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Halk Strand Camping
Brunbjerg 105 • 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 11 87 • Info@Halkcamping.dk • www.halkcamping.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.  

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-20

Lør-søn 8-18
Gåskærgade 38 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 06 00 • www.meny.dk



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

Næstformand/Bestyrelsesmedlem/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

Floorball
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 st. th.
6100 Haderslev
E-mail: martinjensen46@gmail.com
Tlf. 40 79 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)
27. December 2019. 
Udkommer i uge 6
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI
Vi er ca. 60 medlemmer, kontingent betales 
2 gange årligt - februar og august.

PARASPORT DANMARK
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 8793 3786
E-mail: info@handicapinfo.dk

Layout & tryk
FL Tryk
Agerbakken 21
8362 Hørning
Tlf. 70 22 18 70

Redaktionen Annonceekspeditionen
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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.

BB Regnskab Aps

Hestehaven 48 • 6100 Haderslev

britta.byriel@bbregnskab.dk

www.bbregnskab.dk

Tlf.: 23 24 76 33

Bogføring • Løn • Rapportering

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

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

Troldkær
Koldingvej 13 • 6630 Rødding

Tlf. 74 55 11 66 • www.troldkaer.dk

Praktisk oplæring • Personlig udvikling
Hverdagslæring • Jobetablering

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

www.eldorado.dk



Haderslev Idrætssamvirke havde 
deres første møde efter sommerfe-
rien ultimo august måned 2019.

På mødet var der en hel del punkter, 
der blev behandlet. Blandt andet 
kom vi ind på, hvilke punkter, der skal 
drøftes i et dialogmøde med politi-
kerne i Udvalget for Kultur & Fritid 
i begyndelsen af oktober måned 
dette år.

Idrætssamvirket har i øvrigt indgi-
vet deres høringssvar til Haderslev 
Byråds besparelseskatalog for bud-
gettet for 2020, og der er selvføl-
gelig et stort håb om, at der ikke 
skæres ned på folkeoplysningens 
budget. Resultatet af budgetlægnin-
gen kendes ved udgangen af dette 
efterår.

I det sene forår i år måtte Haderslev 
Idrætssamvirke opgive 3 dialogmø-
der med idrætsforeningerne i Hader-
slev Kommune, da der desværre 
var et meget ringe antal tilmeldte til 
disse møder. Idrætssamvirket for-
søger derfor at gennemføre disse 

møder i oktober og november måne-
der i henholdsvis Haderslev, Vojens 
og Gram, og forhåbentlig lykkes det 
denne gang.

For øvrigt ser det ud til, at politi-
kerne i Haderslev Byråd forlænger 
funktionsperioden for alle samvir-
ker i Haderslev Kommune, så den 
kommer til at følge byrådsperioden 
2018-2021. Mere om dette og øvrige 
arbejdsopgaver i Haderslev Idræts-
samvirke i det kommende nummer 
af klubbladet KLEM Å.

Nyt fra Idrætssamvirket i 
Haderslev Kommune
Af Kurt Koch Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I
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 Ferie i Kerteminde
Af Kurt Koch Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I

I perioden den 10. august 2019 – 17. 
august 2019 var min kæreste og jeg 
på sommerferie i et dejligt sommer-
hus i Kerteminde.

Vi havde mange gode oplevelser i det 
naturskønne område, selv om vejret 
desværre ikke viste sig fra sin bedste 
side. Man kan også kalde det helt 
almindeligt sommervejr i Danmark – 
eller ”Byger, der går og kommer – det 
er den danske sommer”.

Lørdag eftermiddag ankom vi til Ker-
teminde, og om aftenen – og igen om 
fredagen - spiste vi på restauranten 
Marinaen, og her fik vi en lækker 
fiskebuffet.

Om søndagen tog vi på en tur til Fyns 
Hoved – et smukt og ganske kuperet 
landskab, der er et resultat af den 
seneste Istid i Danmark for mere end 
12.000 år siden. Her gik vi ude langs 
kysten, hvor det blæste en hel del. 
Der var masser af sten og strand-
planter, så det var absolut natur for 
alle pengene. Vi holdt en pause på 
et af områdets højdepunkter, og her 
fik vi lidt at spise og drikke. Der var 
også et besøg på et Egnsmuseum 

(tidligere lokalskole) i Martofte samt 
gravhøjen Mårhøj. Hen mod aften 
tog vi tilbage til Kerteminde, hvor vi 
spiste inde i byen.

