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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.

Husker du at pleje 
dit boliglån?

jyske huslejetjek

Kig ind og hent en 
gratis pakke med 
mere information om 
Jyske Huslejetjek.

Med Jyske Huslejetjek får du gennemgået 
din boligøkonomi med udgangspunkt i dine 
ønsker – læs blandt andet om:

• Større sikkerhed 
• Lavere gæld 
• Lavere ydelse

Tjek jyskebank.dk/huslejetjek og læs mere.
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Lidt om hvordan året gik i foreningen. 
Hockeysporten er den idrætsgren, 
der starter først op. Vi startede op 
i den nye sæson i august 2019. 
Man starter altid hockeysæsonen i 
november med det første stævne og 
så slutter sæsonen, omkring sidst i 
april i det efterfølgende år.

I vores foreningen starter alle vores 
idrætsgrene gerne op i midten af 
august. Hockeysæson starte-de fint 
op, her i vores hockeyklub i august 
2019. Der var som sædvanlig mødt 
talstærkt op med unge, der ønskede 
at spille hockey igen. Vi skulle jo være 
klar til november, hvor det første 
stævne skulle afvikles. 

I september 2019 havde vi åbent 
hus i Haderslev Hallen, hvor vi ville 
vise alle foreningens idræts-grene. 
Boccia, Floorball, og hockey. Inden 
da, havde vi inviteret en kendt person 
som skulle væ-re trækplaster. Vi 
havde inviteret en ishockeyspil-ler 
”Målmand fra Sønderjyske Ishockey 
Patrik Galbraith” han kunne desværre 
ikke komme, i stedet for, kom en 
anden kendt ishockeyspiller ”Mads 

Lund”. 
Dagen startede kl. 12.00, hvor hallen 
var delt op i tre baner. Alt gik efter 
forventning rigtigt godt. Der var gang 
i alle idrætsgrene, men vi kunne godt 
have håbet på, at der var kommet 
nogle flere nye til for at se vores 
idrætsgrene. Efter ca. 1 time var der 
pause, hvor der så kunne købes grill 
pøl-ser og div. Dagen sluttede kl. 
15.30. 

Som anerkendelse for frivilligt arbejde 
har vi den tradition, at bestyrelsen 
og dem, der har ydet et frivilligt 
arbejde for H.H.I. i årets løb tager 
ud og spiser hvert 2 år. Dette skete 
også her i oktober år 2019, hvor vi 
tog til Agerskov kro. Vi skulle have 
været 14 personer, men desværre 
var der nogle, der måtte melde fra i 
sidste øjeblik og derved blev vi kun 
9 personer.

Floorball er også en af de idrætsak-
tiviteter vi har. Vi er generelt 8 per-
soner til en trænings aften i Hader-
slev hallen hver mandag. Vi tager 
også til stævner rundt omkring i 
Danmark. Sidst afholdt vi et Dm. 

Året der gik fra august 2019
Af Mogens Jensen – Formand
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Floorball stævne i Marstrup Hallen 
den. 3. december år 2019, hvor der 
var deltagere både fra Sjælland og 
Nordjylland. Det var første gang vi 
skulle prøve at afholde et Floorball 
stævne. Dette var en opgave, der 
var lidt svært at løse. Med hjælp fra 
Marstrup, Jels klubber og nogle frivil-
lige deltagere lykkedes dette.  Efter 
dages kampe fik vi gode placeringer 
med hjem. Det blev til, at Haderslevs 
ene hold vandt Guld og det an-det 
vandt Bronze.

Bowling er også en af foreningens 
idrætsgrene, som bliver afholdt om 
søndagen 1 gang hver må-ned i 
sommer- og vinterhalvåret. Vi tager 
ikke til turneringer, men hygger os 
hver gang vi bowler. Denne aktivitet 
er ikke det store trækplaster, der er 
ca. 6 spillere hver gang.

Boccia er jo også en af de idræts-
grene vi har. Der er ikke så mange 
stævner i åres løb, men hvert år afhol-
des der et julestævne for alle boccia 
klubber i region Syddanmark. Dette 
var også tilfælde d. 29. december år 
2019, hvor dette blev afholdt i Frede-
ricia. Der deltog vi med 3 spillere. 
Svend Ander-sen deltog sammen 
med et hold som han havde spillet 
med i år 2018 og så deltog Martin 

Jensen og jeg som et hold. Der skulle 
have været en per-son mere med på 
vores hold, men denne måtte melde 
fra dagen før. 

