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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.

http://www.pdelevator.dk
https://www.siaps.dk
https://www.jysk.com
https://www.jyskebank.dk
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Opstart i foreningens idrætter
Af formanden Mogens Jensen

Så kom der endelig gang i den efter 
Co-rona tiden, hvor de forskellige 
idrætsgre-ne kunne komme i gang 
igen.

Floorball startede op d. 16. august 
med de 9 spillere, der nu er på holdet 
i Hader-slev Hallen. Der lå nogle 
opgaver foran dem, med at få arran-
geret en kom og prøv dag i Floorball.

Boccia startede op d. 18. august i 
Favrdal hallens gymnastiksal med 
alle 10 spillere og deres hjælpere. 
Som sædvanlige er der ikke de store 
problemer med hallen.

Hockey startede op igen d. 19. august 
i Haderslev Hallen. Der plejer at være 
så-ledes, at der kun kan bruges ¾ 
af hallen den første måned. Dvs. 4 

gange. Til stor overraskelse viste 
det sig dette kun var 1 gang vi måtte 
nøjes med ¾ af hallen. 

Nu kunne vi endelig komme i gang 
med træning efter den store Corona 
pause. Glæden var måske for kort, 
da vi d. 9. august også skulle spille, 
var hallen lige pludselig optaget. Vi 
var på sin side hel-dige, at der var 
en spiller der var der 1 time før, 
som underrettede mig, så jeg kunne 
informere alle spillere. 1 spiller, der 
kommer fra Rødekro måtte desværre 
vente 1 time inden han kunne komme 
hjem igen.

Desværre oplever vi gang på gang, 
at der ikke er styr på informationen 
omkring Haderslev Hallen. Vi kan 
kun håbe på, at der kan blive styr på 

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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For alle foreninger er det vigtig, at der 
blandt foreningens medlemmer er en 
del personer, der ønsker at hjælpe til 
i foreningen.

I H.H.I. er der heldigvis også en del 
personer, som ønsker at bidrage med 
frivilligt arbejde til gavn og glæde 
for foreningens virke. Én gang hvert 
andet år honorerer bestyrelsen de 
frivilliges store arbejdes indsats ved 
en eller anden anerkendelse.

I år havde bestyrelsen igen valgt at 
invitere de frivillige ud at spise på 
Vojens Hotel lørdag den 2. oktober 
2021. De frivillige skulle have udgjort 
14 personer. Desværre var der nogle, 
der måtte melde fra, i sidste øje-
blik og vi blev derved kun 8 perso-
ner, som var til stede. Henning Hoff, 
sup-pleant, Tina Ganderup frivillige 
hjælper, Martin Jensen bestyrelses-
medlem, Kent Bryhl bestyrelsesmed-
lem, Inga Thomsen gæst, Kurt Koch 
bestyrelsesmedlem, Jette Jakobsen 
bestyrelsesmedlem og sidst Mogens 

Anerkendelse af de frivilliges 
arbejde i H.H.I. – Foreningen for 
dem med særlige behov
Af formanden Mogens Jensen

Jensen Formand. Uanset dette kunne 
vi alle nyde den gode 3 rettes menu, 
der blev serveret. Som afslutningsvis 
blev der serveret kaffe.
Hvorfor skal foreningen så ud at 
bruge penge på   en stor middag 
på kro? Vi syntes, at det at takke 
de frivillige for den arbejdsindsats 
de har gjort i den forløbne tid, er 
en god måde at gøre dette på. Vi 
håber derved også, at dette er en 
stor betydning for de frivillige, at de 
får denne annekendelse og ønsker 
stadig at forsætte arbejdet i forenin-
gen.
Der skal lyde en stor tak til alle de 
frivillige, der er med til at drive for-
eningen, H.H.I. – Foreningen for dem 
med særlige behov.
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Så kom den endelig - den ventede 
bowling dag. Nu har vi ventet i 1 ½ 
år på at komme i gang, efter den her 
lange Corona pause som bowling-
center har også har holdt. 

