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Formand
Mogens Jensen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk
Tlf. 41 81 71 72

Næstformand/Sekretær
Lars Jørgensen
Troldhøj 13 
6100 Haderslev
E-mail: larj@webspeed.dk
Tlf. 26 74 06 21

Regnskabsfører
Flemming Rasmussen
E-mail: fras36@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/Afdelingsleder Hockey
Jette Jakobsen 
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E- mail: jette-Jacopsen@hotmail.com
Tlf. 26 21 25 80

Bestyrelsesmedlem
Kurt Koch
Slagtegade 12 st. th.
6100 Haderslev
E-mail: kkoch@webspeed.dk
Tlf. 74 53 15 31

Bestyrelsesmedlem
Kim Bryhl
Øster alle 8
6500 Vojens
E-mail: bryhl@msn.com
Tlf. 81 74 24 50

Bestyrelsesmedlem
Kent Bryhl
Dybbølgade 16.1.th
6500 Vojens
E-mail: Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 81 75 61 59

Suppleant
Henning Hoff 
Kløvervej 148, 3. sal tv.
6100 Haderslev
Hoff29@hotmail.com
Tlf. 20 67 59 00

Boccia/Suppleant
Svend Andersen
Anløbsbroen 4 st. tv.
6100 Haderslev
E-mail: svenda@webspeed.dk
Tlf. 21 94 24 50

Bestyrelsesmedlem 
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 st. th.
6100 Haderslev
E-mail: Martinjensen46@gmail.com
Tlf. 93 10 51 63

Redaktør: Mogens Jensen 
Sønderbro 28 A, stuen 
6100 Haderslev 
Tlf. 41 81 71 72
Medredaktør: Kurt Koch
Distribution: Mogens Jensen

Næste Deadline: (til redaktøren)
17. juni 2019. 
Udkommer i uge 34
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI
Vi er ca. 50 medlemmer, kontingent betales 
2 gange årligt - februar og august.
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Støt vore annoncører...
...de støtter os

Haderslev Fjordsejlads

Plads til kørestole
Handicapvenlig toilet

Bispebroen 3•6100 Haderslev

Tlf. 73 54 56 30

Halk Strand Camping
Brunbjerg 105 • 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 11 87 • Info@Halkcamping.dk • www.halkcamping.dk
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Det første møde i 2019 i Haderslev 
Idrætssamvirke blev afholdt i begyn-
delsen af februar måned.

Mødet foregik i Haderslev Sund-
hedscenter, hvor vi indledningsvis 
blev vist rundt i de flotte faciliteter.

På mødet behandlede vi forskel-
lige og vigtige punkter. Blandt andet 
drøftede vi årets lokalefordeling – 
og på hvilken måde Conventus kan 
eller ikke kan - erstatte det tidligere 
pointsystem. Der var enighed om, at 
den fremtidige lokalefordeling fortsat 
skal bygge på den gensidige dialog 
foreningerne imellem.

Et andet punkt Idrætssamvirket drøf-
tede var frivillighedsfesten – Awarden 
– fredag den 29. marts 2019, og det 
blev besluttet, hvilken forening, der 
skal modtage årets Idrætspris.

Af øvrige punkter diskuterede vi 
ligeledes politikernes forventnin-
ger til evalueringen af samvirkernes 
arbejde. Tanken er, at der engang i 
efteråret skal foretages nyvalg til de 

enkelte samvirker, men spørgsmålet 
er selvfølgelig, om man allerede efter 
2 år kan vurdere værdien af den 
nye organisering indenfor folkeop-
lysningsområdet?

Udgangspunktet for organisations-
ændringen har jo hele tiden været, 
at det gerne skal føre til et løft i det 
folkeoplysende arbejde i Haderslev 
Kommune. Personligt har jeg min 
tvivl om, hvor vidt dette foreløbig er 
lykkedes.

Endelig drøftede vi endnu engang, 
hvordan Idrætssamvirket – og også 
de øvrige samvirker - kan blive mere 
synlige udadtil. Denne proces foregår 
løbende, og den vil selvfølgelig altid 
stå til diskussion.

I de kommende numre af KLEM Å vil 
jeg komme nærmere ind på, hvad der 
rører sig i Haderslev Idrætssamvirke.