Til alt gik det rigtig godt for Hader-
slev. Svend Andersen blev nr. 2 med 
hans hold og Martin og jeg blev nr. 
1. derved kan vi kun være stolt af, 
at Haderslev kom hjem med gode 
placeringer.

Januar er den måned vi starter på 
et nyt år.  Hock-ey er også den 
idrætsgren, der starter først op, da 
det andet stævne ud af 3 spilles i 
februar. I dette år skulle vi til Ringe 
og spille og dette er det næst sidste 
stævne inden vi skulle til Horsens. 
Efter kampene i Ringe, havde nogle 
af vores hold spil-let sig til rigtige 
gode placeringer. D holdet lå på 
nuværende tidspunkt på en 1. plads 
ud af 5 hold og det ene B. hold lå på 
en 3. plads ud af 8 hold og det anden 
B. hold lå på en 5. plads ud af 8 hold. 
Nu kunne vi se frem til det sidste og 
afgø-rende stævne i Horsens d. 14. 
– 15. marts 2020 og måske komme 
til Dm. i Vejle d. 24. -26. april.

Glæden var stor til det sidste. Som 
alle ved kom denne Corona virus 
også til Danmark. Vi nåede lige at >>
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afholde en træningsaften i Boccia 
inden Haderslev Kommune og andre 
Kommuner lukke-de alle aktiviteter 
i sportshallerne. For hockeys ved-
kommende skulle vi jo havde spillet 
det sidste og afgørende stævne i 
Horsens 14. – 15. marts. Dette blev 
desværre også aflyst. 
Foreningens årlige generalforsamling 
som skulle havde været afholdt på 

Haderslev Sundhedscenter måtte 
desværre også aflyses.
I hockey kunne vi så kun håbe på, 
at der blev la-vet en ordning, så vi 
kunne komme til at spille om Dm. 
Desværre kom der så en afgørelse 
d. 20. marts, at dette også var aflyst. 
Dette betyder så at hockey starter 
på en ny sæson med stævner i no-
vember år 2020.
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Haderslev Krone apotek

Af Formanden Mogens Jensen

I januar fik jeg en opringning fra Haderslev Krone Apotek, som jeg aflyttede 
på mobilsvarer at de havde nogle penge til foreningen. 

Jeg troende dette var noget telefon spam, som man så tit høre om. Dagen 
efter ringede de igen og inden da, havde jeg tjekket telefonnummeret. Efter 
en samtale blev det så, at jeg 
Den 16. januar år 2020 skulle møde op på Hader-slev Krone Apotek i Føtex, 
for at modtage gave-beviset på 872 kr.
Pengene var samlet ind via deres pose donation i november/december.
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Påsken  -  Kilde Videnskab-dk
Påskeferien er over os, og det bety-
der blandt andet børn, der tigger om 
store, farverige chokoladeæg, der 
smelter rart på tungen.
Men hvorfor er det egentlig, at vi 
køber og gemmer chokolade- og 
pynte æg i vores haver til påske?
Med andre ord, hvor stammer tradi-
tionen bag påskeægget fra? Vi har 
allieret os med en folklorist og en 
historieforsker i jagten på at komme 
helt ind til blommen i (påske-) ægget.

Frugtbarhed, forår og Jesus' 
opstandelse
Historien bag påskeæggets oprin-
delse handler både om religion og 
folklore, forklarer Caroline Nyvang, 
der forsker i historie på Dansk Fol-
kemindesamling ved Det Kongelige 
Bibliotek.
»Man skal skelne de to ting ad. På den 
ene side er påskeægget et symbol på 
kristendom og Jesus' opstandelse 
på grund af måden, kyllingen prikker 
sig ud af ægget på, men samtidig 
handler traditionerne bag påskeæg-
gene også om en masse folketradi-
tioner,« fortæller hun.
Faktisk ser vi de første eksempler 
på æggets særstatus allerede i 
1660’ernes litteratur, hvor Leonora 
Christina, der var fængslet for sin 

mands landsforræderi, skriver, at hun 
fik farvede æg påskeaften.
Æg har desuden siden 1600-tallet 
haft en stor betydning og er blevet 
associeret med frugtbarhed, fortæl-
ler Caroline Nyvang videre:
»Der er mange forskellige traditioner 
for, hvordan æg er blevet brugt, men 
f.eks. medbragte nogle mennesker 
æg, som de gav præsten i gave, 
når de var i kirke. Derudover lagde 
mange bønder æg i plovfuren, fordi 
man mente, at det ville sørge for en 
frugtbar høst,« siger hun.