Mandag var vi på besøg i det spæn-
dende Johannes Larsens Museum 
i Kerteminde. Johannes Larsen er 
én af Danmarks kendte malere, og 
han maler hovedsagelig fugle i den 
danske natur. Maleren levede fra 1867 
til 1961, og han var meget produktiv. 
Hans private bolig er i dag indrettet 
som museum, og dertil hører en stor 
naturpark samt et nyt museum, hvor 
mange af kunstværkerne er udstillet. 
Det er alt sammen meget flot, så man 
får en stor oplevelse af at gå rundt 
på matriklen. Museet er absolut et 
besøg værd. Om aftenen spiste vi så 
et nyt sted inde i Kerteminde.

Første halvdel af tirsdagen var præget 
af regn og byger, men senere på 
dagen var vi en tur inde i Kerteminde, 
hvor vi havde forskellige oplevelser, 
og her spiste vi også.

Onsdag var vi på besøg i Vikinge-
museet Ladby, og det var en stor 
oplevelse. Museet består af en nyere 
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del, mens Ladbyskibet ligger begra-
vet i en stor høj ca. 300-400 meter 
fra museet. Ikke langt herfra ligger 
kysten, hvor man har opført en model 
af skibet, der næsten er identisk med 
den oprindelige båd. Fantastisk flot 
er det lavet. Hjemvendt til Kerteminde 
spiste vi i Restaurant Firenze. Vi 
nåede samtidig lidt rundt i byen, og 
var en tur på museet samt bygningen 
”Høkeren”, hvor det var muligt at 
købe alt muligt fra gamle dage.

Torsdag var der en del regn, men om 
eftermiddagen tog vi på en tur ud i 
det prægtige landskab umiddelbart 
vest for Kerteminde, og vi sluttede i 
Munkebo, hvor vi gik en flot tur nær 

kysten, og spiste på Munkebo Kro, 
hvor der er en storslået udsigt ud 
over vandet.

Fredag tog vi til Nyborg, og her 
besøgte vi blandt andet den store 
Slotspark ved Nyborg Slot, der er 
under renovering. Der var også tid 
til en tur på museet ”Borgmestergår-
den”, som er en spændende og flot 
bygning fra 1601.

Lørdag var der så hjemrejsedag til 
Haderslev. En god og oplevelsesrig 
ferie var gået, og jeg takker min 
kæreste for hjælpen på turen samt 
den sikre kørsel undervejs.



Af Formand Mogens Jensen

Lørdag d. 14. september havde vi 
åbent hus i Haderslev Hallen. I denne 
forbindelse have vi inviteret Sønder-
jyske ishockey målmand Patrik Gal-
braith. Patrik måtte desværre melde 
afbud denne dag. Til alt hel var der 
en anden ishockeyspillere der havde 
tid, dette var Mads Lund. 

Dagen begyndte med at stille div. ting 
op. Grillen skulle gøres klar, hallen 
skulle gøres klar, ved at den skulle 
deles op i 3 baner, kaffe skulle også 
laves. Alt dette blev hurtig gjort klar, 
da der var mange af vores medlem-
mer, der var mødt op for at hjælpe.

Kl. 12.00 var alt klar. Nogle begyndte 
at spille Hockey, andre spillede Flo-
orball, og der var nogle få personer, 
der spillede boccia. Endelig kom 
Mads Lund kl. 12.30. Alle var nu klar 
til at spille Hockey med ham. Imens 
nogle spillede Hockey var der andre 
der spillede Boccia og nogle spillede 
Floorball. I boccia deltog der nogle 
nye og en kørestolsbruger som også 
normalt træner til klubaften. 
I hockey gik det stille til at starte 
med, hvor Mads Lund tog det lidt 
roligt med at spille, da han så ende-

Åbent hus

lig fik set hvordan man spillede, fik 
han ”blod på tanden”. Spillemæssig 
var han bare rent taktisk rigtig god, 
han kunne vise mange af vores spil-
lere, hvordan man fører en puck og 
finder sin makker. Som professionel 
ishockeyspiller kunne han sno sig 
rundt om alle sammen, og ikke noget 
med hårde taklinger. Mange af vores 
spillere spurgte om han ikke kunne 
komme og træne dem, desværre 
måtte han takke nej til dette, men vi 
kunne komme ud og prøve at spille 
ishockey.

