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Glædelig jul ….. 

Julen er glædens, gavernes og den gode 
mads tid. Og også Galliano Hot Shot - 
som du kan se på billedet - glæder sig til 
jul. Der er nemlig glæde i stalden juleaf-
ten – der er lidt ekstra "guffer" og gule-
rødder i hestenes krybber. 

Julen er den tid på året, som afrunder 
efterårssæsonen på Handi-K@. Vi slutter 
altid året af med koncert og et brag af en 
julefest til fejring af alt det gode og 
spændende, vi har lavet henover hele sæ-
sonen. 

Her er lidt oplevelsesperler fra sæsonen: 

Sammen med vores lokalområde på Eng-
toften har vi for andet år i træk afholdt et 
hyggeligt loppemarked. Udover gode 
"lopper" var der koncerter, Interskolens 
kor, udstillinger og ikke mindst en velbe-
søgt pølsevogn.  

I festugen var vi afsted på Folkestedet 
med en fin, fin kunstudstilling.  

Og så blev vi glædeligt overraskede. In-
terskolen – vores gode naboer - afholdte 
en dag med "støt en sag", hvor børnene 
indsamlede mange penge, som de done-
rede til Handi-K@s deltagere til en fælles 
tur. Det var en "hjerternes" dag.  

Vi har haft besøg af syngepiger og Dan 
Brock – vi har haft forfatter dag med 
Hanne Klitgaard og Tor Martin Mandrup 
Møller og Kost og krop netværket invite-
rede på en fælles dag med fortællinger 
oplæst af Per Jacobsen og dertil dejlig 
suppe og hjemmebagte flutes.  

Vi har også haft en fokusuge, hvor vi har 
stillet skarpt på genbrugets kredsløb – og 
kigget på, hvad vi selv kan gøre her hos 
os. 

… og så er der sikkert en masse, som jeg 
ikke har fået med, men som du kan læse 
mere om her i bladet. 

Udover alle disse sjove og gode arrange-
menter har vi arbejdet vildt seriøs med 
journalistik, kæmpet med noder, slagtøj 
og tangenter, skabt 3D kunst og hjælpe-
midler, malet og tegnet og lavet IKT og 
motion – hygget i Den Blå Café og skabt 
dejlig mad og nye deltagerdesignede ret-
ter til menukortet.  

Og vores dramahold er i gang med en 
"hemmelig" forestilling, som de vil træk-
ke tæppet fra for engang i foråret. Jeg 
glæder mig til at se, hvad der bliver 
"opfundet" og lavet i den næste sæson … 

Jeg vil hermed ønske en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår til alle Handi-K@ere 
og alle vores venner og samarbejdspart-
nere 

- Mimse 



 

 

Kære læser  

Nu er dagene blevet både 
kortere og mørkere. Det ru-
sker i træerne og kulden 
finder ind i krogene. Men 
præcis ved denne tid, tæn-
des der også op i de små stuer. Farvestrå-
lende julekugler og lyskæder spreder en 
stemning af varme og hygge. Familier og 
venner finder sammen og bruger især 
denne tid på, at sprede glæde og vise om-
sorg for hinanden. 

Men samtidig må vi ikke glemme, at der 
findes mange ude i de små hjem som, fø-
ler sig ensomme. Måske er der endda 
nogle af os læsere som godt kan føle at vi 
er lidt alene i denne tid. Dem må vi ikke 
glemme, for alle har brug for at vide, at vi 
betyder noget for hinanden.  

Vi kommer heller ikke udenom, at livet 
til tider kan være svært. Nogen mister en 
de holder af, andre kan være presset øko-
nomisk, eller vi kan være ramt af sygdom 
på forskellig vis. Så selvom vi har nogen 
omkring os, kan ensomheden ramme os 
alle.  

Så hvor er det vigtigt, at vi passer på hin-
anden og viser værdsættelse. For alle for-
tjener en smule kærlighed. Ligesom en 
blomst visner uden vand, sådan kan 
mennesker også blive ensomme uden 
kærlighed. 

 

 

 

 

 

Så hvad kan vi gøre for at vise lidt ekstra 
omsorg for hinanden? 

Egentlig skal der ikke så meget til, for at 
gøre andre glade. Det kan være et lille 
smil, et lille knus, en lille pose med hjem-
mebag eller venlige ord, der fortæller at 
den vi snakker med, er noget helt særligt. 
Nogle gange kræver det ikke andet end at 
man blot er til stede og lytter.  