Nyt om folkeoplysningen i Hader-
slev Kommune 
Af Kurt Koch Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I

5



Pamhulevej 44 •  6100 Haderslev • Tlf. +45 5129 3042 • info@pamhulegaard.dk • www.pamhulegaard.dk

Pamhulegaard
Handicapvenligt feriehus 

Laurids Skaus Gade 14
6100 Haderslev
Tlf. +45 73 20 20 00
www.ret-raad.dk

Advokatrådgivningen
omfatter også

“det med småt”

Advokat Claus Witt (H)

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-20

Lør-søn 8-18
Gåskærgade 38 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 06 00 • www.meny.dk
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Den 15. maj 2019 har H.H.I. – For-
eningen for dem med særlige 
behov eksisteret i 40 år.

Der har været mange spændende 
oplevelser igennem de mange år – og 
selv om det selvfølgelig har budt på 
såvel op- som nedgange – så har der 
altid været en fast kerne af frivillige i 
foreningen, hvilket har været til stor 
glæde for de mange aktivitetsud-
øvere i de forskellige aktiviteter.

I de 40 år har der været følgende 
aktivitetstilbud: Boccia – Bordtennis 
– Bowling - Børneidræt - Floorball 
- Gymnastik – Hockey – Skydning - 
Svømning. I dag tilbydes der Boccia 
– Bowling – Floorball – Hockey.

Mange aktivitetsudøvere har opnået 
flotte resultater igennem årene, og 
derfor har foreningen ofte været 
synlig i lokalsamfundet takket være 
pressens omtale af idrætsforeningen.

Jeg har selv været med som medlem 
siden efteråret 1983, og jeg blev ind-
valgt i bestyrelsen i 1984.

Det har været – og er fortsat – dejligt 
at være medlem af foreningen, og jeg 
glæder mig først og fremmest over 
de mange frivillige foreningsmedar-
bejdere, der gør et kæmpe stykke 
arbejde for, at den enkelte udøver 
trives i foreningen.

Uden alle disse frivillige var det ikke 
muligt som forening at eksistere. Tak 
til samtlige frivillige og bestyrelses-
medlemmer igennem alle årene.

Der er grund til at markere de 40 år 
– og det gør H.H.I. – Foreningen for 
dem med særlige behov også, idet 
jubilæet afholdes lørdag den 25. maj 
2019, kl. 11.00 -14.00 på Haderslev 
Vandrehjem.

Alle medlemmer er velkomne – og 
invitation udsendes i dette forår.

40 års jubilæum i H.H.I.
Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i H.H.I. - Foreningen for dem med særlige 
behov
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Østergade 28 • 6500 Vojens
Tlf. 73 54 01 10 • www.grillexperten.dk

Svanevej 39 • 6100 Haderslev • Tlf.: 61 33 02 49 • bn@skandy.dk

Projektering og udførelse af a�øbsanlæg.
Speciale i rensning af over�adevand fra bl.a. skrot- og lignende 

genbrugsvirksomheder, med dokumenteret e�ekt, til yderst konkurrence dygtige priser.  

BB Regnskab Aps

Hestehaven 48 • 6100 Haderslev

britta.byriel@bbregnskab.dk

www.bbregnskab.dk

Tlf.: 23 24 76 33

Bogføring • Løn • Rapportering



I anledning af foreningens 40 års jubilæum inviterer vi hermed

Haderslev Byråd
Honoratiores

Pressen
Nuværende medlemmer

Samarbejdsklubber (2 repræsentanter fra hver klub)
 

Til reception på:

Haderslev Vandrehjem
Lørdag d. 25. maj kl. 11 – 14

Tilmelding senest 01. maj til:
Jette Jakobsen – Mail: Jette-jacopsen@hotmail.com 

Lars Jørgensen – Mail: larj@webspeed.dk                                          
                             

BESTYRELSEN

1979 - 2019
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Det ældste danske gækkebrev er fra 
1770 og blev - som i dag – sendt til én 
man holdt af og havde lyst til at drille. 
Oprindeligt skulle brevet sendes, når 
de første vintergækker tittede frem 
– og som vi alle ved, så kan de små 
yndige blomster godt drive gæk med 
os og bestemt ikke bebude forår. 
Siden er det blevet en Påsketradition, 
hvor gækkebrevet – med eller uden 
en vintergæk - bebuder Påskens 
start og dermed Palmesøndag – så 
du kan lige nå det!