Som der ses på billederne fra bow-
ling dag var der ikke for mange 
til denne dag. Vi havde 2 timers 
bowling og der kæmpes altid med 
at drille hinanden for sjov. Der kan 
også ses. Det kan gå godt i mange 

Bowling september år 2021
Af formanden Mogens Jensen

kast, men slutresultatet kan blive 
noget andet. 
    
Der er håb om denne aktivitet kan 
blive større, da prisen kun er 50 kr. 
for en time og 80 kr. for to timer, 
dette kan da ikke skræmme med-
lemmerne væk, når det er så billigt, 
så hvad der skræmmer dem væk, 
er et stort spørgsmål. Måske ligger 
denne dag forkert til, at det lige var 
noget for dig, men så fortæl det lige.
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Ta´ testen

Skal jeg starte til 
træning igen?

Nej Ja

Jo, du skal - vi ses til træning.

SE UDGIVELSEN ONLINE
Scan her
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Floorballens dag 
d. 29. august 2021 
Af Floorball afdelingsleder Martin Jensen 

Så kom dagen endelig, hvor vi i H.H.I. 
floorball afdeling skulle afholde et 
landsdækkende floorball dag, som 
var arrangeret af Floorball Dan-
mark. Det hele star-tede tilbage i 
maj måned, hvor floorball Danmark 
havde lagt op på deres Facebook 
side, at man i år vil prøve at afholde 
et landsdækkende Floorball dag, Jeg 
syntes, at det lød spændende og 
der-for tog jeg en snak med Hen-
ning Hoff, om det var noget vi skulle 
arbejde videre på, og han syntes, det 
ville være en god ide, i håb om at vi 
på den måde kunne få nogle flere til 
at spille floorball. Jeg gik ind på deres 
hjemmeside og tilmeldte foreningen.  

Så gik Henning og jeg ellers i gang 
stille og roligt med at snakke om, 
hvordan vi vil afholde sådan en dag, 
da der jo også skulle bruges nogle fri-
villige hjælpere samt laves et opslag 
som vi kunne sende rundt til de for-
skellige skoler og bosteder.

Da vi så kom hen til slutning af som-
merferien, skulle vi snart til at få det 
sidste på plads. Jeg kom i kontakt 
med formanden for Jegerup idræts-
forening, da vi gerne vil lave en lille 
floorball bane, men vi havde des-
værre ikke selv bander nok til dette, 
i håb om vi så kunne låne de bander 
som vi skulle bruge hos dem. Vi 
aftalte, at jeg bare kunne kontakte 
hende igen, når vi nærmede os, såle-
des vi kunne aftale nærmere med 
at få dem hentet. Vi fik efterhånden 
lavet en indbydelse, som bl.a. blev 
sendt til Haderslev Kommunes For-
enings konsulent Hanne Lene Hau-
gaard, som ville sørger for, at det 
kom ind at ligge på Kultur og Fritids 
hjemmeside. 

Så nærmede vi os den dag, hvor det 
hele skulle afholdes og vi var selv-
følgelig spændt på, hvor mange der 
ville komme og spille lidt floorball. Vi 
havde fået sponsoreret grill pølser, 
brød samt en kasse sodavand, så 
nu var vi klar. 
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Der mødte i alt 5 spillere op denne 
dag samt der var en som muligvis 
var interesseret i at spille. Der skal 
lyde en stor tak til Maja Rosenberg, 
Lars Jørgensen, Mogens Jensen og 
Tina Ganderup, som var de hjælpere 
der kom denne dag, uden jer der 
havde vi ikke kunne lave sådan en 

dag, der skal også lyde en tak til Jan 
Pedersen fordi han havde tid til at 
hjælpe os med at hente og bringe 
floorball bander-ne. Der skal også 
lyde en stor tak til MENY i Haderslev, 
fordi I ville sponsorere grill pølser, 
brød samt en kasse sodavand til 
vores Floorball dag.  
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Award Haderslev
d. 3. september

Af formanden Mogens Jensen

Nu har foreningen H.H.I – Forenin-
gen for dem med særlige behov 
været med i mange år med div. 
vundne mesterskaber og jubilarer til 
Award i idrætsgrenene Hal hockey /
Floorball og Boccia.

