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Ud – ud – ud – ud i den friske 
luft 

 

   Det er nu blevet sommer i Danmark – 
og det er den tid på året, hvor vi ophol-
der os allermest udendørs. Vi kan holde 
varmen uden store frakker på – og vi kan 
gå i vandet - og vi kan spise store isvafler 
på Marinaen.  

   Hjemme hos mig er hestene også glade 
– nu kan de komme "Ud i det Blå" på det 
grønne græs. De har også smidt over-
frakken og nyder sol, vejr og vind på de-
res smukke kroppe. 

   Her er nogle billeder fra første dag på 
græs – sådan som det ser ud fra mit hus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   På Handi-K@ runder vi lige om lidt 
årets første sæson af med udstillinger og 
koncert – det bliver den 24. juni - en dag, 
hvor vi kan vise hinanden alt det, vi har 
lavet i denne sæson.  

   Og der har været fint gang i alle grup-
per og projekter, så den dag ser jeg frem 
til med glæde. 

   Når vi starter næste sæson, så vil der 
allerede i august være nogle begivenhe-
der, som du skal sætte kryds i kalende-
ren til.  

   Den 26. august holder vi igen i år Lop-
pemarked – og den 1. september udstil-
ler vores billedkunstnere i Festugen på 
Folkestedet. Så reserver disse dage og 
hold øje med vores Facebook. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Jeg og alle os på Handi-K@ vil ønske 
alle vores venner og samarbejdspartnere 
en rigtig god sommerferie med lange lyse 
danske sommeraftener. 

Mimse 

 

 



 

 

   Temaet for dette nummer er 
”Ud i det blå”.  
Den titel har vi valgt, fordi vi er så glade 
for, at coronapandemien er slut, i hvert 
fald for denne gang, så vi igen kan færdes 
frit rundt i Danmark og også i vores na-
bolande. Vi holder os dog langt væk fra 
Shanghai... 

   Vi har  i denne sæson været så heldige 
at modtage ekstra corona-midler, som 
skal bruges til kulturoplevelser.  

   Nogle af pengene er allerede brugt til 
blandt andet indgangsbilletter til Momu, 
hvor vi alle sammen var inviteret ud og 
se den flotte vikingeudstilling:  

”RUS—Vikinger i øst”. 

   Derudover har dramaholdet været inde 
og se musicalen ”Cabaret” på Aarhus Te-
ater.  

Lisbeth udtaler: ”Det var en god forestil-
ling. Det var første gang jeg var inde på 
Aarhus Teater. Selve teatret er en flot 
gammel bygning, men der ikke meget 
plads til elkørestole,” siger Lisbeth.  
 

   Adgangsgruppen skal ud og se Hobbit-
ten—udendørsforestillingen ude ved Mo-
esgård Museum.  

   Kreativholdet skal på Aros, og hele 
Handi-K@ har fået fribilletter til en tur i 
Tivoli Friheden.  

   Af andre kulturelle oplevelser kan næv-
nes en teaterforestilling med Dan Brock 

og besøg af et par musikalske kvinder her 
på Handi-K@.  

   Og traditionen tro skal vi alle en tur ud 
til Moesgård Strand, hvor der også vil 
være en lille kulturel overraskelse. Se 
mere side 11. 

   Vores reporter, Tobias, har mødt hen-
des majestæt Dronning Margrethe II i 
Mindeparken til hendes 50 års regentju-
bilæum. Og hans søster sang for hende 
derude sammen med Den Jyske Operas 
TalentU-hold. 

   Et par af vores reportere, Lisbeth og 
Helena, har deltaget i årets Royal Run. 
Vejret var træls, men det var en god dag 
alligevel. Og alle fik medaljer og T-shirts 
med hjem.  

   Derudover var Lisbeth sammen med 
Team Tvilling med til halvmaraton. De 
startede fra Musikhuset og løb næsten 
hele byen rundt—21 km i alt.   

   Endnu et par reportere, Tobias og Kry-
stian. Var også ude og nyde, at man kun-
ne komme ”ud i det blå”.  

   Krystian en tur til Slettestrand (læs me-
re senere i bladet side 21), og Tobias var 
en uges tid i Grækenland—på den græske 
ø Rhodos. Det var varmt, og der var en 
dårlig pool. Den var nemlig ikke køre-
stolsvenlig! Derudover var det en fanta-
stisk tur, og Tobias var på date med to 
engelske kvinder, som hedder Shu og Zoe 
<3 

  



 

 

  



 

 

 

   Vi har været på Samsø på et hotel som 
hedder Ballen Hotel. Hotellet er egnet til 
dem, som er meget selvhjulpne. Vi har 
også haft et møde med Samsø Turistkon-
tor om at hjælpe dem med at forsøge at 
lave en brochure med egnede hoteller og 
natursteder. Vi er i fuld gang med pro-
cessen med at inde ud af den rigtige mo-
del. 
 