Høns lagde ikke æg i vinterhalvåret
Før i tiden lagde høns ikke æg i vin-
terhalvåret, hvilket også er med til at 
give de små, hvide kugler den høje 
status, de har haft gennem historien, 
forklarer Charlotte S. H. Jensen, der er 
mag. art i Nordisk Folkemindeviden-
skab og arbejder på Nationalmuseet 
i København.
»I 1800-tallet havde bønderne faktisk 
ikke æg om vinteren,« fortæller hun. 
»I dag tænker vi måske ikke over det, 
fordi vi kan købe alle dem, vi har lyst 
til, i supermarkedet. Men dengang var 
ægget en markør på, at nu var det 
blevet forår, og nu er der lækkerier i 
form af æg i vente. Æg var dengang 
en stor delikatesse.«
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Påskelegenes begyndelse
Æg havde altså en helt særlig betyd-
ning for os, og det var ikke ualmin-
deligt, at børn, karle og piger fik et 
bestemt antal æg, som de kunne 
lege med, når foråret endelig viste 
dets rigdom:
»Det her med at trille – eller trante 
æg, som det også hed - var rigtig 
populært, især i Østdanmark. Man 
trillede kogte æg ned ad bakker, for-
søgte at ramme andres, eller målte, 
hvis æg der rullede længst,« forklarer 
Charlotte S. H. Jensen.
»Traditionen har ikke kun eksisteret 
i Danmark, men også i Tyskland, 
England og visse steder i Frankrig i 
1600-tallet.«
Først senere er vi begyndt at gemme 
æg fra påskeharen i haven, uddyber 
hun.
»Det er i begyndelsen af 1900-tallet, 
at vi ser påskeharen i Danmark og 
først i Sønderjylland eller i miljøer, 
hvor man har en tilknytning til den 
tyske kultur.«
Haren er altså en tysk tradition, der 
går helt tilbage til slutningen af 1600-
tallet, men her hos os danskere, er 
det relativt nyt, og vi skal nok frem til 
mellem 1950'erne og 1960’erne, før vi 
for alvor ser, at familien har gemt æg 
ude i haven eller andre steder, som 
børn skal finde, fortæller Charlotte 
Jensen.

Fra kedeligt æg til 
chokoladelækkeri
Det er netop i 1900-tallet, at vi begyn-
der at bevæge os væk fra det mere 
kedelige kogte æg til chokoladedeli-
katessen, som påskeægget er i dag, 
beretter Caroline Nyvang.
»I starten af det 20. århundrede 
begynder forhandlere at producere 
sukker æg og senere chokoladeæg. 
Det bliver i høj grad noget, som børn 
tager til sig. Det er naturligt, at man 
går væk fra det hårdkogte æg,« siger 
Caroline Nyvang og griner med en 
reference til, hvordan hendes egen 
datter ville modtage et hårdkogt æg 
som en gave.  
»På det tidspunkt er der grundlag 
for at sælge de her æg. Måske fordi 
man har været vant til at fejre ægget 
på landet og så har haft behov for 
også at gøre det i byen. Også for at 
gøre årstiderne tydeligere i byerne, 
hvor man ikke arbejder uden for med 
landbruget og derfor ikke mærker 
skiftene i vejret ligeså tydeligt,« siger 
Caroline Nyvang.
Salget af sukker- og chokoladeæg 
tog for alvor fart efter 2. Verdens-
krig, hvor nød og rationeringer havde 
ændret forbruger markant, tilføjer 
Charlotte S. H. Jensen.