Efter ca. 1 time var der lige tid til 
pause hvor man kunne køber sig en 
gril pølse eller få sig en kop kaffe 
med kage til. Kl. ca. 15.30 sluttede 
dagen. Dagen har været positiv og 
vi blev enige om dette bør laves som 
gentagelse næste år.
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Bowling
Af Formanden Mogens Jensen

Endnu en bowling dag i forenin-
gen. En mærkelig bowlingdag. Først 
troede jeg vi kun skulle have 1 bane 
1 time, da der ikke var mødt ret 
mange op. 

Så kom der lige 2 personer mere, så 
måtte jeg ned og lave spilletiden om 
til 2 timer på 1 bane. Til alt glæde 
kom der endnu 2 personer mere, så 
var vi i alt oppe på 9 personer. Dette 
bevirkede at jeg igen måtte ned og 
lave om på tiderne. Dette blev nu så 

endelig til, at tiden blev lavet om til 2 
timer på 2 baner.

Hvem vinder? Ja der er altid en 
kamp om dette. Man kan have et 
lille væddemål i gang uden penge, 
det var der jo også denne her gang. 
Den ene gang vandt den ene og den 
anden gang vandt den anden. Super 
god dag. Næste gang vi har bowling 
på Haderslev Bowling center er 13. 
oktober og 10. november. Prisen er 
forsat 1 time 50 kr. 2 timer 80 kr.
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Kilde Jyske Vestkysten.
Traditionen med at stille et pyntet 
grantræ ind i stuen juleaften stammer 
fra Tyskland. Og det var familier med 
tysk tilknytning der var de første, de 
indførte juletræet i de danske stuer. 
Orla Lehmans barndomshjem var et 
af de første steder, man havde jule-
træ. Hans far var tysk og har måske 
kendt det fra barndommen og tænkt, 
at sådan et skulle lille Orla også have, 
fortæller Charlotte S.H. Jensen. De 
første mange år var det kun borger-
skabet, der havde juletræ. Vi skal helt 
op til efter 1. verdenskrig, før det var 
noget, alle havde. 
Det var krævende og dyr skik, fordi 
man både skulle købe et træ og også 
have pynt til det. Der er set eksempler 
på, at nogen har arvet et juletræ efter 
en anden familie. Så har de måske 
ikke haft det juleaften, men 

25. eller 26. december. Der var også 
nogle, der satte grene i en krukke og 
pyntede dem med naturmaterialer, 
fortæller Charlotte S.H. Jensen. Det 
var først efter de slesvigske krige, at 
man begyndte at pynte juletræerne 
med flag og pynt i rød-hvide farver, 
trommer og trompeter og kræm-
merhuse med den tapre landsoldat.

Papirs julekalender.
Papirs Julekalender med 24 låger er 
også en tradition, der stammer fra 
Tyskland. Her så man de første låge-
kalendere i begyndelsen 1900-tallet. 
De første lågejulekalendere kom til 
Danmark i 1932, men man begyndte 
at tælle ned til julen langt tidligere, for 
eksempel ved at sætte 24 pinde i en 
kartoffel og fjerne en pind hver dag i 
dagene op til jul.

Juletraditioner
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H.H.I. - Foreningen for dem med særlige behov, 
søger frivillige hjælpere i Hockey/Boccia osv.