Derfor har vi valgt på redaktionen at sæt-
te fokus på grin, glæde og omsorg i år. 
For det er vigtigt, at ingen af os glemmer, 
at vi alle er noget helt særligt og betyder 
noget for hinanden. 

Her på Handi-k@ har vi i år lavet en sær-
lig Julekalender som har haft netop dette 
tema for øje. Vi har i december fortalt 
vitser til hinanden. Vi har drillet undervi-
serne fx ved at tænde musik i klasseloka-
lerne og gemme computerne under duge. 
Der er blevet delt små søde sedler ud, 
med en lille unik bemærkning om, hvor-
for hver eneste deltager på Handi-k@ er 
noget helt særligt og betyder noget for os 
alle.   

Vores ønsker er at alle sætter fokus på 
omsorg hele året rundt. 

Vi ønsker jer alle en god jul  
og et godt nytår. 

Tak fordi du er dig! 

Hilsen Handi-Bøllerne 

  

 

 

 



 

 

 

Lene maler på vores fællesmaleri 
 

Dagens kalenderopgave var ”Alle 
som har lyst, kan sætte sit præg 
på dette billede” 

Det (næsten) færdige 
fællesmaleri 



 

 

 

 

Det som Handi-Travel-Info har af nyhe-
der er, at vi holder julefrokost sammen 
med Handi Adgang mandag d. 12/12/22 
kl. 12:30. 
 

Ud over det, så har Handi-Travel-Info få-
et en opgave fra en gruppe på 10 fra Eng-
land. De vil til Danmark i april 2023. Vi 
har sendt dem op på Feriecenter Slette-

strand. De spurgte os om vi kender et ud-
lejningsfirma, som udlejer handicapbiler. 
Handi-Travel-Info var heldig med at fin-
de et firma og vi kontaktede dem. Nu ved 
vi, hvor I kan leje handicapbiler hvis I 
har brug for sådan noget. 
 

 

Sidste nyt fra os det må være, at vi går på 
juleferie torsdag d. 22 december 2022 til 
mandag d. 5 januar 2023. Vi åbner vores 
telefon kl 9. 
 

I må have en god jul 

Vanen tro fik vi besøg af Ældrekoret 
sidste tirsdag i november. Med deres glade og smilende ansigter sang 
vi højtiden ind på Handi– K@. Den blå cafe emmende af højt humør 
blandt Handi - ka’erne. I pausen af forløbet spiste vi klementiner og 
pebernødder, mens vi i fællesskab sang ”Det sørme det sandt decem-
ber.”   

Vi takker igen i år for det gode samarbejde, vi har fået med Ældreko-
ret.  
Vi glæder os til at se dem igen til næste år.  



 

 

 

Nu kan man vist efterhånden kalde det 
for en tradition, at vi får besøg af Lene 
Lau og koret fra Interskolen på årets Spil 
Dansk-dag. Vores genboer, børnene fra 
Interskolen, er simpelthen SÅ søde og 
synger rigtig dejligt :-) 

Om eftermiddagen havde vi vores helt 
egen Melodi Grandprix med sangene fra 
DR’s serie ”Min sang til Danmark”. I vo-
res konkurrence var det Oh Land som 
vandt. 

 



 

 

Mine oplevelser i Uganda 

Af Thomas Michael Arpe 

I oktober måned var jeg nede i Uganda 
for at være med til deres CP dag. Det var 
en stor oplevelse. Det blev holdt i en an-
den by end Campala. Jeg tror vi var 300 
mennesker, der afholdt det. Vi startede 
med et optog i gennem byen. Det betød, 
at vi fik flere medlemmer til organisati-
onen, som vi ikke har set før.  

Jeg var også ude på hjemmebesøg. Det 
er altid rørende at komme ud på hjem-
mebesøg, fordi man oplever, hvor meget 
organisationen har bidraget med, og 
hvor meget de stadig har brug for hjælp 
fra Danmark. Det kan være kørestole, 
det kan være oplysning 
om cp, eller det kan væ-
re at starte en butik, så 
forældrene ikke skal ef-
terlade deres barn. Der 
er  

 

 

stadig væk mødre, der efterlader deres 
barn for evigt. Der må bedste forældre-
ne tage over. 

Jeg brugte også to tre dage i børnehave 
og fulgte børnene i deres hverdag det 
var spændende, men jeg så kun mødre 
og en enkelt far. Det er stadigvæk et 
stort problem i Uganda, at far efterlader 
mor og barn. Min organisation arbejder 
på fædre- og mødregrupper for at hjæl-
pe familier som helhed. 