I år havde vi en 15 års jubilar, 
Svend Andersen. 20 års jubilar 
Mogens Jensen, en 30 års jubilar, 
Lars Jørgensen, en 35 års jubilar 
Kurt Koch, og igen Svend Ander-
sen, som havde vundet guld ved 
Danmarksmesterskab i boccia år 
2019. Sidst havde vi også forenin-
gens regn-skabsfører med 10 år på 
den post og vi havde også Preben 
Schmidt som er for-eningens bilag 
kontrollant, også med 10 år.

På sådan en dag er der mange, 
der skal hæderens for noget. 
Nogle fordi de er årets bedste 
leder, nogle er åres talent, nogle 
er årets ung leder osv. Vi hørte 
og-så i år, at der var der rigtige 
mange for-eninger, der havde 
personer med som havde vundet 
Guld, Sølv, Bronze ved Danmarks-
mesterskaber, men det er jo også 
for år 2019 – 2020. P.ga Corona 
krisen blev der ikke afholdt noget i 
år 2020 

I foreningen H.H.I. – Foreningen 
for dem med særlige behov, har 
det i mange år været sådan, at 
man ikke må kalde sig Danmarks-
mester, kun forbundsmester, 

10



selvom vi jo bare selv kaldte det 
for at være med til Award. Vi er jo 
på sin side Danmarksmester, for vi 
kæmper jo på den måde, hvor de 
bedste der har kvalifi-ceret sig fra 
alle 3 regioner i Danmark, mødes 
en gang om året. Der spilles jo 
om, hvem der er bedst i Danmark. 
Nu iflg. Haderslev Kommune er 
det en-deligt kommet, op fra Kom-
munes side, at de accepterer guld 
og sølv i DM for Han-dicappede, 
så kan vi endelig juble og tænker 
hvorfor der skulle være forskel, 
bare fordi det er en lille forening 
for dem med særlige behov. De er 
jo også menne-sker.
Hvordan forløb sådan en Award 

dag? Man mødes oppe ved 
Haderslev Idræts-center ca. ½ 
time før og får en lille vel-komst 
drik, inden man bliver lukket ind i 
festsalen. I festsalen har hver for-
ening fået tildelt bord pladser. 

Efter lidt præsentation bliver der 
serveret mad, som denne gang var 
en ”tre retters menu”. Dette skal 
forstås på den måde, at der var tre 
retter på tallerkenen, en super god 
anretning. Indimellem var der lidt 
kor sang af nogle unge mennesker 
og musik, de havde også i år valgt 
under-holdning af en ”rapper” Per 
Vers, efter alt dette halløj var der 
så kaffe og kage.
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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, til redaktøren. 
Alle er velkommen til at skrive til 
bladet. Husk din mening, eller idé, 
bliver hørt af flere, hvis den kommer 

Kort og godt!
Af Mogens Jensen – Formand

i bladet. ”Få nu fat i skrivetøjet” og 
send det til Redaktøren. 
Deadline for at indsende mate-
riale til blad nr. 1. 2022 er den 20. 
december.

Bøn fra kassereren
Det vil nedbringe vores udgifter til 
porto og lette vores 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 indbetalings-
kortet.

3. I kan betale over 
 Danske Bank på flg.    
 Reg. Nr. 9570.
 Konto. Nr. 130 22 445.
Husk det nu!

Kontingent betales 2 gange årligt
Februar og august.
Voksne over 25 år – 250,- 
pr. halvår.
Børn under 25 år – 150,- pr. halvår.

Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. pr. halvår.
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Passivt medlemskab – 200.- kr. 
pr. år.
De 2 første gange gratis. 

Hvad skete der i år? 
4. August 1971 - USA opsen-
der den første satellit i omløb om 
månen fra et bemandet luftfartøj.   