   Handi-Travel-Info har også været ovre 
på Læsø for at måle op. Vi var på besøg 
hos Hotel Havnebakken. Hotellet var 
delvist handikapegnet. 
 

   Udover de to ting, så har Handi-Travel-
Info modtaget penge af : 
Mads Klausen fonden(àá.ôôô) 

Johan Schrøder Fonden (áà.ôôô) 

Elsass Fonden (à▲.ôôô)  
til at forbedre vores hjemmeside. Nu har 
vi fået alle penge ind. Næste projekt er at 
udvikle vores hjemmesides udseende 
meget mere end vi har i dag. 
 

  Hos Handi-Travel-Infoc har vi nok at 
lave med alle mulige ting. I skal ikke hol-
de jer tilbage hvis I vil have hjælp af os. 
Vi står altid til rådighed så bare ring eller 
skriv til os. 

Gæt, hvor er vi nu? 



 

 

Handi-K@ støtter 
Ukraine 

 

   Vil du støtte indsamlingen 
til fordel for flygtende ukrai-
nere kan du lægge et frivilligt 
beløb i kassen, som står nede 
ved Steen i Den Blå Café. 
   Du kan også købe brocher 
lavet som ukrainske flag i blå 
og gul. De betales enten på 
mobilepay nummer 6049jf el-
ler ved at lægge penge i sølv-
bøssen, som Karen Lisbeth 
har.  
   Vi har også oprettet en ind-
samling i Handi-K@'s navn 
under Dansk Røde Kors. Den 
finder du ved at skrive en 
mail og bruge linket  
 

https://
indsamling.rodekors.dk/
participant/20220317-

stotte-til-ukraine  
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Referat fra  
Projekt - og Udviklingsteamets  
Generalforsamling den 25. marts 
2022  

Valg af dirigent 
Per og Per orienterede om P & U’s formål. 

Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

Mogens gennemgik beretningen.  

 

Medlemmer: Der har været et fald i medlemstallet. 
Det skyldtes nok corona. 
Der har været to bestyrelsesmøder. 
Coronaen har haft stor betydning for aktivitetsniveauet i P & U. 
Asfalt ved hovedindgang. Efter flere forsøg er det lykkes at få lagt nyt asfalt 
Hjemmeside og Facebook. Thomas er tovholder på begge sider. Hvis man har noget, 
man gerne vil have lagt op, sendes det til ham.   
Krop & Kost. Har næsten afviklet alle deres mødegange. 
Mitii – Move It To Improve It. Der er stadig stor interesse blandt eleverne. 
Cirke*line. Har aflyst alle deres arrangementer men er klar med nye i 2022. 
3D4ME. Har søgt, og fået penge gennem P & U til både computer og 3D-printer. 
Loppemarked. Blev afholdt fredag den 27. august. Der kom flere klasser fra Intersko-
len, en del med tilknytning Handi-K@ og nogle fra lokalområdet. Pølsevognen var en 
succes. Elever og personalet ydede en stor indsats. Tak til alle. 
Mimse: En god dag. Kommer i kontakt med lokalområdet. Face-IT  har lavet en 
gruppe på Facebook, som I kan melde jer til. 
Per: Overskuddet er på ca. 2000,- kr. 

 



 

 

 

HTI’s beretning: 
Vi fik et par opringninger fra nogen, som spurgte om, hvordan de skal forholde sig til 
med at rejse. 

Vi har ikke været ude at måle så meget op i det år, som er ved at løbe ud, bortset fra at 
HTI har været over på Samsø på et hotel, som var ved at blive ombygget til handicap-
pede. Og imens vi var derovre, vi var heldig med at få et møde med Samsøs turistchef. 
Han og borgmesteren har snakket om i lang tid om at de vil have hjælp med at lave en 
guide over turisttilbud til mennesker med handicap, og HTI har sagt ja til at hjælpe 
dem. 
Handi-Travel-Info er i gang med at undersøge øer, og den næste ø, vi overfalder, det 
er Læsø. Vi er fuldt i gang med at få aftalen i hus og undersøge, hvad de har ud over at 
lave aftaler med hotel og lignende. 