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. 20.30 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: 26212580

eller
Mogens mail: mrwj@vip.cybercity.dk

Hvor er du?
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem



Stafet for livet
Af Formand Mogens Jensen

Hvor var H.H.I. – foreningen for dem 
med særlige behov? Weekenden den 
9. – 10. september blev der afholdt 
”Stafet for livet” for 8. år i træk. Jeg 
har selv været med i 4 år som aktiv 
gå/løber under det firma jeg arbejder 
hos, V.Å. Gram 

Firmaet tilmelder alle de personer, 
der har lyst til at deltage og alle kan 
skrive sig på en/flere tider, de vil 
også sådan, at firmaet ikke har lavet 
nogle aftaler om et beløb pr omgang, 
derfor kan man gå/løbe som man nu 
har lyst til.

Firmaet havde alt i drikkevare und-
tagen stærke drik-kevare. Ligeledes 
blev der grillet pølser hele weeken-
den i gennem. Drikkevarer var gratis, 
pølser gav man 20 kr. for som gik til 
fordel for ”Stafetten for livet” 

Jeg selv gik af flere gange. Først 
fra kl. 22.00 til 24.00 igen kl. 08,30 
det blev til i alt 8 omgange á 2 km. 
I år valgte jeg kun at gå disse tider. 
Da sidste år blev for meget med 20 
omgange og om søndagen kunne jeg 
godt mærker det lidt i bentøjet, men 
ikke så galt. Efterfølge dage kunne 

jeg godt mærke at jeg havde udøvet 
for meget. Men jeg har gjort en god 
sag tjeneste. 

Mit håb er, at vi i foreningen kan 
samle et hold    næste år. Så kære 
medlemmer, forældre og alle an-dre, 
tænk allerede på det nu, om det 
måske var noget vi kunne samles 
om. Giv evt. en tilbagemelding. Der 
vil i det nye år komme noget i Klem 
Å om dette. 

Sponsoreret



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

Af Formanden Mogens Jensen

Vi har fået en ny hjemmeside 

Beslutningen er truffet
Det er efter lang tids overvejelse med 
snak frem og tilbage, om forskellige 
muligheder, endelig besluttet at vi 
skulle have lavet en ny hjemmeside.

Nyt Koncept
Med en ny hjemmeside ønsker vi en 
helt anden til-gangsvinkel og en helt 
anden og ny måde at gøre tingene 
på. Derfor har vi besluttet at starte 
helt forfra. Vi har købt et webho-
tel hos Unoeuro og domæne www.
haderslevhandicap.dk og dermed 
valgt at betale for servicen. I samme 
forbindelse har vi også valgt at skifte 
leverandør til at få denne side i gang.

Opstarten
Det bliver en første tid med nytænk-
ning og overve-jelser om, hvad vi vil 
præsentere på siden. Vi er for-trøst-
ningsfulde og allerede fremme ved 
en simpel side med kun nødvendige 
oplysninger. Alt dette for at det skal 
være nemmere for dig at bruge vores 
side til at finde informationer på.

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

Fødselsdage
Hurra,hurra til 1 person.

Et stort tillykke med fødselsdagen til Kent Bryhl den. 6. oktober med 

de 25 år.

Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen
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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. >>
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Dagsordenen skal indeholde flg.:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til god-
kendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede 
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 generalforsamling kan 
til enhver tid indkaldes af bestyrel-
sensflertal, samt efter skriftlig begæ-
ring fra 2/3 af foreningens medlem-
mer.

§ 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.
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Foreningens formål er at samle så 
mange med særligt behov handicap-
pede som muligt
til udøvelse af forskellige former for 
idræt.
1. 
Det bør tilstræbes, at alle – uanset 
hvilken 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 for-
eningens 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 synlig-
hed 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.



HANDICAPPARKERING 

Pas på! Højdekrav til 
handicapparkering
Nye højdekrav på parke
ringsskilte udløser bøder

I 
DANSK HANDICAP FORBUND er 
vi blevet kontaktet af et med-
lem, som har fået en bøde for at 
holde på en handicapparkerings-

plads med sin handicapbil og med 
sit handicapskilt i forruden. Alligevel 
blev der udstedt en bøde. Begrun-
delsen for bøden var, at bilen var 
under 205 cm i højden. 

Det havde personen ikke oplevet 
før og fandt reglen besynderlig. På 

skiltet står der: 
”Handicap-

parke-
ring. 