4. August 1997 - Verdens ældst 
dokumenterede person, den 122 
år og 164 dage gamle Jeanne Cal-
ment dør i Arles i Frankrig.  

9. august 2005 - Rumfærgen 
Discovery lander planmæssigt 
efter at have gennemført den 
første flyvning med en rumfærge 
siden rumfærgen 
Columbias havari 1. februar 2003. 

10. august 1939 - Tapir-unge 
fødes i København Zoo. Den første 
i haven i 14 år.

11. august 1966 - John Lennon 
holder en pressekonference i Chi-
cago, hvor han undskylder sine 
tidligere udtalelser om at ”. Beatles 
er mere populære end Jesus".

11. august 1971 - Ukendte ger-
ningsmænd forøver hærværk mod 
"Den Lille Havfrue" på Langelinie 

H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behovs 
hjemmeside, www.haderslevhandicap.dk hvor man kan orientere 

sig om foreningens aktiviteter. 

Ligeledes kan man orientere sig på Facebook under H.H.I. 
– foreningen for dem med særlige behov. 

God fornøjelse med siderne.

13



Ferietur til Rømø
Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i H.H.I. – 
Foreningen for dem med særlige behov

I perioden fra den 14. – 21. august 
2021 var min kæreste og jeg på ferie 
på Rømø, der er en dejlig ø.

Vi ankom om lørdagen, og vi skulle 
bo i en feriebolig i Havneby på den 
sydlige del af øen. Det var en skøn 
lejlighed, der er en del af de tidligere 
boliger, der udgjorde et motel i denne 
landsdel. I lejligheden var der udsigt 
til vadehavet, og i baggrunden kunne 
vi ane den vestlige del af Sønderjyl-
land.

Ugens vejrlig var ikke noget ”at skrive 
hjem om”, men selv om det var noget 
fugtigt og blæsende i perioder, så 
var det såmænd ikke så koldt. Efter 

ankomsten fik vi os indrettet i ferie-
lejligheden, og herefter tog vi på en 
tur rundt i området for at se på de 
nære omgivelser. 

I løbet af ugen havde vi mange for-
skellige oplevelser, og vi kørte rundt 
på Rømø på kryds og tværs. Vi 
var blandt andet på tur til Lakolk – 
området med de mange forskellige 
forretninger og spisesteder og flotte 
strand, selv om vejret ikke umiddel-
bart indbød til strandture.

På en anden tur til den sydvestlige del 
af øen besøgte vi Sønderstrand, og 
her oplevede vi både kraftig blæst, 
højvande og fygning, men også 
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svage vindforhold, hvor vandet havde 
trukket sig langt ud fra fastlandet. Det 
er fantastisk at se den store forskel 
på området, når der er henholdsvis 
ebbe og flod.

Mens vi var på Rømø, besøgte vi 
ligeledes den spændende Lege- og 
Labyrintpark, der ligger ved den ned-
lagte skole i Havneby. Her var der 
mange muligheder for forskellige 
lege for børn og barnlige sjæle – og 
specielt var det en stor oplevelse at 
finde igennem Labyrinten med dets 
5 tårne, og der var 8 opgaver, som 
skulle løses. Det lykkedes for os, og 
dermed fik vi begge to et certifikat, 
hvor det fremgår, at vi var Labyrint-
mestre – og det var bestemt en sjov 
oplevelse.

På et andet tidspunkt besøgte vi én 
af øens minigolfbaner, og det var 
ligeledes sjovt.

En dag var vi ude på en længere 
travetur i skovområdet midt på øen, 
hvilket var spændende.   Senere på 
ugen besøgte vi diverse seværdig-
heder, så som gallerier samt museet 
ved Kommandørgården på den nord-
lige del af øen.