9



Bowling aktiviteter i H.H.I. 
- år 2020

Bestyrelsen i Haderslev Handicap 
Idræt – H.H.I. – Foreningen for dem 
med særlige behov tilbyder bowling 
i Haderslev Bowlingcenter i foråret 
2020. Der forefindes rampe for de 
svage, f.eks.  kørestols bruger, der 
forefindes også særskilt toilet, for de 
svage. Datoerne for bowlingaktivite-
ten ses herunder. Alle medlemmer 
af foreningen er velkomne, også ikke 
medlemmer.

Søndag den 24. maj 2020
Kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 6. september 2020
Kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 4. oktober 2020
Kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 1. november 2020
Kl. 14.00 – 16.00.

Deltagerbetalingen pr. gang er kr. 80. 
for 2. timer Ønsker man derimod kun 
1 time, er    prisen 50,-kr.

Husk Haderslev Handicap Idræts 
Facebook side, H.H.I. – Forenin-
gen for dem med særlige behov. 

Og foreningens hjemmeside, 
www. haderslevhandicap.dk hvor 
man kan orientere sig om forenin-
gens forskellige aktiviteter. 

Østergade 28 • 6500 Vojens
Tlf. 73 54 01 10 • www.grillexperten.dk
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Foreningen vil gerne ud i det danske 
land med jer. Hvor skal turen gå hen? 
Kom med et forslag til turen. 
Skriv enten på mail, 
mrwj@vip.cybercity.dk eller i en af 
foreningens grupper på Facebook.

Hvor skal vi hen du?
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem

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

www.eldorado.dk

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen

Dronning Alexandrines Vej 2 
6100 Haderslev • Bus nr. 4

Tlf. 74 52 19 31
30 års erfaring

Bestil tid til en
velgørende 
fodbehandling
Se mere på:

www.schoetts-fodklinik.dk

11



Idrætssamvirket har evalueret fyraf-
tensmøderne i efteråret 2019.

Konklusionen er, at foreningerne, der 
mødte frem til møderne, var positive. 
Der blev ytret ønske om, at Idræts-
samvirket genoptager fyraftensmø-
derne, og det er dog også allerede 
nu besluttet, at der hen over efteråret 
2020 afvikles sådanne møde i Gram, 
Haderslev og Vojens.

Fremmødet til fyraftensmøderne var 
desværre begrænset, og drøftel-
serne på møderne afslørede i sær-
deleshed, at Idrætssamvirket skal 
være mere synlig over for de idræts-
foreninger de repræsenterer. For at 
styrke synligheden væsentlig er der 
i Idrætssamvirket enighed om, at der 
skal arbejdes på at finde relevante 
emneområder, således at idrætsfor-
eningerne tydeligt kan se, hvordan 
samvirket kan hjælpe foreningslivet.

Idrætssamvirket har derfor besluttet 
at arrangere et bestyrelsesseminar i 
foråret 2020, hvor vi udpeger nogle 
særlige områder, hvor samvirket kan 

være mere synligt overfor idrætsfor-
eningerne.

På den korte bane glæder Idræts-
samvirket sig til årets Award 2020, 
der afvikles fredag den 27. marts 
2020 i Haderslev Idrætscenter. På 
grund af Coronakrisen er Awarden 
flyttet til torsdag den 10. september 
2020. 

Ved dette arrangement – hvor aktø-
rer indenfor kultur- og fritidsområ-
det også deltager – vil man blandt 
andet fejre Vundne Mesterskaber 
samt jubilarer for 2019. Årets forening 
vil ligeledes blive hædret.

Alt sammen vil blive krydret med 
god mad og underholdning hen over 
aftenen.

I de kommende numre af KLEM Å vil 
jeg fortælle nærmere om, hvad der 
sker i Haderslev Idrætssamvirke.

Nyt fra Idrætssamvirke, Haderslev 
kommune
Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I.
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Hvordan skal der prioriteres i H.H.I. 
- Foreningen for dem med særlige 
behov?

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behov er i den gunstige situa-
tion, at vi har en ret god økonomi.

Sådan er det i hvert fald lige nu, men 
det kan selvfølgelig hurtig ændre 
sig. Foreningen investerer i aktivite-
terne Boccia, Bowling, Floorball og 
Hockey, hvilket alt sammen er rigtig 
godt.

