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Jeg ser op til dyr 

 

   Nu kommer solen længere op på him-
len, og lige om lidt får vi sommertid. Og 
lige om lidt kan vi sidde udenfor og lade 
kinderne varme op af det spæde solskin. 

   Vi er kommet godt i gang med sæsonen 
– vi er alle vaccinerede 3 gange og rigtig 
mange har haft den herskende og lidt 
mere stille Corona variant, som vi vel 
snart må sige næsten ligner en alminde-
lig influenza. Så selv om vi stadig er lidt 
påpasselige med værnemidlerne – så er 
det især for at undgå, at vi alle bliver sy-
ge på en gang. 

   Nå – men tilbage til dyrene. 

   Jeg har mange kloge mennesker som 
en slags forbillede i det ene og det andet 
– Kenneth Gergen, Hasse Hofmann, An-
nie Lennox – osv. osv. Så dem kunne jeg 
skrive mange lange sider om. 

  Men jeg vil her forholde mig til mine el-
skede dyr – thi dem har jeg en stor fasci-
nation af. Dyr er dejlige – især heste, 
hunde og katte – og fra min barndom og-
så lidt undulater og sumpskildpadder.  

  Jeg har her lavet en lille billedcollage – 
katten Grethe My som har styr på hvor 
alle i familien er (også bøgerne), hunden 
Mini – som – når hun ikke sover (og det 
gør hun ofte) - især har styr på, om der 
er nogen, der går på hendes (vores) vej. 

 

 

 

  

  Og nederst til venstre er føllet Galliano 
Hot Shot – som på billedet øverst til høj-
re "kysser" lidt på sin storesøster Friends 
4'Ever – som også er i midten til højre. 
Hun ser mest af alt op til sin gamle ven 
Dominick (og mig). Nederst til højre er 
min store Baby – dressurvallakken Spirit 
– som er lidt forelsket i beslagsmeden, 
som er ved at lægge sko på ham. 

 

Dejlig, dejlig forår til alle  

 



 

 

Bølleblæk og blækklatter fra Per 

Dette nummer af Handi-K@´s vidtberømte og pris-

belønnede blad handler om ”Én man ser op til”. 

Men hvad mener vi med temaet? 

Ordbogen foreslår en betydning således: ”At nære 

stor anerkendelse og respekt over for en person; 

have en person som forbillede. Eller beundre.” 

Og ord i nærheden: forgude, idolisere, have høje 
tanker om, anbringe på en piedestal, dyrke, ligge på 
maven for. Et par eksempler:   

”Små drenge ser op til store drenge og forguder dem 
og angler efter deres respekt og opmærksomhed.” 

”Ida var jo trods alt deres storesøster – hende, de 

havde set op til i de ganske unge år, hvor hun var 

som en mor for dem.” 

At være en fan af eller have en person som idol lig-

ger vist også ganske tæt op ad temaet. Således taler 

Mimse om de kære dyr, hun ser op til.  

Og dyr kan man jo kun holde af, ikke sandt? Selv har 

Lene og jeg i den periode, vi har været sammen altid 

haft hund (bortset fra nogle få måneder). Den gamle 

hed Charlie, som her på billedet bliver spulet efter 

et større gravearbejde efter mus. Charlie blev 14 år 

og er meget savnet. 

 

 

 

 

 

 

Vores nye hund, som vores kære hundepasser Su-

sanne har skaffet os, hedder Galla. Hun er opkaldt 

efter en figur i ”Ringenes Herre” ved navn Galadriel. 

Hun er en elverdronning i landet Lorien. Hun ser så-

ledes ud: 

 

Galla bliver 3 år i denne måned – og hun fangede for 

et par uger siden sit første større bytte, som I kan se 

på billedet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Både Charlie og Galla har besøgt Handi-K@ og Galla 

har lovet at komme snart igen. I kan glæde jer. 