Vi har skrevet nogle ansøgninger om at få vores hjemmeside mere moderne. Vi var 
heldige med at modtage 25. 000 af Mads Clausens fond. Og vi fik en positiv tilbage-
melding fra Johan Schrøders fond, men vi har ikke hørt noget endnu (vi mangler 25 
000 mere på grund af vi har indgået et samarbejde med en ekstern web designer for at 
få HTIs hjemmeside helt perfekt). 
Nu i dag mandag fik HTI en opgave af en som kontakter os, som vil ud at rejse til som-
mer i uge 28-29. 

 

John: Man er altid velkommen til at kontakte HTI – personligt eller per tlf. 
 

 



 

 

Beretningen blev herefter god-
kendt. 

1.Forelæggelse af regnskab til godken-
delse. 
 

Kjeld fremlagde regnskabet. Der er un-
derskud på driften grundet store gebyr 
til banken. Overvejer at skifte bank, hvis 
der findes en der er billigere. Der laves 
et særskilt regnskab over loppemarke-
det. 
Mimse: P & U får et administrationsge-
byr ved fondsansøgninger. Nogle af de 
penge Handi-k@ har fået, pga. corona, 
til oplevelser er brugt bl.a. til pølsevog-
nen. 
Regnskabet blev godkendt. 

2. Fastsættelse af kontingent. Kr. 30 som 
hidtil. 

3. Behandling af indkomne forslag. In-
gen indkomne forslag. 

4. Valg 

 Formand vælges i ulige år. Mogens 
genopstiller /  valgt. 2 bestyrelses-
medlemmer vælges i lige år -  
 Hanne og Louise genopstiller / 
begge valgt 
 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i 
ulige år 

 Kjeld og Thomas blev valgt. 

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 Carsten H og Per genopstiller. 
John er nyopstillet.  John og Carsten 
valgt. Per til knyttes bestyrelsen som 

 ressourseperson.   

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Tina genopstiller / valgt 
 Suppleant / vakant 

7. Eventuelt. 
 Loppemarked den 26. august 
2022. Vil se om Handi- k@ senior kan/
vil hjælpe, evt. med at grille. Der er 
 lavet en styregruppe, der uddele-
gerer til andre –  kunst, musik, mad, 
lopper m.m. 
 Nyt Cirkeline arrangement den 5. 
maj på Bones Salg af Ukraine flag i 
perler. De koster kr. 20,- som alle  går 
til Røde Kors. Det er også muligt, at do-
ner på Rø de Kors i Handi-k@ grup-
pen. 

Dirigent Per og referent Susanne/
Mogens   

 



 

 

 Vores højskoledag d. 15. juni gik 
traditionen tro ud til Moesgård 
Strand 

 

Vi havde en skøn dag og hyggede os med 
lejrbål. I år prøvede vi noget nyt, nemlig 
at grille skumfiduser og lave en mini-
sandwich med skumfiduserne mellem to 
mariekiks. Det var lækkert, og vi fik me-
get fedtede fingre. 
  
Om formiddagen lavede vi også en Handi
-ka-quiz, hvor vi blandt andet skulle gæt-
te, hvor mange boller Steen laver om 
ugen, og hvor  meget kaffe han brygger 

om dagen. Det var ikke helt let - men 
sjovt! 
 

Efter vores frokost kom dagens hemmeli-
ge gæst, Inger Lodberg. Inger er professi-
onel fortæller, og hun både sang og for-
talte gode historier for os fyldt med livs-
visdom og livsmod.  
 

Vejret var heldigvis med os hele dagen, 
hverken for varmt eller for koldt. Og helt 
vindstille, så vi kun fik lidt bålrøg i hove-
det...  
 

 

 

Højskoledag d. 15. juni  



 

 

 

 Danskerne er europamestre i 
skrald. 

 

 Tirsdag den 29. marts var Handi-K@ 
ude for at samle affald og skrald sammen 
med resten af Danmark. 

   Handibøllerne var også ude at samle 
affald rundt om på Engtoften. 

   Der blev samlet 6,7 kilo. 

   Og Mikkel og Astrid fandt en vasketøjs-
kurv, en halv flaske Jack Daniels, ciga-
retskod, papir og alt andet muligt  affald. 
Se ned i kurven på billedet. 

      Vi afholdt vores egen skraldeindsam-
ling.  6Klammeste 'fangst' I år: hundelort 
i pose. 
 

   Det vi fandt mest af: cigaret skodder. 
 

   Det underligste: en halv flaske gin/
vodka (?) Og ikke-affyret fyrværkeri - Fra 
en fest som stoppede før tid måske 
(Mikkel og Sørens team)? 