I øvrigt var det en god tur. 
 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

Hey Yo - jeg køre rundt og rundt og spekulerer på  

hvad min rapsang skal handle om - handle om  

uden at det kommer til at lyde dumt - Yo  

men jeg ved bare ik hvad det skal være  

for jeg synes at det er lidt kompliceret for mig  

at komme i gang med at rappe nogen nye rapsange  

så må jeg heller tage min telefon  

så kan jeg Locke mig selv på YouTube - Yo  

for det er nemlig 

der hvor alting sker  

men jeg håber bare ik  

at det kommer til at sige klikediklik. 

I min egen gode replik  

så må jeg heller’ sørge for  

at det ikke kommer til at gå galt for mig  

for jeg kan mærke inde i mig selv  

at jeg har styr på mine tekster lige Mikkel Kessler   

og jeg føler mig selv heldig og fri mr K.a.y. kommer fra 8210  

 Aarhus v yo peas from mr K.a.y. don’t forget me because I will 

never  

Forget you and that is true  



 

 

I vores julekalender i år var en af opgaverne at tage skøre selfies—jo 
sjovere jo bedre.   



 

 

Der var engang på Handi-K@  
hvor Sarah og Sebrina og Ritha sagde til 
os—Tobias og Krystian: ”Vi skal til krea-
tiv - nu!”. Så tog vi elevator ned i kælde-
ren, og det var bælgravende mørkt. Så 
kunne vi høre uhyggelige fodtrin midt i 
gangen, som kommer nærmere og nær-
mere mod os. Vi var nervøse, og der lød 
uhyggelige skrig. Så begyndte vi at kører 
væk i en fart. Tina og Simon kom forbi 
for at hjælpe os væk fra kælderen, da vi 
kom op. Vi kom hen til musik for at gem-
me os for Simon og Tina i musiklokalet. 
Så kunne vi høre Sarah og Simon. De kal-
de på os med en uhyggeligt heksestemme 
”hæhæhæ”. 

 

 

 

Sarah siger: ”Så har jeg lavet en hekse-
suppe til os. Den er forhekset!” Og vi blev 
forvandlet til skrubtudser. ”Hehehe” gri-
nede Sarah ondt.  

 

 

 

 

 

 

Maria blev bange for Handibøllernes ele-
ver, som var lavet om til skrubtudser. 
Maria sprang op på borde og stole , og 
hun råbte hjælp!”. Så kommer vi—Tobias 
og Krystian—Maria til undsætning. Og så 
fjernede vi de uhyggelige skrubtudser 
væk og endelig blev alle glad igen. 

Denne uhyggeligt gyserhistorie af Tobi-
as og Krystian 

 

PS: Historien skal gerne høres sammen 
med denne musik:  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=uhyggelig+musik#fpstate=ive&vld=cid:7ea11ef4,vid:OZK7r
AyzGi4 



 

 

Besøg af Rasmus fra Kredsløb 

Tirsdag den 8. november havde vi på 
Handi-K besøg af Rasmus fra Kredsløb, 
som er det selskab, der tager sig af affald 
og fjernvarme i hele Aarhus kommune.  
Rasmus skulle fortælle, hvad der sker 
med vores affald, når det bliver hentet. 
Det var ikke blot det, han kom for at for-
tælle. Men også hvad det bliver lavet om 
til. Og hvordan det bliver sorteret rigtigt 
uden fejl. Som der helst ikke skal være. 
Men er der alligevel nogen, betyder de 
ikke noget - bare de er små.  

Alt det vi som forbrugere har sorteret 
selv køres til en genbrugsstation som ek-
sempelvis Lisbjerg, hvor det bliver sorte-
ret eller brændt som småt brændbart.  

Skrevet af Søren 

  

 

 



 

 

 

Mandag d. 7. november havde vi be-
søg af de to sangere Lisa og Maria-
ne. De spillede og sang gamle 
Dansktopsange, som vi kunne synge 
med på, og de fortalte også om 
Dansktoppens historie.   

Krystian fik dem lokket med på, at 
han kunne være med på den sidste 
sang med en rap. Vi havde en fanta-
stisk dag med sang og underhold-
ning og håber ikke, at det er sidste 
gang, vi får besøg af dem.  

Skrevet af Lisbeth 

 



 

 

 

 

Torsdag d 1/12 var der højskoledag hvor vi både havde 
juleklip og pebernøddebagning og der var også nogen 
der satte nelliker på klementiner og efter frokosten var 
der nogen der var over at se filmen Blå mænd og der var 
også nogen der spillet vende spil i kantinen. Det var en 
hyggelig dag   

Skrevet af Lisbeth 



 

 

 

 

1. 
 Hvornår tændes lysene på ju-

 letræet  foran Aarhus Råd
 hus: 

 A) 1. december? 