  

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=11014549&def_id=21022054&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=51003769&def_id=98001212&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?subentry_id=59010863&def_id=21084788&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?subentry_id=59010863&def_id=21084788&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?subentry_id=59007614&def_id=21062240&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=11010148&def_id=21015210&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?subentry_id=59006498&def_id=21051620&query=SAD&mpage=2
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?subentry_id=59006498&def_id=21051620&query=SAD&mpage=2
https://da.wikipedia.org/wiki/Elverfolk_(Tolkien)
https://da.wikipedia.org/wiki/Lorien


 

 

Men I skal da lige have en omtale af ”En som jeg ser 

op til” – gæt bare 3 gange. Rigtig gættet.  

Det er jo Lene Lau - (godaw). På mit skrivebord har 

jeg denne lille sætning stående:  

”Når jeg tænker på dét, der er godt for mig, tæller 

jeg altid dig med to gange.”  

Så hver gang jeg er ved mit skrivebord, bliver jeg 

mindet om Lene og dét jeg kan gøre for hende (og 

mig). Og så tænker I jo på, at det skal Per jo bare 

skrive. Ja, det er sandt; men det er min virkelighed. 

Eller den virkelighed, som jeg efter ringe evne prø-

ver at handle i.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så kommer jeg til en afslutning på mine tanker 

om temaet. Jeg kan jo ikke undlade at komme ind 

på denne figur, som har fulgt mig i ganske mange år, 

nemlig Nitnit - rigtig gættet. Det er jo Tintin - bare 

stavet bagfra. 

Billedet her på siden er af Ole Ahlberg og det hæn-

ger over mit skrivebord. Det er bare så fint et kunst-

værk. Som I måske ved udkom der 24 Tintin album.  

Alle er gode; men det bedste er måske nok ”Tintin i 

Tibet” - her er et billede fra albummet. 

God fornøjelse med resten af bladet fra Per 

  



 

 

 

Nyheder fra Handi-Travel-Info 
 
 
   Allerførst vil Handi-Travel-Info sige tak 
for et godt stormøde, som Handi-K@ har 
haft fredag den 28. 01. 2022. 
 
 Som HTI har sagt på vores møde, så ar-
bejder vi med øer og vi har fået lavet et 
program til mandag den 21. februar over 
på Samsø. Vi starter med en opmåling af 
et hotel som hedder Balle, og efter opmå-
ling kører vi over og snakker med Samsø 
Turistkontor om at få et samarbejde op 
at køre. Vi afleverer også noget materiale 
fra os og de sagde til os, at vi også må få 
noget af deres materiale. 
 
  Og torsdag den 24. februar tager vi til et 
seminar sammen med Aarhus Kommune  

 
 
om det projekt, som vi snakkede om på 
stormødet: ”Natur For Alle”. 
 
   Og efter påske vil vi tage fat på at forbe-
rede den video til Feriecenter Slettest-
rand, som vi har lovet dem at lave sidst i 
maj måned eller i juni måned. 
 
   Så kommer foråret igen og så håber vi, 
at vi får mere at rive i til sommer. Så hvis 
I har brug for at få hjælp med et eller an-
det, så må I altid huske, at Handi-Travel-
Info står til tjeneste. 
 
Hilsen fra os alle i Handi-Travel-Info. 
 
 



 

 

 

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i 

  

Foreningen Projekt- & Udviklingsteamet –  

For voksne mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. 

 

Fredag den 25. marts 2022, kl. 10.00 – 12.30 

på Handi-K@, Engtoften 7, Viby  

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

 1.     Valg af dirigent. 
    2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
    3.     Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
    4.     Fastsættelse af kontingent. 
    5.     Behandling af evt. indkomne forslag. 
    6.     Valg  

         Formand vælges i ulige år 

 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 

 Hanne Klitgaard Larsen og Louise Conrad 

           2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 
 
    7.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
    8.     Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  9.     Eventuelt. 
  

Projekt- & Udviklingsteamet vil byde på lidt til ganen. 

 

For at have stemmeret og evt. kunne opstille til bestyrelsen, skal man have betalt kontingent!!!  