Indenfor de enkelte aktiviteter er man 
gode til at støtte op om det sociale 
samvær, mens der i de seneste år 
desværre ikke har været nogen stor 
opbakning til sociale arrangementer, 
hvor medlemmer fra de forskellige 
afdelinger medvirker.

Personligt synes jeg, at det er ærger-
ligt, selv om jeg naturligvis respekte-
rer situationen som den er for nuvæ-
rende. 

Foreningens gode økonomi giver 
imidlertid mulighed for at prioritere 
den sociale side af foreningslivet.

Er der basis for, at bestyrelsen frem-
adrettet arbejder på at lave flere 
sociale arrangementer, hvor med-
lemmer på tværs af idrætsgrenene 
mødes?

Hvad synes du?

Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I.
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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.
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Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling 
Center.
mød op 15. min. før
Mød op til en sjov og hyggelig dag.

Søndag den 24. maj 2020.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 6. september 2020.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 4.oktobet 2020.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 1. november 2020. 
kl. 14.00 – 16.00

Floorball:
Mandag, kl. 19.00 – 21.00 
Vi slutter denne sæson 
mandag den 18. maj 2020.
Vi træner forsat hver mandag i 
Haderslev Hallen.
Vi starter op igen mandag den 24. 
august.

Hockey:
B – Hold, C – hold – D - Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20.30.
Vi slutter denne forårssæson
den 14. maj. År 2020.
Starter op igen d. 20. august år 2020. 

Boccia:
Favrdalskolen. Vi slutter denne for-
årssæson 
onsdag den 13. maj 2020. 

Starter op igen 
d. 19. august år 2020. 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
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Sæson
Når du nu får dette blad, er alle 
vores aktiviteter sluttet tideliger 
end forventet, da vi jo har haft 
denne Corona virus. Vi håber du 
har haft en god sæson alligevel, 
selvom ferien fra din idrætsgren har 
været længere end den plejer. Vi 
håber, at der også møder nogle nye 
personer op til vores idrætsgrene. 
Hockey er den aktivitet, hvor 
der er flest medlemmer, og et 
stabilt medlemstal. Boccia har 
en lille fremgang og også meget 
stabilt medlemstal, endelig er 
der kommet en lille fremgang i 
Bowling. Floorball er der også 
lidt fremgang. Vi håber, at de 
medlemmer, der er i foreningen, 
vil hjælpe til med at der kommer 
nogle nye medlemmer.

Aktiviteter
Vintersæson/foråret, er sluttet. Vi 
starter op på en ny sæson som vi 
kalder efterår sæson. Det første 
vi skal glæde os til, er at Hockey 
skal til den 1. turnering ud af 3 i 
Vejle. Det 2. i Ringe og det 3 og 
afgørende stævne skal Horsens 
igen stå for i marts. Boccia skal 
ikke til mange turneringer i år. 
Floorball skal også til nogle 
turneringer. Bestyrelsen håber, 
at medlemmerne vil møde op til 
de forskellige arrangementer. Vi 
opfordrer jo til en tur i Danmark, 
som du kan være med til at 
bestemme. Jo flere der møder 
op, jo sjovere er det. 

H.H.I.` s aktivitetsplan for 
perioden 1/5 2020 - 20/8 2020 
Med forbehold for ændringer
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Kort og godt!
Hjemmesider
Husk H.H.I. – Foreningen for dem 
med særlige behovs hjemmeside, 
www.haderslevhandicap.dk hvor 
man kan orientere sig om forenin-
gens historier/aktiviteter. Ligeledes 
kan man orientere sig på Facebook. 
Under H.H.I.  Foreningen for dem 
med særlige behov som løbende 
bliver opdateret, God fornøjelse med 
hjemmesiderne.

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 virkelige 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, til redaktøren. 
Alle er velkommen til at skrive til 
bladet. Husk din mening, eller idé, 
bliver hørt af flere, hvis den kommer i 
bladet. Vi vil også meget gerne høre, 
hvis du kender nogle der på en eller 
anden måde har haft en mærkedag 
der skal fejres. Jo mere vi ved, jo 
mere kan vi skrive 

”Få nu fat i skrivetøjet”.
Og send det til Redaktøren senest 
den 22. marts 2020. Til blad nr. 2.