Et par af dagene tog vi over Rømød-
æmningen og besøgte for eksempel 
Skærbækområdet. Vi var en tur oppe 
i det nye og flotte Marsktårnet, hvor 
der er udsigt over hele området. 
Den dag, hvor vi var deroppe blæste 
det meget, så det var bare med 
at holde sig godt fast. Marsktårnet 
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Vi forenkler byggeriet, så vores kunder kan koncentrere 

sig om at bygge bæredygtigt med god samvittighed. 

Ikke kun i dag – også for fremtiden.

www.lindab.dk

www.lindab.dk
www.lindab.dk

REVISION, SKAT OG RÅDGIVNING

Nørregade 48 • 6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 21 00 • E-mail: info@oafrevision.dk

Tøndervej 7 • DK-6500 Vojens
Tlf. +45 73 54 77 00 • Fax +45 74 54 76 29

www.jmm-group.com • jmm@jmm-group.com

Tolsagervej 2 • DK-8370 Hadsten
Tlf. +45 87 61 42 00 • Fax +45 87 42 18

www.jmm-group.com • jmm@jmm-group.com

Industrivej 9 • DK-4683 Rønnede
Tlf. +45 56 71 16 11 • Fax +45 56 11 60

www.jmm-group.com • jmm@jmm-group.com

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

Tlf.: 70 300 894 · Mail: vojens@3f.dk · Web: www.3f.dk/vojens

3F Vojens - gør dig stærkere

http://www.lindab.dk
https://vojens-glarmester.dk/
https://www.buch-advokatfirma.dk
http://oafrevision.dk/
https://www.jmm-group.com
https://www.grillexperten.dk
https://www2.3f.dk/vojens


bestiges via en masse trapper, og 
langs siderne er der opsat hegn, 
således at der ikke er fare for at falde 
ned. Antallet af trappetrin op og ned 
er omtrent 270, så man skal have en 
god kondition for at klare turen.

På en anden tur besøgte vi Bal-
lumområdet, hvor vi fik en god for-
nemmelse af livet i og ved vadeha-
vet. Naturen er enestående i dette 
område, og som menneske føler man 
sig ganske lille.

Alt i alt havde vi en rigtig god og 
afslappende ferie, hvor vi spiste mor-
genmaden hjemme i ferieboligen, 
mens vi spiste frokost/aftensmad 
forskellige steder rundt på Rømø.

Det var dejligt at opleve, at det nu 
igen var muligt at komme mange 
forskellige steder uden at COVID-
19 hele tiden satte begrænsninger, 
selv om man selvfølgelig skulle være 
opmærksom på, hvor mange per-
soner, der var forsamlet på et givent 
sted.

Til sidst en stor tak til min kæreste, 
fordi hun gjorde det muligt for mig at 
opleve ferieturen til Rømø, idet hun 
altid var der, når jeg havde behov for 
personlig pleje samt anden praktisk 
hjælp under opholdet.
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Nyt fra Idrætssamvirket 
i Haderslev Kommune

I dette nummer af KLEM Å vil jeg 
alene koncentrere mig om evaluerin-
gen af arbejdet i Haderslev Idræts-
samvirke i de sidste 4 år – den første 
periode for samvirket for årene 2018 
– 2021.

Forhistorien er, at Haderslev Byråd i 
2017 havde truffet den beslutning, at 
Folkeoplysningsudvalget skulle ned-
lægges og erstattes med forskellige 
samvirker – herunder Idrætssam-
virket. Begrundelsen for denne nye 
organisering var, at man i højere grad 
ønskede at inddrage borgerne i det 
folkeoplysende liv i kommunen.

Er dette så lykkedes?

Umiddelbart vil jeg sige nej – og her 
ser jeg alene på Idrætssamvirkets 
rolle i den 4-årige periode. Bag-
grunden for min holdning er, at jeg 
ikke føler, at politikerne i Udvalget for 
Kultur og Fritid har taget samvirkets 
arbejde seriøst nok. 

Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I. 
– Foreningen for dem med særlige behov.