Senest torsdag den 24. marts. 

 

På foreningens vegne 

Mogens Jensen 

Formand 



 

 

 

 Referat af stormøde på Handi-K@ 28.1.2022 

 

Alle mødtes i teatersalen og Tobias gennemgik programmet. 

Mimse sagde, hun var glad for at se alle. Hun sagde tak til alle for at hjælpe til at 
Handi-k@ er kommet så godt gennem de sidste to år med Corona. 

Vi har lært meget af at skulle bruge Skype og det kan vi stadig bruge. Vi har også lært 
at det stadig er en god idé at spritte af og ikke at lave selvbetjening ved salatbuffeten. 

Vi må hjælpe hinanden, med at huske, at være fornuftige. 

Tobias præsenterede de nye repræsentanter i HandiBruger: 
 
Forspring:  repræsentant: Kim suppleant: Christian 

Kreativ: repræsentant: Martin suppleant: Lene HP 

Navigator: repræsentant Lene TS  suppleant: Eivild 

Kommunikation: repræsentant: Tobias suppleant: Diana 

Adgang: repræsentant: Thomas suppleant: Carsten Hyldig 

Trivsel: repræsentant: Mette suppleant: Poul Erik 

Hjælper/referent på HandiBruger: Lone. 

Mimse fortalte om opdelingen i de forskellige beskæftigelsesgrupper på Handi-K@ 

Herefter fortalte lærerne lidt om hvad der er sket siden sidst: 

Butik: 

Per startede med at fortælle, han har overtaget Thyges elever og har så måttet give 
slip på Trivsel.  

3D4Me har et optimalt kontor med den nyeste teknik. Der kommer mange igennem 
lokalet i løbet af en uge. Der bliver lavet små hjælpemidler på printeren.   

Journalisterne: 
De laver Handibøllerne og Kim har ansvaret for Infoskærmen. 



 

 

Kunstnerne: 
Der er workshop om mandagen. Der er 

solskinsrunden, hvor der fortælles om 
det, der gør eleverne glade. Der bliver og-
så skrevet til Bøllerne. Musik øver både 
til koncerter og til at indspille. 

 

Drama: 
De øver op til en forestilling, der måske 

er færdig sidst i foråret eller til efteråret. 

Der er blevet arbejdet med udsmykning 
af de to kasser ved indgangen. Der er 
gang i et nyt projekt. Der bliver fernise-

ring i løbet af foråret. Der bliver lavet en 
masse individuelle projekter, men også 
arbejdet med fælles projekter. 

Diana har lavet helt nye bordskilte til 
kantinen, der passer til elevernes person-
ligheder. 

Tilgængelighed: 

Der bliver arbejdet med tilgængelighed 
på mange planer. Der er mange elever i 
gang med spændende projekter f.eks. til-

gængelighed til naturen og skovene i Aar-
hus. 

HTI:  
Der er kommet en opgave fra Feriecenter 

Slette Strand om at lave en ny film der 
skal ligge på HTI’s hjemmeside.  

Der bliver også arbejdet på at skaffe pen-

ge til en opdatering af hjemmesiden. 

 

Livsstil: 

Der bliver lavet afspænding, motion i 

kælderen og smart-træning. Der bliver 
skrevet dagbog på iPad og trænet andre 
funktioner på iPad. Der har også været et 
projekt om musik i mit liv. Lige nu bliver 

der arbejdet, med hvordan man planlæg-
ger ture ud af huset. Der bliver også set 
dokumentarudsendelser.  

Til sidst gav Susanne en meget underhol-
dende prøve på smart-træning. 

 

Svar på spåkuglequiz: 

Diana har lavet et fint diplom og der er 
to, der har 9 rigtige. Susanne vandt og 

præmien var en fastelavnsbolle i den blå 
cafe. Jan havde også vundet og han kan 
også komme og hente en præmie. 