Mon ikke alle på et tidspunkt har 
sendt eller modtaget et gækkebrev? 
Vi har gemt dette vers:

”Omme bag en rosenhæk fandt jeg 
denne lille gæk. Den var nylig kommet 
op og ih hvor frøs den lille krop.
Jeg sender den til dig, min ven og 
håber på et æg igen!”

Påsken er den største kristne Høj-
tidelighed på året, hvor både det 
dybeste mørke – korsfæstelsen - og 
det højeste lys - genopstandelsen - 
er repræsenteret.

De fleste kender beretningerne i 
Evangelierne - men knap så mange 
kender til overtroen og de mange 
varsler fra førkristen tid:

Hvor kommer denne hyggelige 
Påske-tradition fra?
Af Svend Andersen. Kilde?

Hvad drømmer du om, 
at der sker i H.H.I.?

Kom med nye ideer?
Hvad vil være godt at holde fast i?

Hvad kan vi ændre lidt på?
Tænk både på medlemmer og de frivillige.

Både små og store ideer hører med til at drømme.
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Fødselsdage
Hurra,hurra til 2 personer.

Et forsinket tillykke med 50 års fødselsdagen til Lars Bleeck, 
på dagen den 6. marts.

Der skal også lyde et stor tillykke til Jørgen Warming med 
60 års fødselsdagen den. 18. juli.

Der skal også lyde et stor tillykke med konfirmation 
den. 30. maj til Nikolai Bryhl

Et stor tillykke til jer alle her fra bestyrelsen.

* Palmesøndag: regn giver en dårlig 
høst, mens regn i resten af Påsken 
er et godt varsel.
* Skærtorsdag: luften er magisk og 
fjerner utøj fra tøj ved udendørs tør-
ring.
* Langfredag: klart vejr varsler et godt 
år. Undgå bad – ellers plages du af 
fluer resten af året!
* Påskelørdag: spis alle de æg, du 
orker, så bliver du både rask og rig…
* Påskesøndag: et æble på fastende 
hjerte for at undgå feber resten af 
året; vestenvind giver godt græs; 
børn født denne dag bliver synske; 
frostvejr betyder kun lidt hø og smør; 
skader på marken er forklædte hekse, 
som straks skal jages bort!

2. Påskedag fejres ikke i alle kristne 
lande – men bl.a. i den danske Fol-
kekirke, hvor denne mandag efter 
Genopstandelsen højtideligholdes, 
fordi Kristus her åbenbarede sig for 
alle disciplene. De fleste danskere 
fester på anden vis og der findes 
mange forskellige Påskelege for hele 
familien. Kender du for eksempel til 
at ”trante æg”? Det er en udendørs-
leg, hvor hver mand triller (tranter) sit 
ukogte æg på en strækning. Vinde-
ren er den, der ikke skal have klinket 
noget.
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TANDLÆGERNE
LINDEGADE 52 

6070 CHRISTIANSFELD
Tlf. 74 56 13 13

TANDLÆGERNE
NØRREGADE 11, 1 SAL

6100 HADERSLEV 
Tlf. 74 52 22 49

www.bredtsmil.dk

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com
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H.H.I. - Foreningen for dem med 
særlig behov, søger frivillige hjælpere 
i Hockey/Boccia.

Hockey. Torsdag aften fra kl. 19.00 til 
ca. 21.00 i Haderslev Hallen og ca. 3 
weekender henover sæsonen,   hvor 
der er stævner.

Boccia. Onsdag aften fra kl. 19.00 til 
ca. 21.30 i Favrdalhallen.

Hvis der er andre som sidder inde 
med en god ide til en ny aktivitet, 
så kontakt os.

Hvad forventer vi:
• At du kan lide at arbejde med 

mennesker med særlige behov.
• At kunne tage et medansvar.
• At man er god til det sociale.
• Sidst. Du får en god erfaring i 

rygsækken. 
• Gratis med til stævner.
• Løn. Hver anden år, en god 

middag. 