 

   Det der vakte mest glæde: en fodbold 
som KV afleverede tilbage til Intersko-
len.  
Og meget andet... 



 

 

 



 

 

 

 Blixen i Brabrand 

 

   Nyt fra adgangsgruppen. Vi er nogle 
seje fyre vi lader os ikke slå ud der er 
nogle mennesker, der undskylder på 
grund af de er handicappede; men vi i 
adgangsgruppen vi lever selv om vi har 
et handicap. Det er derfor vi er seje. Der 
er også plads til nogle seje piger, som vil 
arbejde med adgangsforhold og tilgæn-
gelighed .  

   Vi har været ude og se på Blixen; men 
vi må være ærlige og indrømme — det 
er og bliver et kommunehus, selv om 
der er nogle gode ideer bagved ideen at 
lave et åbent hus lige som DoKK1. Det 
kan godt være det lykkes om et par år.  

   Så var vi nede på Aarhus Ø eller det 
nye New York i Danmark. Vi var på be-
søg hos Mogens i Generationernes Hus. 
Det var meget spændende, man kan 
faktisk bo der hele livet. Det er en ny idé 
i Danmark; men det er alt for nyt end-
nu, så folk skal lige vænne sig til det.  

   Men der er mange gode  ideer og mu-
ligheder.  

   Hvis man vil bo i sådan noget, så kræ-
ver det man er meget social med de an-
dre beboere. Det er i hvert fald det der 
lægges op til; men selvfølgelig kan man 
trække sig tilbage til sin egen lejlighed. 

    

Generationenes Hus på Aarhus Ø 

 

 

Vi ønsker alle på Handi-K@  
en god sommer. 

De varmeste hilsener 
adgangsgruppen  



 

 

 

 

Endelig  

Endelig   

Endelig 
 

Søren er kommet i mål med 
sit nye hjælpemiddel tak-
ket være den dygtige IT 

tekniker Simon. 

En holder til både mobilen 
og læskedrikken. 

Jamen er det ikke bare 
herligt! 



 

 

Interview med Mogens fra 
”Projekt – og Udviklingstea-
met” (P&U) om facebookgrup-
pen 

Hvilket formål har I med denne face-
bookgruppe? 

”Formålet er at gøre Handi-K@ og P&U 
kendte udenfor Handi-K@; at nogen som 
måske ikke har deres gang herude, også 
lærer os at kende, og på den måde gøre 
stedet mere kendt.” 

 

*   Hvilke opslag har I lagt på Facebook? 
Nævn gerne nogle eksempler: 

” Gruppen har ligget ’død’ igennem læn-
gere tid, og der har derfor ingen opslag 
været indtil for nylig, da vi ikke har kun-
ne få adgang til den. Det har Tina nu 
hjulpet os med at få fikset. 
Nu er det Thomas, som har ansvaret for 
gruppen, og Louise som hjælper ham. De 
er begge medlemmer af bestyrelsen. 
Der har været et par opslag for nylig, 
blandt andet et om generalforsamlingen, 
som er her på fredag.” (red. d. 25. marts 
2022) 

”I fremtiden er det meningen, at de op-
slag fra Handi-K@’s facebookside, som 
er relevante for P&U, de også lægges på 
P&U’s facebookside.” 

 

*   Får I nogle svar på jeres opslag? 

Det er svært at sige, når den nu har været 
nede i så mange år. Vi håber, at vi kan få 
gang i den igen, så vi kan få kontakt med 
fx vores naboer og venner af huset, og 
selvfølgelig også jer på Handi-@.” 

 

*   Kan man se, hvor mange der kigger 

på Facebook-gruppen? 

”Det burde man kunne, men der må I 
hellere snakke med Thomas.” 

 

*   Hvordan undgår I reklamer? 

”Det ved jeg ikke noget om. Igen – der 
må I snakke med Thomas.” 

 

*   Har I medlemmer udenfor Handi-
K@? 

”Hvis spørgsmålet går på generelt i P&U, 
så er det et ja. Vi har fx Hanne Klitgaard 
Larsen med i bestyrelsen. Vi vil gerne ha-
ve flere, og det er blandt andet derfor, vi 
skal bruge Facebook, så vi kan blive end-
nu mere kendte rundt omkring.” 

 

Spørgsmål om ”Handi-K@´s 
hjemmeside” 

 

*   Hvilke opslag har I lagt på Facebook? 
Nævn gerne nogle eksempler. 
Tina:  
”Jeg har ikke lagt opslag på Facebook, 
fordi det gør Mimse og Ritha.” 