 

 

 



 

 

Debat om uro i kantinen: 

Der er mange, der snakker i munden på 

hinanden og høje lyde. Kantinen er lige-
som en restaurant og der vil der ikke væ-
re så højt lydniveau. 

Der er nogen, der råber hen over borde-

ne, det kunne man måske holde op med.  
Det lille rum ved siden af kantinen kan 
bruges til stilleområde, hvis man har 

bruge for ro. Det var der opbakning til. 
Vi må gerne lige huske hinanden på at 
sænke stemmelejet, hvis der er nogen 
der glemmer det. Man skal bare sige det 

pænt. 

Hvordan kan vi hjælpe hinanden, 
hvis der er nogen der mangler en 

ledsager/hjælper? 

Det er ment som en hjælp hvis man skal 
til fest udenfor Handi-K@ eller i biogra-
fen. Mimse foreslog at lave et udvalg, 

der havde lyst til at arbejde med det. 
Thomas vil gerne gå forrest og arbejde 
videre med det. Simon vil gerne hjælpe 

med det tekniske, FaceIT hjælper med 
kommunikationen. Mimse foreslog at se 
på frivillige der måske er gået på pensi-
on. Måske ældrekoret. Der kunne pro-

duceres en plakat, flyers, opslag på Face-
book. Evt. se mod Egmont.  

 

Spørgsmål og svar: 

Maria har været på bondegårdsferie og 

der var tilsyneladende en handicapegnet 
lejlighed. Måske HTI vil se nærmere på 
det og lave en opmåling? 

 

Referent Lene Lau 

 

 

Julefest-spillepanik. 

Helenas joystick gik i stykker – hun bandede og svovlede – og måtte 

 

 

Julefest-spillepanik. 

Helenas joystick gik i stykker – hun bandede og svovlede – og måtte 

 



 

 

 

Krystian skriver om Elvisdagen mandag den 10. januar 2022 

 

Mandag den 10. januar 2022 fejrede vi Elvisdag, hvor Martin sang ”It´s Nothing But 
a Hound Dog” som Karaoke (Hound dog betyder jagthund). Martin sang også ”Blue 
Suede Shoes” i duet med Elvis. 

Til sidst havde vi en fælles sang, som hedder ”Elsk mig altid”. Det er ”Love Me Ten-
der”, som kreativ linje har oversat til dansk. Vi havde en fælles sang mere, som hed-
der ”Wise Men” og som holdet har oversat til ”Kloge mænd”. 

I den blå cafe fejrede vi Elvisdag og kokken Steen havde lavet 3 retter. Der var burge-
re og pomfritter og æbletærte . 



 

 

Fantastisk samarbejdsprojekt  

Under corona krisen talte Ralf (ikt-
medarbejder) med Lone (afdelingsleder 
NRM) omkring en tidsmåler til trappe-
træning. Formålet var, at borgerne kun-
ne tage tid, når de trænede trappegang, 
så de kunne se fremskridt i træningen. 
Ralf kontaktede et tysk firma, som var 
specialiseret i tidsmåling til sporten, fx 
løb eller race. Men deres tilbud passede 
ikke i husets omgivelserne og heller ik-
ke til budgettet. 

Efter flere drøftelser om alternative løs-
ninger, besluttede vi at købe et digitalt 
stopur med en ekstern kontakt. 

Kontakten skulle aktivere stopuret ved 
starten af trappen og tidtagningen skul-
le afsluttes ved kontakten på stopuret 
ved enden af trappen.  

Der blev købt materiale og så designede 
Ralf et hus til kontakten, sammen med 
en borger i Aktivitetscenteret på Høsko-
ven. Lone ønskede en løsning, som pas-
sede i de eksisterende rammer. Efter 
prøveprint af tre forskellige modeller 
besluttede vi os at kontakte Handi-K@.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her var der en stor ekspertise i 3Dprint 
og gode muligheder for at få pæne re-
sultater. Tina havde gjort printeren klar 
(nye dyser og bronze farvet printmateri-
ale) og der blev printet et flot hus til 
kontakten.  