Kontakt og lad os få en snak.
Jette mobil: 2621 2580
eller Mogens mail: 
mrwj@vip.cybercity.dk

Hvor er du?
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem

Hoptrup Kirkeby 16 • 6100 Haderslev
Tlf. 20 14 48 26 • www.anetteshjemmeside.com

Anette’s Rengøring ApS
Med kost og klud dit problem jeg fejer ud.
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Lørdag den 2. februar 2019 havde 
jeg fornøjelsen af at deltage ved HHI 
– Foreningen for dem med særlige 
behov 15-års Hockey jubilæums-
stævne i Hammelev Hallen med over 
175 deltagere. 

Som formand for Parasport Danmark 
varmer det altid mit sportshjerte, at 
se så mange entusiastiske og pas-
sionerede udøvere give den fuld gas 
ved alle kampene. Stort tillykke med 
de 15 år med Hockey som idræt i 
HHI, men ikke mindst med forenin-
gens 40-års jubilæum. Det er skønt 
at se, at foreningen til trods for alde-
ren stadigvæk har mange medlem-
mer og til stadighed er medårsag til 
at rigtig mange personer med sær-
lige behov dyrker motion og idræt om 
end ikke dagligt så i hvert fald ugent-
ligt. Foreningen ledes og styres af 
ildsjæle, der ligger en meget stor 
del af deres vågne timer i at skabe 
rammer og muligheder, sammenhold 
og konkurrence – og dette skal I have 
tusinde mange tak for. I er med til at 
bevæge Danmark og det er vi som 
forbund yderst stolte af. Også en stor 
tak til alle frivillige for deres arbejde i 

dagligdagen, men også i forbindelse 
med et sådant stort idrætsarrange-
ment over en weekend. Uden jer 
kunne det ikke lade sig gøre.

Ved mit besøg blev det også tydeligt, 
at der er stor opbakning fra Hader-
slev Kommune – et kommunalt sam-
arbejde er en afgørende faktor for en 
stabil men også udviklende klub. Tak 
for støtten til Haderslev Kommune.

Endnu engang stort tillykke med jubi-
læerne,

John Petersson
Formand, Parasport Danmark

Hockeystævne 2. - 3. februar 2019
Af formanden John Petersson Parasport Danmark
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Af Formand Mogens Jensen H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov

H.H.I- Foreningen for dem med 
særlige behov arrangerede hockey 
stævne i Hammelev Hallen lørdag og 
søndag d. 2. og 3. februar Det er 15 
års jubilæumsstævne. De kommer 
fra hele Syddanmark som Haderslev, 
Kolding, Vojens, Tønder, Sønder-
borg, Vejle, Horsens, Odense. 

Stævnet begyndte lørdag og sluttede 
søndag med omkring 175 deltagere i 
Hammelev Hallen, i Haderslev Kom-
mune.

Der var gjort plads til at afvikle to 
kampe samtidigt i Hammelev Hallen 
lørdag, da de omkring 175 hockey-
spillere fra Syddanmark mødtes til 
første dag, af dette regionale stæv-
ne. Haderslev Handicap Idræt var 
vært og havde selv flere hold med. 
Lørdag slutter stævnet ved kl. ca. 17, 
hvor der så kl. ca. 18 bliver serveret 
en stor middag, med både forret og 
dessert. Derefter er der så musik og 
dans til kl. 23.00, hvor man hygger 
sig.

Søndag starter stævnet igen ca. kl. 
8.00 til ca. kl. 15.00. Indimellem søn-
dagens kampe er der frokost. ”Uden 
mad og drikke, duer helten ikke” for 
dette weekend stævne er der et del-
tagergebyr på 320 kr. for Haderslevs 
spillere.
 
En af de første kampe var da også 
et lokalopgør mellem de to hold i 
B-rækken fra Haderslev. Sidste års 
C-hold havde nemlig klaret sig over-
raskende godt og var rykket op til B 
rækken. De gik hen og vandt Regions 
mesterskaber og Danmarksmester-
skaber, så det blev jo til to guldme-
daljer sidste år, fortalte afdelings-
leder, træner og hockeymor Jette 
Jacobsen stolt.