Bøn fra kassereren/formanden
Det vil nedbringe vores udgifter til 
porto og lette vort arbejde, hvis I vil 
gøre mig flg. tjenester:
1. Kontakte mig ved adresseæn-

dring og udmeldelse af forenin-
gen.

2. I vil betale kontingent til den 
anførte dato på indbetalingskor-
tet.

3. I kan betale over BankNor-
dikHome 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 kr. 
- pr. halvår.
Børn/unge under 25 år – 150 kr. 
- pr. halvår. 

Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr.  
pr. halvår.
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Passivt medlemskab – 200.- kr. pr år.

Hvad skete der i år?
Juli År. 1969 - Neil Armstrong, kom-
mando-pilot på Apollo 11, betræder 
som det første menneske Månens 
overflade (kl. 03.56 dansk tid). Der er 
dog fortsat en del uafklarede spørgs-
mål om denne rumfærd, og specielt 
dens billeddækning.

Juli År. 1903 - Den 32-årige fransk-
mand Maurice Garin vinder den aller-
første udgave af cykelløbet Tour de 
France. Løbet var på ca. 2.400 km 
og fordelt på blot 6 etaper.

Juli År. 1952 - De 15. olympiske 
sommer lege åbner i Helsinki i Fin-
land med 69 delta-gende lande. OL's 
største navn det år blev Emil Zátopek 
fra Tjekkoslovakiet, der vandt guld i 
5.000 m, 10.000 m og maratonløb. 
Danmark vandt guld i finnjolle ved 
Paul Elv-strøm og i 1.000 meter toer-
kano. Der var dansk sølv til Lis Hartel 
i skoleridning og dansk bronze i toer 
med styrmand, fægtning og welter-
vægtsboksning.

Juli År 1930 - Ved det første fod-
bold-vm i Uruguay, dømmer Ulrico 
Saucedo det første straffespark i 
en VM-slutrunde i kampen mellem 
Argentina og Mexico - straffespar-

ket blev brændt. Argentina vandt 
kampen 6-3.

Juli År. 2006 - Michael Rasmussen 
(kyllin-gen fra Tølløse) vandt efter et 
aldeles enestå-ende soloridt konge-
etapen i Tour de France over Tourens 
højeste tinder og erobrede sam-tidig 
den prikkede bjergtrøje.

Kontingentopkrævning.
Så er det halvårlige kontingent beta-
ling sendt ud. Du kan indbetale kon-
tingent på posthuset eller i banken, 
men det koster mange gange penge 
(gebyr).
Du kan undgå at betale dette gebyr, 
hvis du indbetaler gennem forenin-
gens Bank ”Bank Nordik”
hvis du selv har netbank.
Du kan også betale det til dine afde-
lingsledere.
Vi beder dig om at overholde beta-
lingsfristen. 

Ellers koster det et rykkergebyr på 
50.- kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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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

Slankekur
Min kone er gået på slankekur, så hun er begyndt at ride.
Nå, har hun så tabt sig?
Næh, men du skulle se hesten.

Fodbold
Elefanterne mødte insekterne i en fodboldkamp, og ved halvlegen stod der 
39 – 0 til elefanterne. 
Men så skiftede insekterne tusindbenet ind og vandt 46 – 39.
Hvorfor havde I ikke sat ham ind fra starten? spurgte elefanternes anfører.
Det var også mening, men han var en time om at få snøret støvlerne.
 
Fulderikken
Fulderikken kravlede ind i taxien og falder omgående ud af den anden dør, 
kommer op igen og mumler til chauføren, mange tak.
Det gik jo hurtigt, hvor meget skal de have for den tur.

Opslagstavlen
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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

Troldkær
Koldingvej 13 • 6630 Rødding

Tlf. 74 55 11 66 • www.troldkaer.dk

Praktisk oplæring • Personlig udvikling
Hverdagslæring • Jobetablering

Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848

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

Slagtergades 
Installationsforretning 

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Sponsoreret



DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

Domino
Rengøring- og Haveservice

Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

Tilbydes private og erhverv
mail@domino-haderslev.dk

Tlf. 21 65 05 85

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

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

Tlf. 74 57 11 62