Da stopuret ikke var beregnet til at 
hænge på væggen (bordmodel), blev der 
designet et nyt hus til stopuret. De før-
ste forsøg var ikke helt tilfredsstillende, 
men så kom Simon ind i billedet og op-
timerede designet. Under hele forløbet 
har der været en konstruktiv og positiv 
udveksling af ideer og løsningsmulighe-
der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Da konstruktionen af det oprindelige 
stopur ikke var produceret til flytning af 
printpladen og indmaden, gik stopuret i 
stykker. Men Simon fiksede det med tål-
modighed og loddetin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu skal vores tidsmåler afprøves og om 
et par uger evaluerer vi brugen af den 
nye teknologi i Neurorehabiliteringen på 
Tagdækkervej i Hammel.  

Tak for et super godt samarbejde. 

Ralf 

 

 

 



 

 

 

 

Quiz til Handibøllerne om Konge-
huset (Tobias) 

 

Hvor lang tid skal Dronning Margre-
the sidde på tronen? 
a. Indtil hun ’falder af pinden’ og 

abdicerer? 
b. Indtil hun bliver oldemor? 
c. Indtil efter hendes næste tur 

med Kongeskibet Dannebrog? 
 

Hvilke lande var de første, som dron-
ningen besøgte, efter hun blev 

dronning? 
a. Tyskland og Polen? 
b. Frankrig og USA? 

c. Sverige, Norge, Island 
og Finland? 
 

Hvornår blev tronfølgeloven ændret, 

så H.M. Margrethe kunne blive 
tronfølger? 
a. 1953? 

b. 1960? 
c. 1970? 
 

Kan Kronprins Frederik vinterbade? 

a. Ja? 
b. Nej? 
 

Hvor længe var Dronning Margrethe 
og prins Henrik gift?  
a. 55 år? 
b. 50 år? 

c. 45 år? 

 
Hvor mange børnebørn har Dronning 

Margrethe? 
a. 8? 
b. 10? 
c. 12? 

 
Bliver Kronprins Frederik konge, når 

Dronning Margrethe dør? 

a. Ja? 
b. Nej? 
 

Hvornår blev det første Royal Run af-

holdt? 
a. 21. maj 2018? 
b. 26. maj 2018? 

c. 23. maj 2018? 
 

Hvor har Dronning Margrethe sin 
vinterresidens? 

a. Christian IX´ palæ? 
b. Christian VIII’ palæ? 
c. Christian VII’ palæ? 

 
Har Dronning Margrethe en swim-

mingpool på Marselisborg Slot? 
a. Ja? 

b Nej? 

Send dine svar til 

handiboellerne@handi-ka.dk 

Senest tirsdag  
den 5. april inden kl. 12 

 

Og vind en præmie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinderne af Åbent Hus-quiz 2021 er 
Kreativ Linje og særlig Lene HP og Martin   

med 6 rigtige svar ud af 10 mulige 

 

Vinderne af julequizzen ”Julenødder” er 
Kreativ mandagsholdet og særlig  

Salina, Mette, Poul Erik og Diana 

med 9 rigtige svar ud af 12 mulige 

 

Præmierne til de vindende hold kan afhentes på Bølleredaktio-
nens kontor (også kaldet IT-lokalet) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Én jeg ser op til – workshop-holdet 

På udfordringen fra bølleredaktionen 

”fortæl om én, du ser op til”, kom der rig-
tig mange gode bud – selvom holdet kun 
består af tre personer: Martin, Lene HP 
og Louise.  

Svarene kan inddeles i forskellige katego-
rier:  

Nogen ser vi op til, fordi de er dygtige til 

det, de laver. Fx dygtige og sjove skue-
spillere som Sidse Babett Knudsen, Niels 
Olsen (Niller), Sofie Lassen Kalke og Pe-
ter Mygind. Eller dygtige dansere som Si-

las Holst (som i øvrigt også er dygtig til 
flere andre ting), dygtige sangere som 
Johnny Cash eller Burhan G (og som iføl-

ge Louise også er SÅ lækker – især når 
han smider trøjen…). 