Hockey stævne i Hammelev 2. – 3 
februar 2019
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Vedtægter for H.H.I.- Foreningen 
for dem med særlige behov.

Foreningens navn er H.H.I. – For-
eningen for dem med særlige behov. 
Stiftet den 15. maj 1979.
Foreningens hjemsted er Haderslev. 
–  Parasport Danmark og Danmarks 
Idræts - Forbund.

§ 2. 
Foreningens formål er at samle så 
mange med særlige behov som 
muligt til udøvelse af forskellige 
former for idræt (se tillæg).

§ 3. 
Som medlemmer kan optages børn 
og voksne, med særlige behov og 
andre interesserede. 
Ind og udmeldelse sker ved at hen-
vende dig til din formand, afdelings-
formand i din idrætsgren eller sende 
en mail. Allerede indbetalt kontin-
gent og gebyrer refunderes ikke. Et 
medlem kan betragtes som udmeldt, 
når den pågældende ikke har betalt 
sit kontingent senest 14 dage efter 
en rykker.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, 
når den finder grund hertil. Det ude-
lukkede

medlem kan anke kendelsen på 
førstkommende generalforsamling  
Kontingent fastsættes på den årlige 
generalforsamling og betales halv-
årligt forud.

§ 4,1 Familiekontingent betales som 
mindst 1 voksen og 1 barn. Rabatten 
udgør et halv barns kontingent 

§ 4-2. Passivt medlemskab beta-
ler et kontingent efter eget ønske, 
dog mindst 200.- kr. som Passivt 
medlemskab kan man deltage i for-
eningens sociale arrangementer så 
som, forårsfest, Julefrokost/nytårs-
frokost osv. Det skal præciseres, at 
man ikke kan deltage i foreningens 
idrætsaktiviteter.   

§ 4a. 
Som påskønnelse for ekstraordi-
nær arbejdsindsats fritages trænere, 
ledere og 
personlige hjælpere for kontingent-
betaling.

§ 5. 
På generalforsamlingen, som er 
højeste myndighed i alle foreningens 
anliggender, træffes afgørelserne ved 
simpelt stemmeflertal, dog kræves til 

Vedtægter
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udelukkelse af et medlem, samt til 
ændring af denne vedtægt, at mindst 
2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er 
for forslaget. Skriftlig afstemning kan 
efter ønske foretages. Når en gene-
ralforsamling er lovlig indkaldt, er den 
beslutningsdygtig, uanset antallet
af fremmødte medlemmer.
Med hensyn til foreningens ophør 
henvises til § 12.

§ 6. 
Foreningens anliggender varetages 
af en bestyrelse på 7 medlemmer og 
2 suppleanter.                         

§ 6a. 
Foreningen tegnes ved underskrift 
af formanden og 1 medlem af besty-
relsen. Ved optagelse af lån eller ved 
køb/salg af fast ejendom kræves 
underskrift af den samlede
bestyrelse.

§ 6b. 
Foreningens medlemmer og besty-
relsesmedlemmer hæfter ikke per-
sonligt for de for foreningen indgåede 
forpligtigelser, for hvilke alene for-
eningen hæfter med dens respektive 
formue.
Foreningens medlemmer har ikke 
nogen økonomisk forpligtigelse over 
for foreningen ud over kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke 

krav på nogen del af foreningens 
formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. 
Bestyrelsen udarbejder selv sin for-
retningsorden samt varetager for-
eningens daglige ledelse og træffer 
afgørelser i alle løbende sager og 
nedsætter udvalg. Der føres protokol 
over vedtagne beslutninger. Proto-
kollen godkendes af bestyrelsen
på det efterfølgende møde.

§ 8. 
Foreningens medlemmer er forplig-
tiget til at underkaste sig enhver 
beslutning, som træffes på gene-
ralforsamlingen eller af bestyrelsen, 
samt de til enhver tid gældende
foreningslove og bestemmelser.

§ 9. 
Den årlige generalforsamling afhol-
des i marts måned og skal indkal-
des med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal ske enten gennem 
annonce i dagspressen, annonce 
i klubbladet eller ved brev til hvert 
medlem.