B)  1. søndag i advent? 

C) 1. lørdag i december? 

 

2.  
Hvordan ankommer juleman-
den til Aarhus, når der er Ju-
leparade og stjernehimlen 
over Strøget tændes? 

 A) Med helikopteren Fritz? 

B) Med IC3 toget Thorkild? 

C) Med slæbebåden Jakob? 

 

3.  
Hvad spiser de hjemme hos 
Tobias d. 24/12 efter kirke-
gang og før Disney Show? 

 

A) Chips og cola? 

B) Flæskesvær og nisseøl? 

C) Vaniljekranse og  te? 

 

 

 

 

 

4. 
Hvordan fejrer man Sankt Ni-
kolajs dag  (6/12) i Polen? 

 

A) Man pynter sit vindue med 
en hue? 

B) Man pudser en af sine sko 
og sætter den i vindueskar-
men? 

C) Man hænger  klementiner 
op i vinduet? 

 

5.  

 Hvem har skrevet teksten til 
”Højt fra træets grønne top”? 

 A) Carl Nielsen? 

B) H.C. Andersen? 

C) Peter Faber? 

 

6.  

 Hvem var Anna i sangen 
”Højt fra træets grønne top”? 

 A) Komponistens datter? 

B) Svigerdatter? 

C) Gudedatter? 

 

 

 



 

 

7.  

 Hvad hedder tekstforfatte-
rens søn? 

 A) William? 

B) Henrik? 

C) Peter? 

 

8.  

 Hvornår er sangen skrevet? 

 A) 1837? 

B) 1847? 

C) 1857? 

 

9.  

 Hvilken verdensrekord lyder 
på at spise ”87 på 8 minut-
ter”? 

 A) Æbleskiver? 

B) Pebernødder? 

C) Klejner? 

 

10. 

 Hvor mange personer har 
søgt om julehjælp i år? 

 A) Omkring 10.000? 

B)  Omkring 12.000? 

C) Omkring 8.000? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send dine svar til handiboeller-
ne@handi-ka.dk 

Svar senest tirsdag d. 7. februar  
 kl. 12 

Og vind en dejlig præmie :-) 

 

Vinderne af sidste quiz: 

Lene HP 

 



 

 

 

Referat fra Handi-bruger møde 
mandag d. 7 november 2022 

 

Til stede: Lene T, Mette, Tobias og refe-
rent Lone 

Afbud: Kim og Thomas 

 

Referat fra sidst godkendt 

 

Dagsorden: 

1. Postkassen 

2. Julefesten 

3. Spilleuge 

4. Overskud fra loppe marked 

5. Valg til HB 

6. evt. 

 

1. Der var sedler om 3 forskellig ting:  
julefesten, spille uge og overskud fra lop-
pemarkedet. De bliver vendt på de efter-
følgende punkter. 

 

 

 

 

 

2. Til julefesten mødes vi alle sammen i 
teatersalen, hvor Krystian rapper, Man-
dagsholdet og Kørestolsræserne giver 
hver især et par numre. Til HBs næste 
møde finder vi ud af hvem der byder vel-
kommen og præsenterer maden, da for-
manden desværre ikke kommer 

 

3. Der er flertal for at spilleugen igen 
kommer på kalenderen. Lone tager det 
med videre. 

 

4. Der er kommet gode forslag til, hvad vi 
kan bruge pengene til. Ikke alle linjer er 
kommet med forslag. 

De forslag der er kommet er: en dag hvor 
vi kan lave fritidsaktiviteter med Erik 
(Carsten Hyldigs hjælper),  vandsport på 
Egmont, en form for underholdning evt. 
stand up eller klovne. 

HB aftalte at et personale undersøger, 
hvilke af ideerne kan lade sig gøre for 
pengene og at det så kommer på HB mø-
de. 

 

5. Nu er det ved at være på den tid af 
året, at der skal afvikles valg ude på lin-
jerne til HB. Fristen for afvikling af valg 
er inden at vi går på juleferie. 

 

6. Der var ingen ting. 



 

 

 

Referat fra Handi-bruger 5/12 

 

Til stede: Lene T, Mette, Tobias, Thomas, 
og referent Lone 

Afbud: Kim 

 

Referat fra sidst godkendt. 

 

Dagsorden:  

1. Postkassen 

2. Julefesten 

3. Overskud fra loppemarked 

4. Stormøde 

5. Datoer for HB møder i 2023 

6. HB valg 

7. evt. 

