.com

At lave en beskæftigelse
med mening i.
Hvis der er noget, der er vigtig for os

livsstil og kan lave hjernetræning, Mitii
og gå med på gåture og motion og følge
med i aktuel samfundsdebat stof.

alle, så er det at være beskæftiget med

Der er nogen der laver teater og drama

noget vi kan lide og som kan gøre en

og forestillinger – der er nogen der slår

forskel for andre mennesker. Og det er

græs for andre – der er nogen der arbej-

mest sjovt, når man gør det i et fælles-

der med al mulig slags frivillighed alle

skab med andre.

mulige steder i samfundet. Det er Handi

Derfor glæder det mig at se rundt på

-K@ - og Handi-K@ i en nøddeskal.

Handi-K@. Hos os har vi kunstnere, der
kan male, lave keramik, stofkunst og

Vi har faktisk fire typer af beskæftigel-

skrotkunst, som de udstiller og glæder

ses og aktivitetsgrupper på Handi-K@:

os andre med. Og der er musikere, der
giver fede koncerter og også optræder
til glæde for ældre mennesker på lokalcentre. Her er iværksættere, der laver
3D-printede hjælpemidler til andre og
iværksættere, der laver opmåling af tilgængelighed for at skabe et bedre samfund og bedre muligheder for kørestols-

brugere (og rollator brugere og barnevogne).
Og så har vi også mange flittige journalister, der arbejder med nyhedsstof
og også redaktionsarbejde på bladet
Handibøllerne. Og vi har også en gruppe, der ved en masse om sundhed og



en gruppe af journalister



en gruppe af kunstnere



en gruppe der ved meget om livsstil



en gruppe af iværksættere med
butikker indenfor 3D-print, smykker, teater, græsslåning, tilgængelighed mv.

Det er dejligt, at der foregår så mange
forskellige ting – det kan vi godt være
stolte af.
Mimse

Endelig får vi et indgangsparti
med en belægning af asfalt,
som er god at køre på. Nu kan
vi undgå uheld.
Så må vi i gang med at forskønne vores nye indgang.

Åbent Hus Quiz efterår 2021
Hvor mange pølser blev der spist til
Åbent Hus på Handi-K@?
1) 200 stk?
2) 300 stk?
3) 400 stk?
Hvor mange penge kom der ind ved
loppesalget?
1) Omkring 200 kroner?
2) Omkring 1000 kroner?
3) Omkring 3000 kroner?
Hvor mange mennesker kom til Åbent
Hus inkl. os selv følge Mimse?
1) Omkring 100?
2) Omkring 150?
3) Omkring 200?
Hvor mange numre spillede Kørestolsræserne i alt?
1) 12 numre?
2) 15 numre?
3) 18 numre?
Hvor mange numre optrådte Mister
Kay med?
1) 3 numre?
2) 4 numre?
3) 5 numre?

Hvor mange kunstværker af de lokale
kunstnere blev solgt på dagen?
1) 3 værker?
2) 4 værker?
3) 5 værker?
Hvor meget kage blev der spist?
1) 200 stk?
2) 300 stk?
3) 400 stk?
Hvordan var vejret?
1) Solskin hele dagen?
2) Vekslende mellem sol og regn?
3) Regn hele dagen?

Hvilke af de tre sange optrådte Kørestolsræserne IKKE med?
1) Held og Lykke?
2) De smukke unge mennesker?
3) Du er ikke alene?

Hvornår havde vi sidst Åbent Hus på
Handi-K@?
1) Foråret 2019?
2) Efteråret 2019?
3) Foråret 2020?
Send dine svar til
handiboellerne@handi-ka.dk
senest 7. dec.

Engtoftens lokalliv
Handi-K@ er en slags skole for mennesker med handicap. Vi vil gerne lære folk på
Engtoften bedre at kende. Alle dem der bor, arbejder eller går i skole i området, er velkommen i gruppen.
I gruppen deler vi informationer om aktiviteter og nyheder i vores lille lokalsamfund
i Viby J. Det kan være arrangementer på Interskolen, Handi-K@, bytte, køb og salg
eller hvis du f.eks. har æbler til overs i haven som du vil give væk. Vi appellerer til at
holde den gode tone og administrator forbeholder os ret til at slette upassende opslag.

Burger & Banankage

Kylling med græskar
Græskartærte med
chokolade

Valgcafé på Det Kreative Værksted i Malling med to
byrådspolitikere: Steen (A) og Mette (C) samt kaffe og hjemmebag.
Super hyggelig tur.

Referat fra Handi-bruger møde mandag d. 4/ oktober 2021
Til stede: Lene T, Tobias, Mette, Kim,
Thomas, Martin og referat Lone.
Afbud:
Refererat fra sidst: Godkendt
Dagorden:
1. Postkassen.