 

*   Får I nogle svar på jeres opslag? 

Tina:  
”Ja, vi får nogle få svar; men vi vil gerne 
have mange flere svar.” Og også opslag, 
indlæg og kommentarer. Så I kan bare 
komme i gang, altså på handi-ka.dk 

*   Hvilket formål har I med Handi-K@´s 
hjemmeside? 

Tina:  
”Oprindelig var det egentlig elevernes 



 

 

hjemmeside, men nu er det blevet min 
opgave alene. Men jeg kunne ønske at 
nogle af deltagerne ville hjælpe med 
hjemmesiden” 

 

”Tror nok, at hovedformålet med hjem-
mesiden er OPLYSNING.” Denne hjem-
meside er lavet med og til Handi-K@'s 
deltagere og samarbejdspartnere. 

*   Kan man se, hvor mange der kigger på 
Handi-K@´s hjemmeside? 

Tina: 
”Ja, det kan man godt.” 

 

*   Hvordan undgår I reklamer? 

Tina: 
”Det er kun mig, som kan lægge rekla-
mer på hjemmesiden, heldigvis.” 

 

Spørgsmål om ”Engtoftens lo-
kalliv” – interview med Diana 
og Mikkel 

 

*   Hvilke opslag har I lagt på Facebook? 
Nævn gerne nogle eksempler. 

Vi har fx lagt et opslag op om ældrekoret, 
som kom og sang julesange op til jul. Op-
slaget handlede mest om at få folk til at 
komme til arrangementet. Der fik vi nog-
le likes.  
Vi lagde også noget op om skraldeind-
samlingen – også billeder fra dagen. Det 
fik vi også nogle likes på. 
 

*   Får I nogle svar på jeres opslag? 

Mest likes, men der kom fx nogle reakti-

oner efter højskoledagen med flaskeha-
verne. 
 

*   Hvilket formål har I med denne grup-
pe? 

Formålet er at samle Engtoften, og at få 
noget mere kontakt med dem, der er i 
området – de andre der bor i området og 
går i skole i eller arbejder her. Vi håber 
på at skabe noget mere fællesskab i om-
rådet, og man kan i øvrigt også se beskri-
velsen på selve Facebook-siden. 

 

*   Kan man se, hvor mange der kigger på 
Facebook-gruppen? 

Ja, pt er der 21 medlemmer. Og vi vil 
gerne have mange flere medlemmer. 

 

*   Hvordan undgår I reklamer? 

Hvis der kommer meget upassende op-
slag eller noget, der slet ikke hører til, vil 
vi blokere linket eller slette opslaget. 

 

*   Har I medlemmer udenfor Handi-
K@? 

Ja, også nogen vi slet ikke kender. 

OPFORDRING: Vi vil gerne opfordre al-
le, som har interesse i det, til at lægge 
opslag op i gruppen, fx om arrangemen-
ter her på Handi-K@. Og vi vil opfordre 
folk til at være med til at give gruppen 
mere liv - alt der kan have interesse for 
folk, der kommer her på Engtoften. 



 

 

 

 

Sommerquizzen 2022 ”Ud i det 
blå” 

 

1. Hvem har skrevet sangen ”Ud i 
det blå”  

A   Kim Larsen  

B   Det brune punktum  

C   Birthe Kjær 

 

2. Hvor mange borgere er indskre-
vet på Handi-K@?  

A   30  

B   29  

C   28 

 

3. Hvor mange år har Mimse været 
daglig leder på Handi-K@ på Engtof-
ten?  

A   20 år  

B   22 år  

C   24 år 

 

 

 

 

4. Hvor mange år har Per været an-
sat på Handi-K@ til august 2022?  

A   10 år  

B   14 år  

C   18 år 

 

5. Hvilken stor sportsbegivenhed 
finder sted i Danmark i juli måned 
2022?  

A   EM i fodbold for kvinder?  

B   VM i svømning?  

C   Et stort cykelløb? 

