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Ferien er ved at være slut for de fleste og hverdagen begynder igen.  
 
August kan dog have mange gode dage og måske er der tid til en tur i et sommerland, et 
tivoli, eller en lokal byfest. Her er en tavle, som evt. kan være med til at gøre oplevelsen mere 
aktiv 
 
De, som har fremstillet bøger vil nok være enige i at det tager meget lang tid - tid som er 
bedre brugt sammen med vores klienter. Bøger vil nok ofte blive lavet hjemme om aftenen og 
i weekenden. På netværksmødet med Gayle Porter efter HIT-messen sidste år var der forslag 
om at få et beskyttet værksted, arbejdsafprøvningsinstitution eller lignende til at gå ind i 
arbejdet.  
Det betød at vi iværksatte et pilotprojekt med en institution. Desværre var resultatet ikke helt 
tilfredsstillende, men vi har fundet en anden løsning på den praktiske fremstilling, så vi fortsat 
kan tilbyde fremstilling til priser på 3-4.000kr + moms.  
 
Vi har tidligere efterspurgt forhandlere at spiraler af typen Coil comb, og har nu fået firmaet 
Mogens Daarbak (www.daarbak.dk) til at tage dem hjem. Samme firma har vi på det sidste 
benyttet til indkøb af øvrige materialer til fremstilling af bøgerne. Vi har mødt stor velvilje til at 
prøve at løse de mere eller mindre specielle ønsker og behov vi har haft. 
 
I samarbejde med ISAAC Danmark har Emmy Kjelmann og Edda Medici afholdt både introduk-
tionskurser og workshop i foråret. Der er indtil videre udbudt en workshop i oktober 09. Der er 
et par enkelte pladser tilbage. På baggrund af erfaringerne fra den første workshop er 
kursusstedet flyttet til Fredericia Vandrehjem, hvor der er mulighed for at kurset kan være 
internat, hvis det ønskes. Se mere på www.isaac.dk. 
 
Den 15. – 16. september afholdes HIT-messe i Nyborg. Vær opmærksom på foredrag med 
John Castello. Han medvirkede i en kursusdag sammen med Gayle Porter om PODD på 
ISAAC’s internationale konference i Montreal sidste år. 
 
HandiKram vil som de tidligere år have en stand på HIT-messen – på gensyn.  