Standsning og parkering kun tilladt 
for køretøjer højere end 205 cm 
med gyldig Handicapparkerings-
kort. Handicapparkeringskortet skal 
være placeret let kontrollerbart i 
for- eller bagrude. Parkering kun 
tilladt i afmærket P-bås. Øvrige 
køretøjer henvises til parkerings-
kælderen. Overtrædelse af regler 
medfører kontrolafgift på kr. 1590,-
pr. døgn.”

Den slags skilte vil der sikkert 
komme flere af i fremtiden i takt 
med, at der skyder nye P-huse op. 
Det med højdekravet skyldes, at 
der opføres parkeringshuse, hvor 
frihøjden typisk er for lav til høje 
handicapbiler med lift. Derfor re-
serverer parkeringshusene nogle få 
udendørspladser til de høje han-
dicapbiler, som ikke kan benytte 
selve parkeringsanlægget. Af den 
grund kan en udendørs handicap-
parkeringsplads have et højdekrav, 

som du skal være opmærk-
som på. Så opfordringen 

er: Husk altid at læse 
parkeringsregel-

skiltet meget 
grundigt, in-

den du for-
lader din 

bil. Det 
kan nem-
lig koste 
dig dyrt 
at lade 
være.

FAKTA OM KLAGE-
MULIGHEDER:

Parkeringsklagenævn
Hvis du får en parkeringsbøde, du 
er uenig i, skal du klage til parke-
ringsselskabet. Hvis bøden fasthol-
des, kan du henvende dig til Par-
keringsklagenævnet. Det skal ske 
senest tre måneder efter, at du har 
modtaget bøden, og du skal først 
have klaget til parkeringsselskabet. 
Det koster kr. 175 at klage. Du kan 
kun klage over private parkerings-
selskaber til parkeringsklagenæv-
net. Læs mere på https://www.
parkeringsklagenaevnet.dk/

Direkte henvendelse til eje-
ren
Det kan også sommetider nytte at 
gå til ejeren af et parkeringsareal. I 
Handicap-nyt nr. 1 2017 omtalte vi 
en sag fra et almennyttigt boligsel-
skab i Høje Gladsaxe, hvor et med-
lem havde parkeret sin handicapbil 
på en ordinær parkeringsplads 
ved et besøg hos sin mor, da alle 
handicapparkeringspladserne var 
optagede, og fik en bøde. Her var 
begrundelsen blandt andet, at hans 
bil blev betragtet som en varevogn, 
og parkeringspladserne var kun til 
personbiler. Den bøde annullerede 
boligselskabet efter henvendelsen 
og ændrede dernæst sine parke-
ringsregler.

Af Bente Rødsgaard

Her er skiltet, som er opstillet ved 
Bruuns Galleri i Aarhus. Den sorte bil er 

heller ikke høj nok til at holde udenfor 
Bruuns Galleri, men den holdt der hel

digvis kun for fotografiets skyld til denne 
artikel. Privatfoto. 
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Sæson.
Når du nu får dette blad, er nogle 
af aktiviteterne ved at være på det 
sidste. (Se nærmere på en anden 
side).

Aktiviteter:
Det første er, at Hockey skal til 
første stævne den 2. november 
år 2019 i Vojens og det sidste 
stævne  er i Horsens den. 14. – 15. 
marts 2020. Det første er et 1 dags 
stævne, de sidste 2 bliver afholdt 
som weekend stævner. Dm. 
Bliver afholdt i Vejle Sydjylland. 
I Boccia skal nogle Haderslev 
spillere til deres første stævne den 
9. – 10. november eller 23. – 24. 
november år 2019 i Erritsø Hallen 
ved Fredericia, og ligeledes hvis 
man kvalificerer sig videre til DM. 
er det enten i Jylland eller på 
Sjælland, der spilles. Så skal vi 
heller ikke glemme julestævnet, 
den 29. december som spilles på 
en dag. Der spilles der med blandet 
hold. Bestyrelsen håber på, at alle 
foreningens medlemmer møder 
op til de forskellige arrangementer. 
Jo flere, der møder op, jo sjovere 
er det.  