Udvalget giver udtryk for, at de gerne 
vil lytte til Idrætssamvirkets ønsker 
for det samlede idrætsliv, men rea-
liteten er desværre, at der er for lidt 
tid til ægte dialog mellem politikerne 
i Udvalget for Kultur og Fritid og 
Idrætssamvirkets medlemmer.

Godt nok inviteres der hen over året 
til 2 dialogmøder mellem parterne, 
men på disse møder når man aldrig 
”i dybden” på de forskellige områder.
Jeg tror såmænd gerne, at politi-
kerne vil en dialog, men hvis det skal 
have en positiv virkning, så skal der 
fremover gøres på en anden måde. 
For eksempel kan parterne mødes 
flere gange om året – i hvert fald en 
gang i kvartalet som minimum og 
gerne oftere – og her drøfte relevante 
områder indenfor idrætslivet.

En anden vinkel af arbejdet i Idræts-
samvirket er, at der skal mere fokus 
på synligheden udadtil mod forenin-
gerne.
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Det er en kendsgerning, at det har 
været umådelig svært for samvirket 
at synliggøre dets arbejde over for 
idrætsforeningerne i Haderslev Kom-
mune.

Formålet med et Idrætssamvirket er 
jo, at kommunens idrætsforeninger 
skal opleve samvirket som deres 
talerør i idrætsmæssige sager, og det 
er heller ikke lykkedes indtil videre. 
Coronapandemien har selvfølgelig 
heller ikke gjort det nemmere, da 
store dele af idrætslivet har været 
nedlukket i en længere periode. 

Idrætssamvirket forsøgte i de første 
år at lave en række fyraftensmøder 
rundt om i Haderslev Kommune, og 
selv om der faktisk var god debat på 
disse møder, så var møderne ikke 
noget tilløbsstykke.

Derfor er det også vigtigt at finde ud 
af, hvordan Idrætssamvirket frem-
adrettet kommer i bedre kontakt og 
dialog med idrætsforeningerne, og 

her er der behov for, at idrætslivet 
giver deres besyv i denne debat.

Al begyndelse er naturligvis vanske-
lig, og Idrætssamvirkets udfordringer 
er præget af den nye organisering af 
fritidslivet i Haderslev Kommune.

Udvalget for Kultur og Fritid indkaldte 
samtlige medlemmer af diverse sam-
virker til et evalueringsmøde onsdag 
den 25. august 2021 for at drøfte 
samarbejdet i den forgangne 4-årige 
periode – og takkede dermed for 
indsatsen igennem årene.

Det var selvfølgelig et rigtig godt 
initiativ, og jeg håber på, at de input, 
der kom på dette møde, bliver imple-
menteret i det fremtidige samarbejde 
mellem politikerne og medlemmerne 
af diverse samvirker.

Forhåbentlig vil fritidslivet ”blomstre” 
i langt højere grad i perioden 2022-
2025 i Haderslev Kommune.
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Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk

Berg Advokater, Haderslev
Laurits Skaus Gade 14

6100 Haderslev
Telefon: 7320 2000

mail@bergadvokater.dk

Berg Advokater, Vojens
Rådhuscentret 21

6500 Vojens
Telefon: 7454 2156

mail@bergadvokater.dk

Berg Advokater, Rødding
Rødding Torvet 9

6630 Rødding
Telefon: 7484 1530

mail@bergadvokater.dk

www.bergadvokater.dk

Rådhuscentret 2 • 6500  Vojens
Tlf. 74 54 24 84 • www.edc.dk

 Grosbøl

https://www.eldorado.dk
https://www.bergadvokater.dk/
https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/vojens/


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

Hockey. Torsdag aften fra kl. 19.00 til ca. 20.30 i Haderslev Hallen og 
ca. 3 weekender hen over sæsonen, hvor der er stævner i region Syd 
Danmark

Boccia. Onsdag aften fra kl. 19.00 til ca. 20.30 i Favrdalhallen

Hvad forventer vi:
• At du kan lide at arbejde med mennesker med særlige   
 behov/ førtidspensionister.
• 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 på kro.