Dagsordenen skal indeholde flg.:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til god-
kendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede 
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regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag – herunder kon-
tingent som fast underpunkt.
5. Valg til bestyrelsen:

- Formanden vælges direkte for to 
år, i ulige år. 
- Derudover vælges der 6 bestyrel-
sesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i 
lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig umid-
delbart efter generalforsamling og 
senest ved førstkommende besty-
relsesmøde. 
- 2 suppleanter vælges for ét år.                                                                                               
- Revisor og Revisor suppleant 
vælges for ét år.

6. Eventuelt. 
Evt. forslag skal være formanden i 
hænde skriftligt senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Mundtlige forslag kan ikke behandles 
på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle til-
stedeværende medlemmer stem-
meret. Alle medlemmer kan lade sig 
repræsentere af en forældre eller 
værge.

§ 10. 
Foreningens regnskab følger kalen-
deråret.

§ 11. 
Ekstraordinær generalforsam-
ling kan til enhver tid indkaldes af 
bestyrelsensflertal, samt efter skrift-
lig begæring fra 2/3 af foreningens 
medlemmer.

§ 12. 
Foreningen kan kun opløses ved en 
generalforsamlingsbeslutning med 
¾ flertal.
Såfremt ¾ af medlemmerne ikke er 
til stede indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor simpelt fler-
tal er gældende. I tilfælde af forenin-
gens opløsning, overdrages eventuel 
formue og rekvisitter til almennyttige 
formål.
Således vedtaget den 17.03. 2014 
træder i stedet for vedtagelse af 
18.03. 2013 - 15.05. 1979 19.03. Med 
ændringer af 2012 12.02. 1981, 10.03. 
1983, 04.03. 1986, 03.03. 1992, 
17.03. 1995, 27. 03.1998, 30.03. 2001, 
03.03. 2008. og 6.03.2018 

H. H. I. – Foreningen for dem med 
særlige behov.

Målsætning
Foreningens målsætning tager 
udgangspunkt i vedtægternes § 2.
Foreningens formål er at samle så 
mange med særligt behov handicap-
pede som muligt
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Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Vi er specialister og står for autoriseret arbejde

Sønderbro 31 • Haderslev • Tlf. 74 52 66 40
Søndergade 11 • Vojens • Tlf. 74 54 14 12

Centralvarme • Fjernvarme • Gasservice • Blikkenslagerarbejde
Gaskedler • Badeværelser • Jordvarme • Ventilationsanlæg

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen
Storegade 11 • 6100 Haderslev
(Indg. v/Matas el. Dampassagen)

Tlf. 74 52 19 31
25 års erfaring

Bestil tid til en
velgørende 
fodbehandling
Se mere på:

www.schoetts-fodklinik.dk

Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk
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til udøvelse af forskellige former for 
idræt.
1. 
Det bør tilstræbes, at alle – uanset hvil-
ken behov man har – får mulighed for at 
deltage i de aktiviteter, som foreningen 
kan udbyde.
2. 
Leder – og instruktøruddannelse bør 
være et væsentligt element, da dette 
danner grundlag for kvaliteten i forenin-
gens tilbud.
3. 
Foreningen bør løbende arbejde på at 
skaffe nye, frivillige hjælpere.
4. 
Dem med særlig behov bør sikres 
mulighed for at kunne få tilbud om at 
deltage i diverse stævner.
5. 
For at få nye medlemmer til klubben 
samt øge kendskabet til foreningens 
aktiviteter, bør der satses på et højt 
informationsniveau gennem synlighed 
på internettet, bladvirksomhed, besøg 
på skoler, institutioner m.m.
6. 
Såvel bredden som eliten bør kunne 
tilgodeses inden for foreningen.
7. 
Hvor det er muligt og ønskeligt, kan 
foreningen hjælpe handicappede – 
der  har lyst og mulighed for det - til 
at deltage inden for friskidrætten.

Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848

E-mail: mail@siaps.dk
www.siaps.dk

Slagtergades 
Installationsforretning 

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

Småkærvej 36 • 6100 Haderslev
skomager@sol.dk • www.skomageren.dk

Tlf. 74 57 11 62

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev
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Vi har fået en ny hjemmeside. 

Beslutningen er truffet
Det er efter lang tids overvejelse 
med snak frem oge informationer 

på. Så er der hermed opfordret alle 
til at kikke forbi vores utrolige flotte 
hjemmeside.