Andre ser vi op til, fordi de er gode til at 
realisere deres drømme. Det kan være 

mennesker, vi omgås i dagligdagen, som 
kæmper for det, de brænder for - fx Loui-
se og hendes teaterdrømme, og Kim og 

hans fantastiske rejser. Eller Krystian og 
hans rap, som især Martin elsker for at 
rappe uden at bande!  

Andre igen ser vi op til, fordi de simpelt-

hen bare er skønne mennesker. Eksem-
pelvis Lenes højt elskede mormor, som 
altid var sød og rar, og ikke mindst var i 

stand til altid at være opmærksom, når 
man var sammen med hende. Eller en 
kusine, som altid er sød og dejlig at være 
sammen med. 

Der er jo også mange andre, man kunne 
nævne, men vi vælger at slutte her. 



 

 

   Søren skriver om Dronningens Nytårstale – 

det spektakulære afsnit om folk med handi-

cap, synligt og usynligt: 

   Det mest skelsættende ved årets Nytårstale 

ved det Danske hof var da Dronning Margre-

the sagde noget meget rigtigt om det at væ-

re handicappet, hvilket hun ikke har gjort  

tidligt. Det er først gang hun nævnte at sige 

noget om os, der sidder i kørestol.  Det mest 

bemærkelsesværdige af det hun sagde i sin 

tale var det afsnit der overraskende for nogle 

af dem den omhandlede nemlig os, som er 

handicappede. 

   Det var skelsættende at høre på at nu ville 

hun have at kom nye forhold for os med hen-

blik. 

   Som land og som folk skal vi finde en fælles 

retning, men ikke for at gå i takt. Det har al-

drig ligget for os her til lands. Én spurter af-

sted over stok og sten, en anden foretrækker 

at slentre gennem landskabet; men der er 

nogle, for hvem vejen slet ikke er jævn. 

   Det gælder i høj grad for dem, der må slås 

med et handicap. 

   Hos nogle er det nemt at se, som hvis man 

sidder i kørestol. Hos andre er lidelsen usyn-

lig. Det kan være en psykisk sygdom, kroni 

 

ske smerter eller noget helt tredje.     

   Fælles for alle, der må leve med et handi-

cap, er, at det gør tilværelsen mere besvær-

lig, og at man ikke altid bliver mødt med for-

ståelse og respekt – måske tværtimod. 

   Nogle mennesker med handicap bliver lige-

frem diskrimineret, måske også mødt med 

hån og drilleri. Det kan skyldes tankeløshed 

og uvidenhed; men uanset hvad, så er det 

forkert, og det burde vi holde os for gode til! 

Vi skal give os tid, ikke blot for at hjælpe, 

men også for at lære af hinanden. Det burde 

ikke være svært at behandle enhver med re-

spekt. 

 

 

                Fra Nytårstalen 2021 



 

 

 



 

 

Hendes majestæt Dronning 
Margrethes 50 års jubilæum 
fredag den 14. Januar  i 2022 

Tobias har fundet billeder af hendes ma-
jestæt Dronning Margrethes 50 års jubi-
læumsdag 

H.M. Margrethes far Frederik den 9. er 
død 

H. Margrethe og Kronprins Frederik, 
Kronprinsen ankommer til Frederik den 
9. gravsted ved Roskilde Domkirke. 

 

 

 
H. M Dronning Margrethe fik masser af 
gaver af Danmark, Færøerne, Grønlands 
folk 

 

 

H. M. Dronningens private kongelige lo-
komotiv eller vogn. 



 

 

Referat fra HandiBruger møde 
mandag d. 31/1-2022 

 

Tilstede: Martin, Eivild, Mette, Kim,  
Thomas og referent Lone. 