 

6. Steen i Den Blå Café – hvor læn-
ge har han været vores kok?  

A   23 år  

B   25 år  

C   21 år 

 

7. Hvem har nyfortolket ”Vi elsker 
vort land”?  

A   Gasolin  

B   TV 2  

C   Shu-bi-dua 

 



 

 

 

8. Hvorfor sætter vi lys i vinduer-
ne om aftenen den 4. maj?  

A   For at fejre Danmarks befrielse  

B   For at fejre Grundloven  

C   For at fejre Pinsen 

 

9. Hvorfor hedder det hundedage-
ne? 

A   ”Hundene bliver legesyge”  

B   “Hundene bliver bidske”  

C   ”Hundene bliver kulrede eller skø-
re” 

 

10. Hvornår starter og slutter de 
lyse nætter?  

A   De lyse nætter går fra 5. maj til  

8. august B   De lyse nætter går fra 
8. februar til 8. maj  

C   De lyse nætter går fra 8. marts 
til 8. juni 

 

 

 

 

 

 

Send dine svar til 

handiboellerne@handi-ka.dk 

Senest tirsdag  
den 23. august inden kl. 12 

 

Og vind en flot præmie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter har vundet vinterquiz-
zen……….. Hurra hurra  

 



 

 

 

Langt ude i skoven 

 

Langt ude i skoven 

Teaterforestilling på Det krea-
tive Værksted 

Mandag d. 13. juni var dramaholdet – 
eller rettere en lille del af dramaholdet – 
en tur ude på Det kreative Værksted i 
Malling og se deres seneste forestilling 
”Langt ude i skoven”.  

Det var som altid hyggeligt at komme på 
besøg derude, og denne gang havde de 
lavet en forestilling om deres rødder, 
minder, drømme og mareridt.  

Det var en meget fin og rørende forestil-
ling, og bagefter blev vi inviteret til en 
kop kaffe i deres skønne have, men vi 
skulle desværre skynde os hjem til en 
bus. Heldigvis har vi kaffen til gode til 
en anden god gang. 



 

 

Jeg har været på Slettestrand med bofæl-
lesskabet, det var rigtig hyggeligt.  

Jeg har prøvet at sidde i en hestevogn. 

Jeg har også været til svømning, det var 
sjovt at svømme.   

Jeg har også prøvet at cykle på en trehju-
let cykel, det var rigtigt sjovt. 

Så har jeg prøvet at sidde i en traktor. 

Jeg også prøvet saunagus   

    

 

 

Rigtig super sommertil alle 

Nyd jeres ”ud i det blå” oplevelser, 

til vi ses igen efter sommerferien 

Hilsen Handi-K@ 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Og minsandten  -  også et særnummer af 
Anders And & Co 

Her har I et meget brugt smykke  
også i vores tid  - Thors Hammer 



 

 

 

 

 

Handi-K@´s Ordenskapitel 
 

§ 1 Bestyrelse: Består af Leder, Hjælper, Underviser, Lene, Per 

§ 2 Møder: Bestyrelsen mødes 1 gang årligt, gerne om foråret 

§ 3 Dagsorden: Tildeling af Orden med Diplom samt gave 

§ 4 Ordens uddeling: Sker torsdagen før Store Bededag 

§ 5 Gaven udgøres af et beløb, stort kr. 500, som skal uddeles hvert år 
i 10 år frem fra dags dato 

§ 6  Ordenen uddeles til en deltager, der har udmærkes sig i det for-
gangne år 

 

Handi-K@ - et anderledes sted 
 



 

 

 

Denne særlige Højskoledag stod Lene og Per for. Forud var gået flere ugers samtaler og idéud-

veksling, og det var ikke nemt. Vi skulle jo sige, at nu var vores periode slut på Handi-K@, i 

hvert fald som faste undervisere. Mange var kede af det. 

Vi fik indstiftet en orden ”Perlen”, som blev givet til Lene H P for at være alle tiders gode kam-
merat. Med prisen fulgte lidt lommepenge. Og prisen uddeles så igen de kommende 9 år. 

Alle fik en gave, et KRUS med eget navn og Handi-K@ på. 

Og alle fik nogle søde, sjove og gode ord med på vejen. 

Lene og Per siger tak for mange dejlige år til alle jer skønne Handi-K@ borgere. 

Vi ses igen. 



 

 

 

Referat fra HandiBruger møde 
mandag d. 2/5-2022 

 

Tilstede: 
Martin, Lene T, Mette, Kim, Thomas,  
Diana og referent Lone. 

 

Afbud: Tobias 

 

Referat fra sidst: Godkendt 
 

Dagsorden:  

 

ü. Postkassen 

à. Evaluering af vikingfesten 

é. Elevfest – sommerfesten 

▲. Evt. 

 

ü. Der var ingen sedler i postkassen. 

 

à. Det var en mega hyggelig fest. Super 
god ide med, at sidde alle sammen i den 
blå cafe og spise, så var festen også i sam-
me lokale som musikken.  

God musik, skal huske at spørge Lachriz i 
god tid. 