 

1. Der var sedler om idéer til loppemar-
kedspenge og valg til HB  

 

2. Martin byder velkommen og præsente-
re maden til julefesten. 

 

 

 

 

 

3. Lene er kommet med flere forslag til, 
hvad pengene fra loppemarkedet kan 
bruges til: tur i biograf, Tivoli Friheden, 
Legoland og filmdag på Handi-k@. 

Thomas har fået en seddel med turene, 
som han går videre med at undersøge 
priser på. Ang. filmdag på Handi-K@ 
snakkede vi om, at det kunne være en 
ting Cirkeline-netværket kunne lave. 

 

4. Vi vente i HB, om vi kunne flytte Stor-
mødet til en mandag eftermiddag af hen-
syn til dramaholdet og deres teaterstyk-
ke.  

Det var der enig om at det var ok. Så 
Stormødet bliver mandag d. 30/1-2023  

 

5. Datoerne for HB-møderne bliver sat på 
næste års kalender. 

 

6. Der mangler at blive afviklet valg på 
Forspring og Trivsel. Det skal gøres in-
den at vi går på juleferie. 

 

7. Der var ingen ting 



 

 

 



 

 

Torsdag den 17.11.2022 

Per Jacobsen havde fundet nogle rigtig 
dejlige fortællinger af HC Andersen og 
Johannes V Jensen, som han tryllebandt 
Kost & krop netværket samt gæster med.  
Han sluttede af med starten på Ronja Rø-
verdatter - så nu er der lagt op til en fort-
sættelse. 

Vi fik dejlig aspargessuppe med lækre 
hjemmebagte flutes til. En skøn efter-
middag/aften, der fortjener at blive til en 
tilbagevendende tradition for dem, der 
elsker at lune sig ved en god oplæsning 

 

 



 

 

 

Hvad er ligheden på en munk og et 
juletræ?  

Svar: Kuglene er kun til pynt. 

 

Hvad kalder man en nisse, der ar-
bejder som elektriker? 

Svar: En wattnisse 

 

Som nisse er man faktisk mere glad 
for ris end for ros. 

 

2 blondiner taler sammen: 

Blondine 1: Åhh gud, det er jul på 
en fredag i år. 

Blondine 2: Åhh nej, bare det ikke 
er den 13 

 

Hvad bliver der serveret til post-
væsenets julefrokost? 
- Tebreve, postevand og kuvert-
brød.. 

  

 

 

 

 

Hvordan kommer fyren, der kører 
sneploven på arbejde om morgenen? 

  

Hvilke nødder har ingen skal? 
Pebernødder 

  

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

  

Hvor blev det første stearinlys 
tændt? 
I toppen 



 

 

 

 

Interview med Lars Pallesen, un-
derviser på Handi-K@ 

 

Jeg er 55 år (fylder 56 år den 16. decem-
ber). 
Jeg bor her i Viby. Nærmere bestemt 
Grøfthøjparken. 
Jeg har arbejdet mange steder! Blandt 
andet på DR ( TV-Avisen), på Aarhus 
Universitet og på Vostrup Efterskole 
(som efterskolelærer).  
Lige nu arbejder jeg også som vagt på et 
behandlingscenter for alkoholikere, kal-
det Søby Park.  
 

I mine timer på Handi-K@ laver vi man-
ge forskellige ting: f.eks. professionel 
hjernetræning, IPad-træning, og så drøf-
ter vi aktuelle ting som er oppe i nyhe-
derne. Det kan f.eks. være folketingsvalg 

eller den seneste udvikling i krigen i 
Ukraine, eller også undersøger vi hvor 
Halloweentraditionen kommer fra. Sene-
re vil vi også planlægge ture ud huset.     
      
   

 

D 2. jan: Indtagningsdag  

D 3. jan:  Fællessang  

D 9. jan HB og Elvisdag 

Uge 3: Særlig uge  

D 26. jan: Krop og kost 

D 30. jan: Stormøde kl. 13  

D 31. jan: Mad  

D 6. feb: HB 

D 7. feb: Fællessang  

Uge 7: Vinterferie 

D 20. feb: Højskoledag  

D 23. feb: Krop og kost  

D 27. feb: Supervision 

D 28. feb: Mad  

D 1. mar: Supervision  

D 6. mar: HB 

D 7. mar: Fællessang  

D 9 mar: Supervision  

Uge 11: Spille/temauge  

D 20.  mar: P&U genarlsforsamlng   

D 28. mar: Mad  

D 31. mar: Højskoledag     



 

 

 