 

Afbud: Tobias 

Referat fra sidst: Godkendt 
 

Dagsorden 

1. Postkassen. 

2. Stormøde 

3. Valg af formand 

4. Evt. 

 

 

 

 

  
Andre holder møde 

 

 

 

1.  
Der var ingenting. 

2.  
Referatet fra stormødet blev læst igen-
nem og godkendt. Tak til Lene for et godt 
referat. Det kan læses i bladet. 

3.  
Valg af formand til HB for det næste år, 
udsættes til næste møde som er d.en 7. 
marts.  

Da der var afbud fra Tobias, men resten 
af HB giver deres fulde opbakning til To-
bias, hvis han ønsker at forsætte. 

4.  
Der var ingenting til evt. 

Møde datoer frem til sommerferien er: 
7/3, 2/5 og 30/5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storm P  - tegning 



 

 

 

 

En røver kommer ind i butikken og stjæ-

ler et TV. Blondinen løber efter ham og 

råber, “Vent, du har glemt fjernbetjenin-

gen!” 

Alle børnene kom sikkert over havet und-

tagen Jannik han tog Titanic. 

Din mor er så fed, at da hun satte sig på 

din IPhone, så blev det til en Ipad. 

Hvad sagde præsten da han satte sig på 

Biblen? 

– “Kors i røven!” 

Hvorfor var blondinen glad for, at samle 

et puzzlespil på 6 måneder? 

– fordi der stod 2-4 år. 

Banke banke på 

Hvem der? 

– Finn 

Finn hvem? 

– Finn selv ud af det 

D. 7.3 Handibrugermøde 

D. 24.3 Kost og krop 

D. 25.3 P og U teamet´s generalfor - 

samling 

D. 1.4  Højskoledag 

Uge 11 Påskeferie 

D. 21.4 Kost og krop 

D. 2.5 Handibrugermøde 

D. 12.5 Højskoledag 

 

D  19.5 Kost og krop 

D. 27.5 Undervisningsfri 

D. 30.5 Handibrugermøde 

D. 15.6 Højskoledag 

D. 16.6 Kost og krop 

D. 24.6 Elevfest 

D. 27.6 Sommerferie 

D. 1.8  Indtegningsdag 

 

https://vitser-jokes.dk/blondine-jokes/
https://vitser-jokes.dk/alle-bornene-jokes/
https://vitser-jokes.dk/banke-banke-paa-jokes/


 

 

 

Interview af Sarah (38 år), ny 
hjælper på Handi-K@: 

Hvilke interesser har du? ”Mange, men 
jeg skriver meget i min fritid og retter og-
så andres bøger. Og jeg får udgivet en no-
velle her til sommer. Vandt en konkur-
rence ”Tyven der stjal mit hjerte”. 
Og jeg maler og tegner også.” 

Har du børn? ”Ja. 3 børn —2 drenge på 7 
og 12, og en pige på 17 år.” 

Hvordan opdagede du jobbet herude? 
”Jeg fandt stillingsopslaget inde på job-
net og skyndte mig at ansøge.” 

Har vi skræmt livet af dig? ”Nej, tværti-
mod. Man bliver glad for at være her på 
Handi-K@.” 

Har du en person, du ser op til? ”Mine 
børns oldefar, Eivind. Han er det mest 
positive menneske, jeg kender. Han er 89 
år og bor på plejehjem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise er stoppet som kreativlærer fra års-
skiftet. I stedet har vi fået Karen Lisbeth 
som kreativlærer både mandag, torsdag 
og fredag. Og Merete er her kun om fre-
dagen nu. I næste nummer bringer vi et 
interview med Karen Lisbeth. 

 

Julie 

Hvordan har du opdaget Handi-K@? 
”Igennem Tobias og Krystian.” 
 
Hvad har du lavet før Handi-K@? ”Jeg 
var på kunstnerhuset Karavana.” 

Hvor gammel er du?  ”Jeg er 25, snart 26 
år.” 
 
Hvilke interesser 
har du? ”Kunst, 
TV og film.” 
 
Har du en person, 
du ser op til? ”Ja, 
det er min lillesø-
ster. ” 

 



 

 

 