H.H.I – Foreningen for dem med 
særlige behov
Af Formanden Mogens Jensen

Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Onion, Lana Grossa, 
Hjelholts uldspinderi, Viking Garn, Tusindfryd, Økologisk garn, 
Knude garn, Garn fra Tante Grøn, Strikkekits fra Lille Strik, 
Strikkepinden og den lille Zebra´s eget uldgarn samt div. 
strikkebøger. 

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.30

Fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Strikkepinden - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk
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Sæson:
Når du nu får dette blad er nogle 
af aktiviteterne ved at slutte (se 
nærmere på en anden side). Vi har 
ventet længe på at en snarlig en god 
sommer. Det er så håber, at alle med-
lemmerne har nydt denne sæson, når 
den nu slutter og vender tilbage med 
en eller flere nye medlemmer. Uden 
medlemmer ingen forening. 

Aktiviteter:
Håber også vi igen kan få opbakning 
til at afholde den traditionsrige som-
merfest som vi havde stor succes 

med i år 2017. Vi håber på det i år igen 
blive på ” Er rart sted ” i august efter 
den store succes i år 2017. Boccia/
Hockey og Bowling, se andet sted 
i bladet. Bestyrelsen håber, at der 
vil møde rigtig mange op til de for-
skellige arrangementer. Jo flere der 
møder op, jo sjovere er det. 

H.H.I.` s aktivitetsplan for perio-
den 3/5 2019 - 22/8 2019
Med forbehold for ændringer
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Kort og godt!
Hip hip hurra
Når flagene kommer på bordene i 
de små hjem, vil foreningen gerne 
være med. Ikke sådan at forstå, at 
vi kommer til boller og kakao, men 
når der er noget at fejre, vil vi meget 
gerne gøre vores til, at det bliver en 
god dag. Derfor vil vi meget gerne 
høre, hvis du kender nogen, der 
fylder rund, har jubilæum, sølvbryl-
lup, guldbryllup, eller på en anden 
måde en mærkedag, der skal fejres. 
Skriv, ring, mail, jo mere vi ved, jo 
bedre kan vi skrive om vedkom-
mende. 

Opfordring  
Foreningen har jo gennem mange år; 
ja siden 1980 haft klubbladet ”Klem 
Å. Husk kære læser, du kan være 
med til at gøre dette blad til et ander-
ledes og mere spændende blad. Har 
du en god historie fra fantasien eller 
fra det virkelig liv, så skal vi gøre alt 
for at jeres indlæg kommer med i det 
efterfølgende nummer. Der skal bare 
sendes lidt tekst og evt. vedhæftes 
nogle billeder via mail. Alle er velkom-
men til at skrive til bladet. Husk din 
mening, eller idé, bliver hørt af flere, 
hvis den kommer i bladet. ”Få nu fat 
i skrivetøjet”.

Og send det til Redaktøren senest 
den 17. juni 2019. Til blad nr. 3.

Bøn fra kassereren
Det vil nedbringe vores udgifter til 
porto og lette vort arbejde, hvis I vil 
gøre mig flg. tjenester:
1. Kontakte mig ved adresseændring 
og udmeldelse af foreningen.
2. I vil betale kontingent til den anførte 
dato på indbetalingskortet.
3. I kan betale over BankNordik
       Home Bank på flg.    
       Reg. Nr. 9892.
       Konto. Nr. 8 925 682 749.
Husk det nu!

Kontingent betales 2 gange årligt

Februar og august.
Voksne over 25 år – 250,- pr. halvår.
 Unge under 25 år – 150,- pr. halvår.

Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. pr. halvår.
Passivt medlemskab – 200.- kr. 
pr år.
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Hvad skete der i år?
1. maj år 1923 - Danmark får sin 
første færdsels-lov.

1. maj år 1968 - Legoland åbner.

1. maj år 1931 - Empire State Buil-
ding i New York, USA, står fær-
digbygget efter 1 1/2 års byggeri. 
Bygningen var - dengang - verdens 
højeste, med 448,6 meter (inklusiv et 
fjernsynstårn opført i 1951) og med 
102 etager. Uden fjernsynstårnet 
måler bygningen 381 meter. Empire 
State Building rummer kun kontorer, 
butikker og restauranter. 