Til næste aftenfest kan det være en god 
ide, at der er et rum, som kan bruges til 
folk, hvis man har behov for at trække sig 
lidt. 

 

 

 

é. Vi tog hul på sommerfesten. 

Husk, at det jo er om dagen. Så det bety-
der, at man ikke skal sørge for ledsager 
og kørsel, da det er Handi-K@ som sør-
ger for det.  

Dagen bliver jo også lidt længere end 
normalt. 

Kim og Lene mødes onsdag eftermiddag 
kl. üé.éô for at lave indbydelse sammen. 

HB vil gerne have ideer til noget frokost 
mad, som ikke er "skære ud mad"  

 

▲. Ingen punkter til eventuel.  

  

Møde datoer frem til sommerferien er: 
éô/á 

 

  



 

 

 

Referat fra Handi-bruger mø-
de d. 30/5 2022 

 

Tilstede: 
Mette, Lene, Tobias, Christian og Martin 

Afbud: Kim og Thomas 

Referat fra sidst godkendt 

Dagsorden. 

1. Postkassen  
2. Elevfesten 

3. Evt. 

1 Der er kommet flere forslag på mad til 
festen. Det er bare dejligt, det vendes un-
der punkt 2. 

Der er 2 andre sedler.  

Den ene er ang. om vi kan få en bænk ved 
lågen. HB synes, at det er en god ide, 
Martin spørger Mimse om der er penge 
til at købe en. 

Den anden seddel er om, at Krystian ger-
ne vil rappe 1-2 numre og mandagsholdet 
vil gerne optræde med 1 nummer. Det er 
helt i orden med HB. 

2. Elevfesten. 

Tobias kan desværre ikke deltage, så der 
er en anden der skal præsentere program 
og mad. Lene T vil gerne og det er i orden 
med HB. 

 

 

Programmet er indtil videre således: 

Vi starten i teatersalen kl. 9.30 hvor pro-
grammet og maden bliver præsenteret. 
Derefter vil de forskellige hold/linjer 
fremlægge, hvad de har lavet i årets løb. 
Undervejs bliver der en lille kaffepause i 
teatersalen. Omkring kl. 12 går vi i Den 
Blå Café for, at spise frokost sammen. Vi 
slutter kl.13.30  

HB vendte alle de gode forslag, der er 
kommet. HB er landet på en frokost me-
nu, som Lone går videre til Steen for, at 
høre om han vil lave det og om hvad det 
kommer til at koste. 

3. Evt. der var ingenting 



 

 

 



 

 

   Om mandagen tog jeg og mine forældre på en forsinket 30 års 
-fødselsdagstur, som jeg fik af mine venner. 

   Jeg fløj med Ryan Air fly fra Tirstrup / Aarhus Air port til Stan-
sted Air port. Så skulle vi med de smarte London busser med lift.  

   Vi boede på Lancaster Hotel i London. Det er ikke et kørestols-
venligt hotel. Værelserne var for små og toiletterne var også for 
små at komme ind i. 

   Vi så Trafalgar Square, der var en statue af Lord Nelson, Big 
Ben og den nye opera, den var flot. 

   Vi så en Beefeater, en vagt der stod ved en gammel gade,  
Tower of London, hvor kongen og dronningen har været. 
Vi var ikke oppe i London Eye for min far turde ikke, han har høj-
deskræk. Jeg og min mor ville gerne. 

   Torsdag aften så vi Mamma Mia koncerten i det nye teater, det 
var godt. Om tirsdagen gik vi på en dårlig italiensk restaurant, 
fordi tjenerne lavede fis med os. Min fars øl kom først til maden. 
Fredagen så vi Buckingham Palace, hvor Dronning Elisabeth har 
sit slot. 

   Vi skulle gå tidligt til Paddington Station, vi skulle med tre tog 
for at komme til Stansted Lufthavn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jeg boede på Lancaster Hotel  

 

 

 

 

  Beefeater på Tower of London 

 London Bridge                         

                        

 

 

 

 

 

 

 

Themsen i London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 London Eye, set fra siden 

 

 

Covent Garden 

 



 

 

Handi-Travel-Info´s leder ser op 
til Handi-K@'s leder 

 

   Hvorfor Handi-Travel-Info info leder 
ser op til hans leder og chef? Det er for-
di, jeg mener at hun har en god måde at 
få folk til at se på tingene, på en helt an-
derledes måde. For eksempel, når man 
er helt nede over noget, så har hun en 
måde at tage sig tid til at høre, hvad 
man vil fortælle hende. 
 