Kontakt og lad os få en snak.
Jette mobil: 26 21 25 80
eller
Mogens mail: mrwj@vip.cybercity.dk

Hvor er du?
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsen
Af Formanden Mogens Jensen

En bestyrelse består af et hvis antal 
personer, i H.H.I har vi i mange år 
været 10 personer, hvoraf de 2 var 
suppleanter, som også gerne har 
været med til vores møder. 

Nu da foreningen har eksisteret siden 
år 1979 har der jo været udskiftning 
på alle poster igennem tiden. Nogle 
har været med lige fra starten og 
an-dre er gået borte af naturlige 
veje, nok lige som mange andre 
foreninger. 

Som jeg har kendskab til i gennem 
snart 30 år har det været en aktiv for-
ening med mange forskellige idræts-
aktiviteter. I år 2012 måtte vi erkende, 
at alle mennesker ikke er lige ærlige. 
Foreningens kasse-re denne gang 
havde ikke ”rent mel i posen”, og 
derfor måtte han forlade foreningen.

Nu havde foreningen så en stor 
opgave med at finde en ny kasserer. 
Vi var så heldige at finde en pensio-
neret bankmand, som havde været 
kasserer i Rødding Idrætsforening. 
Vi har været rigtig godt tilfreds med 

ham. Nu her til den overstående 
generalforsamling, mente han, at det 
var på tide, at vi fandt en anden kas-
serer, da han jo var et godt stykke 
oppe i alderen.

Nu blev det så en ny opgave for 
bestyrelsen, for hvor kunne man 
finde en, der kunne overtage alt med 
regnskabet. Efter opslag på forenin-
gens Fa-cebook side ”Halhockey 
og Floorball for dem med særlige 
behov” og foreningens blad Klem Å 
hvor vi havde et opslag, kom der en 
mor til en af vores Hal hockeyspil-
lere, som mente dette var en opgave, 
hun gerne ville overtage. Vi håber i 
be-styrelsen vi kan få et godt sam-
arbejde med hende. 
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Frivillig fredag

Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem.

På mit arbejde hos Parasollen i Lav-
gade her i Haderslev, har vi en del år 
afholdt frivillig fredag. I H.H.I. – for-
eningen for dem med særlige behov 
(hockey/floorball afd.) har vi også 
efterhånden i en del år holdt frivillig 
torsdag, til erstatning for Frivillige 
fredag, hvor vi inviterer forskellige 
per-soner, bl.a. fra kommunen for 
at vise ”hvem vi er” og fortælle jer, 
vores mål. 

Vi havde i år dato d. 30. september 
inviteret Lene Autzen som sidder 
Kultur og Fritid i Haderslev Kom-
mune og ligeledes Thomas Fred-
sted, som sidder i byrådet i Hader-
slev Kommune. Hvorfor lige disse 

2 personer. Byrådspolitikeren kan 
også få øjerne op for, at der også 
findes Handicap idræt – og ikke 
kun Elite. Lene Autzen som er med 
til at bestemme over vores haltimer, 
kan nu også fortælle, at der findes 
Handicap idræt.
 
Der var Floorball som opvarmning i 
ca. ½ time, derefter gik vi over til at 
spille hockey. Som I kan se på div. 
Foto er det desværre kun Thomas 
Fredsted der kunne komme. Ellers 
var der godt gang i den både på stor 
bane og lille bane.

I kan bl.a. finde os her:
www.haderslevhandicap.dk 

23



Floorball:
Vi har begynder og øvede spillere
børn og unge hver mandag fra 
kl. 19.00 – 21.00 i Haderslev Hallen.
Vi slutter denne sæson den. 6. 
december. Starter op igen den 10. 
januar år 2022.

Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, 
E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.45 – 20 30.
Vi slutter denne sæson den. 9. 
december og starter op igen på en 
ny forårssæson
den. 13. januar. År 2022.

Stævne datoer
27. november år 2021 i Vejle.
5. februar år 2022 i Vejle
12. – 13. marts år 2022 i Horsens.
Dm. 22. – 24. april år 2022 i Jelling.

Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling 
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
1 time 50. kr. 2 timer 80. kr.                      
Sidste gang i år 2021 søndag den 
21. november fra kl. 14.00 – 16.00.

Boccia: 
Favrdalskolen. Hver onsdag fra 
klokken 
19.00 – 21.00. i Favrdalskolens 
gymnastiksal.
Vi er slutter denne efterårssæson 
den 24. november 2021. 
Starter op igen den. 12. januar år 
2022. 
Hver lørdag efter aftale fra 
kl.11.00 – ca. 13.00.
Vi kører uændret videre her i 
sæson 2021. 

Stævne datoer
23. – 24. oktober 3.
individuelt Ålborg. 

29. december 2021.
Julestævne i Erritsø Idrætscenter.

Aktivitetskalender for H.H.I
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Sæson.
Når du nu får dette blad, er nogle af 
aktiviteterne ved at slutte. (Se nær-
mere på en anden side).

Aktiviteter: Det første er, at vi som 
tradition skal afholde frivillig fredag 
d. 30. september, hvor der bliver invi-
teret kendte personer fra Haderslev 
Kommune op i Haderslev Hallen. 
Hockey skal til første stævne i dette 
halvår den 7. november år 2021 i 
Vejle. Sidste stævne i Horsens den 
20. – 21. marts 2022. De to første 

H.H.I.`s aktivitetsplan for 
perioden 27/10 2021 - 4/2 2022  

Med forbehold for ændringer

stævner bliver afholdt som endags 
stævner.  Dm. bliver afholdt i Vejle. I 
Boccia er det lidt uvished om, der er 
nogle, der skal til det andet stævne i 
Taulov ved Fredericia og den sidste 
i Aalborg. Vi håber også, at der er 
nogle Boccia spillere, der kan komme 
til julestævne den. 29. december, for 
at forsvare vandrepokalen. Besty-
relsen håber på, at alle foreningens 
medlemmer møder op til de for-
skellige arrangementer. Jo flere, der 
møder op, jo sjovere er det. 

Huraa, huraa til 1 person

Et stort forsinket tillykke med fødselsdagen til 

Flemming Rasmussen den 11. august med de 85 år.

Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen.

Skulle du have en mærkedag, du mener, der skal med i bladet, er du vel-

kommen til at kontakte redaktionen. 

Fødselsdage / mærkedag
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Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Troldkær
Koldingvej 13 • 6630 Rødding

Tlf. 74 55 11 66 • www.troldkaer.dk

Praktisk oplæring • Personlig udvikling
Hverdagslæring • Jobetablering

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

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

Nem parkering foran huset

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

https://www.troldkaer.dk
http://www.persolit.dk
https://www.bsidk.com
https://www.schoetts-fodklinik.dk
https://meny.dk/butik/meny-haderslev
https://www.dupont.com


Ligheden
Hvad er ligheden mellem en kvinde og en mobiltelefon?
– Når man lige har lært dem at kende, kommer der en ny og bedre 
model.

Hørt i folkeskolen
Lærerinden: Sig mig så børn, hvad er det kyllingen giver jer?
Børnene: “Kød!!”
Lærerinden: “Sig mig så hvad grisen giver jer?”
Børnene: “Bacon”
Lærerinden: “Flot! Kan I så sige mig hvad den store ko giver jer”
Børnene: “Lektier!”

Penge
Dreng: jeg fandt en falsk 100 kr. seddel i dag
Pige: hvordan kunne du se den var falsk?
Dreng: der var 3 nuller i stede for 2 så jeg skyndte mig at rive den over.

Alkohol
Læreren siger: “Ok alle sammen, hvis jeg har 5 flasker i den ene 
hånd og 6 flasker i den anden hånd, hvad 
har jeg så?”. 
– Eleven: “Et alkoholproblem”.

Opslagstavlen
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http://www.breeders.dk
http://www.benny-biler.dk
https://www.warnckesport.dk
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