2. maj år 1975 - Prinsesse Benedikte 
nedkommer med en datter, prinsesse 
Nathalie                                   

3. maj år 1986 - Ved det interna-
tionale Melodi Grand Prix i Bergen 
i Norge vinder Sandra Kim fra Bel-
gien med "J'aime la Vie". Det danske 
bidrag "Du er Fuld af Løgn" med Lise 
Haavik og Trax blev nr. 6. 

4. maj år 2000 - Mere end en million 
computere verden over rammes af "I 
love you" virusen.

7. maj år 1661 - Der indføres skat 
på ægteskab -de såkaldte kopula-
tionspenge.

7. maj år 1945 - Hitlers efterfølger 
- Karl Dönitz - kapitulerer betingel-
sesløst og dermed afsluttes 2. Ver-
denskrig i Europa. Kapitulationen 
blev underskrevet i Reims i Frankrig.

Husk, ny hjemmeside hvor man kan 
orientere sig om foreningens akti-
viteter. www.haderslevhandicap.dk. 
Ligeledes kan man orientere sig på 
Facebook. H.H.I. – Foreningen for 
dem med særlige behovs hjemme-
side. 

Sponsoreret
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At, vi andre regner med dig – fordi du er noget.
At, mindst 4 – 5 mennesker, nemlig dine nærmeste, 
 er helt afhængige af dig.
At, vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, 
 som vi har brug for.
At,  vi andre også kender til at føle os betydningsløse, 
 værdiløse, ensomme og mislykkede
At,  du høre sammen med os
At,  vi vil gøre noget for dig
At,  dit liv og vort samfunds bestående, er meget afhængig 
 af din indsats
At,  vi sammen med dig kan løse problemerne

DU SKAL VIDE:

Anti - Janteloven

Hvem siger patientjournaler er 
kedelige?
På anden dagen havde hans knæ det 
bedre og på tredjedagen var det helt 
forsvundet.

Klager over dobbeltsyn, har praktisk 
taget været til stede under hele ind-
læggelsen. Vi må tage røntgenfoto 
af anklerne.

Moderen er hjemmegående, men har 
dog gået i børnehave.

Patienten har brystsmerter, hvis hun 
ligger på sin venstre side i mere end 
1 år.

Vi vil fortælle moderen, at hun kan

kighostevaccineres, når hun vejer 
4 kg.

Da han kommer fra København, har 
han ingen børn.

Hun er følelsesløs fra tæerne og 
nedefter.

Patienten bor sammen med sin mor, 
far og kæle-skildpadde, som p.t. er i 
dagpleje 3 gange om ugen.

Patienten har tidligere haft ører, men 
de er faldet af.

Far og mor døde, da hun var 12 år 
gammel. De har ingen kontakt med 
hende.

Opslagstavlen
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Svømning og Bordtennis:
Desværre har det været nødvendigt, 
at ligge disse 2 aktiviteter i bero pga. 
faldende medlemstal. 
Kontakt formanden 
for nærmere oplysninger. 

Bowling:
Som altid på Haderslev Bowling 
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.

Søndag den 24. marts 2019.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 28. april 2019.
Kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 20. maj 2019.
Kl. 14.00 – 16.00.

Floorball:
Mandag, kl. 19.00 – 21.00. 
Vi slutter denne forårssæson 
d. 13. maj 2019.
Starter op igen d. 19. august. 
År 2019.
Vi træner forsat hver mandag i 
Haderslev Hallen.

Hockey:
B – Hold, C – hold – D - Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen.
Fra kl. 18.45 – 20.30.

Vi slutter denne forårssæson 
d. 9. maj 2019.
Starter op igen d. 15. august. 
År 2019.
Første stævne år 2019. Vojens 
d. 2. november.                                    

Boccia:
Favrdalskolen. Vi slutter denne for-
årssæson onsdag d. 15. maj 2019. 
Starter op igen 
d. 21. august 2019. Derefter hver 
onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – ca. 21.30. 
Efter aftale er der træning om 
lørdagen kl.11.00 – 14.00.

 

Aktivitetskalender for H.H.I

Sponsoreret
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