   Mimse har en evne til at have en for-
nemmelse for hvad man har evner til. 
Jeg er sikker på, at det var derfor at hun 
har udnævnt mig til Handi-Travel-Info 
leder. Fordi hun fornemmer, at det ikke 
er nok for mig bare at få undervisning. 
Hun kan se, at jeg vil mere med mit liv. 
I denne situation har hun helt ret i, 
hvad hun fornemmer og holder øje 
med. 
 

   Da jeg begyndte i Handi-Travel-Info 
begyndte jeg som almindelig medarbej-
der. I mange år var jeg almindelig med-
arbejder. Jeg har arbejdet under to le-
dere og den sidste leder spurgte mig om 
jeg ville køre Handi-Travel-Info videre. 
Jeg var usikker på, om jeg havde den 
evne. Jeg snakkede med Mimse, og hun 
mente at jeg havde den evne og at hun 
opfodrede mig kraftigt til at sige ja. Nu 
har jeg været leder for Handi-Travel-
Info fra 2007 til 2022. Det er løbet op i 
15 år. Jeg er sikker på det er derfor at 
hun kan se at hun ikke skal pille ved at 
finde en anden, når hun kan se at jeg 
har den evne. 

 

   Jeg har aldrig set mig som leder eller 
chef, men når nu jeg er blevet det, så 
kan jeg lide at være det. Jeg syntes at 
det var dejligt at Handi-K@'s leder kan 
se sådan noget. 
 

   Det var hvad HTI´s leder vil skrive om 
hvem han ser op til. Det var meget 
svært for mig udnævne, hvem jeg ville 
tage. Nu blev det altså Handi-K@´s le-
der Mimse. 
 

 

   Med venlig Hilsen Handi-Travel-Info´s  
leder John Busk Sørensen.    

 

Tema fra Handibøllerne nr.1 



 

 

 

 

Det kan jeg lide  - (Hvem ser du op 
til) 

Af Thomas Arpe  

   Det er et godt tema. Jeg har tænkt lidt 
over det. Det er godt at se op til nogen, 
men man er som man er, det skal man 
huske på.  
 

   Spørgsmålet er, er det ikke bedre at se 
op til sig selv? Og fortælle sig selv, at 
man er god nok.  
    
   Det kan godt være, at der er nogen der 
er bedre til noget, men du er god nok til 
det du gør.  
 

 

   Så prøv at lade være med, at se op til 
andre og så start med dig selv. Det er dit 
liv, det handler om og ikke andres. Og 
du skal lade være med at høre på alle 
andre, hvad de mener om dit liv. Det er 
jo dig, der skal være i det. Så tro på dig 
selv og se op til dig  selv.  

 

Tema fra Handibøllerne nr.1 



 

 

 

   Hvorfor begraver man århusianere 
med røven opad? 

– så man kan bruge dem som cykelsta-
tiv. 
Hvorfor holdt man op? 

– fordi der var en der stak af med en 
cykel. 
  

   Der var engang en århusianer som 
spillede meget computer. En dag blev 
han forkølet. Hvorfor det? 

Han havde glemt at lukke Windows! 
 

   Hvorfor går de med klap for øjet i 
Århus? 

For at sparer på lyset. 



 

 

 

 

Interview med Karen Lisbeth 

 

   Jeg har arbejdet som ergoterapeut i 
Aarhus Kommune, blandt andet på ple-
jehjem,. Og været højskolelærer og 

kunstner. 
 

   Jeg er 56 år. 
 

   Jeg er uddannet både som ergotera-
peut, kunstner og dramaturg, altså no-
get med at lave teater. 
 

   Jeg kan lide at opleve både naturen 
og kulturen, både at høre fede koncer-
ter, se på kunst og gå i teatret. Men 
elsker også selv at male og tegne. At 
lave yoga er også skønt. 
 

   Min veninde Merete fortalte mig om 
Handi-K@, og jeg syntes det lød meget 
spændende og som et sted, jeg gerne 
ville arbejde. 
 

 

D. 1. aug: Indtegningsdag 

D. 2. aug: Fællessang 

D. 8. aug: Handibrugermøde 

D. 18. sug: K & K 

D. 24. aug: Højskoledag 

D. 26. aug: Loppemarked 

D. 5. sep: Handibrugermøde 

D. 6. se: Fællessang 

D. 8. sep: K & K 

Uge 37: Fokusuge 

D. 3. okt: Handibrugermøde 

D. 4. okt: Fællessang 

D. 6. okt: K & K 

Uge 41: Vildtuge 

D. 14. okt: Motionsdag 

Uge 42: Efterårsferie 



 

 

 