Seddel nr 2 var fra Diana om elevatoren,
hvorfor den ikke kører af sig selv mere og
hvad man gør når man ikke kan trykke
på knapperne. Grunden til det er, at den
funktion er gået i stykker og at det koster
ret mange penge, at få den lavet. Så det
man kan gøre, når man skal bruge elevatoren, er at spørge om hjælp til at trykke
på den eller at man evt. kan køre uden
om.
2. Der blev vendt i HB i forhold til navneskilte og hvor man skal/kan sidde i kantinen. Der blev aftalt at Lone laver en
rundspøring i hele elevgruppen, hvad
man hver især har behov for. Så dem
som har nogle særlige behov, kan vi imøde komme.

2. Kantinen
3. Infoskærm.
4. Julefesten.

3. kim har overtaget Info skærmen, han
laver en seddel med oplysninger, til hvilke mail adresse man skal sender til.

5. Evt.
1. Der var 2 sedler i postkassen. Den ene
var fra Lene og Helena som efterspørger
et jule banko i dec. HB synes at det er en
god ide og lone vil tage det med videre til
personalet, for at finde en eftermiddag
hvor det kan lade sig gøre. HB snakkede
om det evt. kunne være den torsdag, hvor
der er HD?. Der kun foreslag fra HB om
at hvis der skal være gevinster, så kunne
det være ting, som bliver lavet i kreativ
og 3D.

4. Til næste HB-møde d. 8/11 er elevjulefesten sat på. Så læg meget gerne en seddel i postkassen, med ønsker på mad og
hvad der skal ske.
Datoen for julefesten er jo onsdag d.
22/12.
5. Ingenting.

Referat fra Handi-bruger møde mandag d. 8 november 2021
Til stede: Lene T, Mette, Kim, Thomas,
Martin og referat Lone.
Afbud: Tobias
Refererat fra sidst: Godkendt
Dagorden:
1. Postkassen.

2. HB tog hul på festen.
Kim laver indbydelsen, den kommer også
på info skærmen. Tidspunktet er fra kl.
17.00-22.00. Der er ikke kommet nogle
ønsker på mad, så derfor vil HB igen opfordre til, at man ude på linerne snakker
om det og kommer med forslag.
Til HB mødet d. 6/12 bliver maden besluttet. Deserten er der hvis ikke så meget at tænke over, det skal jo selvføldig
være Steens ris a la mande med kirsebærsovs.
HB har besluttet, at Kim undersøger om
Lachriz vil spille efter maden.

2. Julefesten
3. Evt.
1. Der var en seddel, som var fra Lene HP
og Helena, ang. om vi en gang om året
skal holde en dag med en eller anden
form for løb (f.eks. det løb som Mogens
lavede i fokus ugen).
Det synes HB er en god ide, Lone tager
det med videre til Personalet, for at finde
ud af hvornår det evt. skal være.
’

3. Opfordring om at alle forsat husker en
god hånd hygiejne. Det vil sige spritte/
vaske hænder.

Hvorfor skulle skyen i skole?
– Fordi den skulle lære at regne
Hvor meget vejer du?
– 85 kilo med briller
– Hvad vejer du så uden?
– Det ved jeg ikke
– Det kan jeg ikke se

To Pensionister sidder på en bænk i parken og
sludre! Den ene havde fået byt høreapparat,
som han var meget glad for!
– Nu kan jeg hører hvad folk siger til mig, sagde
han stolt!
–Fantastisk sagde den anden! hvad kostede det
så?
–Kvart i fem!

Hvad tager en flyvemaskine på når den fryser –
Flyverdragt

Hvorfor kunne fåret ikke cykle?
- Som lille var den lam!
Hvad sker der hvis en hest falder i vandet?
- Så kommer der lys til fiskene hver gang den pøller.

Hvad sagde den ene vædder til den anden?
– ”Vædder du også?”

Hvad er det der er rødt og grønt og suser op og
ned?
- En Tomat der går agurk i en elevator .

Hvad har Rip Rap og Rup tilfælles med lille Per?
- De har allesammen en onkel Anders.

Hvad har Rip, Rap og Rup tilfælles med Kronprins Frederik?
– Onkel Joakim.
Hvis olivenolie er lavet af oliven,
Hvad er så babyolie lavet af?

Der er sker meget på Handi-K@ den
seneste tid. Og der sker også meget den
kommende tid.
Først vil nævne at der er kommet et par
nye folk i huset. Nemlig Joan og Nanna,
begge er ansat i hjælpergruppen.
Og Tina har igennem et godt stykke tid
fået stor hjælp af Loui og Simon. Blandt
andet er den nye server kommet i brug.
Til gavn for på Handi-K@.

I hjælpergruppen holder Jan til jul,
hvor han går på efterløn.
Hos underviserne sker der også lidt.
Karen Lisbeth overtager nogle dage fra
Merete. Elise stopper om fredagen og
Merete vil i det nye år overtage denne
kreative fredagsopgave sammen med Karen Lisbeth. Elise går også på efterløn.

Og mere nyt: Nu er der kommet WiFi i
Den Blå Café. Mest til gavn for HandiK@´s brugere.

Uge 42

01. november: Krop og Kost
08. november: Handibruger
12. november: Undervisningsfri
06. december: Handibruger
09. december: Højskoledag

28. oktober: Krop og Kost
Uge 50 Afklaring
22. december: Elevfest