H.H.I.` s aktivitetsplan for 
perioden 23/10 2019 - 4/2 2020
Med forbehold for ændringer



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 bli-ver 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. ved-
hæftes 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. 27. december 2019. Til blad nr. 
1. Januar 2020.

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. 8925682749.

Husk det nu!

Kontingent betales 2 gange årligt

Februar og august.
Voksne over 25 år – 250,- kr. pr. 
halvår.
Børn under  25 år – 150,- kr. pr. 
halvår.
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Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. 
pr. halvår.
Passivt medlemskab – 200.- kr. pr år. 
som giver rabat på arrangementer.
De 2 første gange gratis. 

Hvad skete der i år?
1913 - Mona Lisa, som har været 
stjålet fra Louvre, findes skjult på 
et hotelværelse i Firenze. Vincenzo 
Perugia og tre andre personer arre-
steres.
1916 - Ved den første danske folkeaf-
stemning med deltagelse af kvinder 
stemmer 284.000 for at sæl-ge De 
dansk vestindiske øer, mens 158.000 
stem-mer imod.
1986 - 3 forklædte røvere tømmer 
kassen i Daels Varehus og stikker 
af med byttet - 5½ Mio kroner - i en 
barnevogn.
1988 - Christer Pettersson bliver 
fængslet og sig-tet for mordet på 
Olof Palme, men i 1989 bliver han fri-
fundet på grund af manglende bevis.
1996 - Det danske kvindelandshold 
i håndbold vinder på hjemmebane 
EM efter et sandt triumftog af sejre. 

Finalen blev vundet over Norge.
2003 - 7½ måned efter, at præsident 
George W. Bush erklærede krigen i 
Irak for slut, lykkes det amerikanske 
styrker at tage den tidligere diktator, 
Saddam Hussein, til fange.

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige be-hovs hjemmeside, www.
haderslevhandicap.dk hvor man kan 
orientere sig om foreningens ak-tivi-
teter. Ligeledes kan man orientere sig 
på Fa-cebook under H.H.I. – Forenin-
gen for dem med særlige behov. God 
fornøjelse med siderne.



Floorball:
Vi har lettere psykisk/fysiks, førtidspensionister,
børn og unge hver mandag. 
Fra kl. 19.00 – 21.00 
I Haderslev Hallen.
Vi slutter denne efterårssæson 
den 9. december år 2019.
Vi starter op på en ny sæson 
den 13. januar 2020. 

Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20 30.
Vi slutter denne efterårssæson
Den 12. december år 2019.
Vi starter op igen på en ny sæson 
den 9. januar år 2020.

Stævne datoer:
2. november år 2019 i Vojens.
25. – 26. januar år 2020 i Ringe.
14. – 15. marts år 2020 i Horsens.
Dm. 24. – 26. april år 2020 i Vejle.

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

Søndag den 13. oktober 2019
Søndag den 10. november 2019
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00
Prisen. 1 time 50 kr. 2 timer 80 kr.

Boccia: 
Favrdalskolen. Hver onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Vi slutter denne efterårssæson 
den 4. december 2019.
Opstart igen onsdag den 8. januar år 2020.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30. 
Hver lørdag efter aftale fra 
kl.11.00 – ca. 13.00.

Stævne datoer.
9. – 10. november. Dm. Indv. Ak - D – E - U.
23. – 24. november 2019. Dm. Indv. Sjælland.
23. - 24. november 2019. Dm. Indv. AR- B- C- F. Erritsø Idrætscenter.
29. december 2019. Julestævne Elbohallen. Alle.



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?

Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben 
på ryggen.

Patienten er gravid i 19. måned.

Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad sammenlignet med 
de andre fingre.

Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19.

Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre og stå der og ryste lidt.

Opkastningerne gik væk i løbet af eftermiddagen, ligesom manden.

Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i går.

Patienten bedømmes som usammenhængende.

Opslagstavlen
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Gammel Christiansfeldvej 100
6100 Haderslev

Tlf. 20 93 29 17

H. K. Murermester

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

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

Tlf. 74 57 11 62

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848

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

Slagtergades 
Installationsforretning 



Østergade 28 • 6500 Vojens
Tlf. 73 54 01 10 • www.grillexperten.dk

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)


