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Så blev der atter afholdt sommerfest 
i foreningen. Lørdag den. 5. august. 
I år blev dette afholdt på stedet, 
som hedder ” Et rart Sted at være” 
huset har til stede på Nordhavnsvej 
5. Haderslev.

Jeg valgte stedet, da jeg tænkte 
efter den ”sommer” vi har haft var 
vi nu sikker på, at uanset vejret var 
der ingen problemer med at afholde 
festen. I år valgte vi at invitere alle 
dem, der kunne havde lyst og ikke 
kun foreningens medlemmer til at 
være med. Vi fik hjælp fra ”Et rart 
sted at være” til at lave pr. for dagen. 
De var nemlig villige til at slå aktivite-
ten op på deres Facebook side. 

Op til 3 uger før, så det ikke ud til, at 
dette for anden år igen skulle blive til 
noget. Til alt held nåede vi op på 25 
tilmeldte personer.

Der blev som sædvanlig serveret 
stegt Pattegris med tilbehør. Super 
god mad. Der blev også afholdt nogle 
aktiviteter på dagen, da jeg ikke 
syntes det bare skulle være snakke 
og spise. Der blev afholdt Boccia, 
hvor alle kunne prøve og i hockey 

skulle de bare prøve at skyde lidt 
mod mål. Sidst blev der afholdt kon-
kurrence i Boccia og hockey. hvor 
der var præmier til 6 personer.

Hen mod slutning af dagen var der 
også nogle der hyggede sig med 
div. aktiviteter inde i opholdsrummet 
på stedet. Der var Keglebillard og 
mange andre ting man kunne prøve. 
Jeg må nok sige, det er ikke sidste 
gang vi vil bruge stedet. Tak til alle 
deltagere og dem der stod for det 
praktiske.  

Sommerfest
Af Formanden Mogens Jensen
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Stor sorg. Foreningen har mistet et 
mangeårigt medlem, John Fogh den. 
15. september år 2017 efter langvarig 
sygdom. John har været medlem af 
foreningen siden først i 1980-erne. 
Først som afdelingsledere i bord-
tennis og bladredaktør, senere blev 
han afdelings leder i Boccia. Som 
jeg kendte John, var han altid den 

person der var frisk og frejdig. Sydom 
var aldrig noget vi skulle høre om, 
vi skulle ikke havde medlidenhed 
med ham. I august så vi ham til træ-
ning stadig frisk og frejdig som altid. 
Selvom han var kørestolsbruger, var 
han selvhjulpent. Han bad aldrig om 
hjælp. John blev kun 62 år gammel. 
Ære være hans minde.

Stor sorg
Af Formanden Mogens Jensen

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Hvor var H.H.I. – foreningen for dem 
med særlige behov. Weekenden den 
9 – 10. september blev der afholdt 
”Stafet for livet” for 6. år i træk. Jeg 
har selv været med i 2 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 være aktive på. Som jeg syntes, 
er en fordel. Der er 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 
”Stafetten for livet” 

Jeg selv gik af 3 gange. Først fra 
kl. 12.45 – 16.00 igen fra kl. 22.00 
– 02.00 søndag igen fra kl. 10.00 – 
11.00 det blev til i alt 20 omgange á 
2 km. Jeg mente at jeg godt kunne 
løbe lidt, så om natten løb jeg først 
ca. 200 meter med min søn, som 

er aktiv løber. Sene-re fandt jeg en 
anden person om natten. Jeg syntes 
ikke løb så hurtig og fulgte med ham 
1 omgang. 

Søndag morgen kunne jeg godt 
mærker det lidt i ben-tøjet, 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 næst år. Så kære med-
lemmer forældre og alle andre, 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.

Stafet for livet
Af Formanden Mogens Jensen
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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.

Poul Nissen har i mange år holdt 
vores eksisterende hjemmeside 
kørende, både med indhold og øko-
nomisk sponsorat. Vi er dybt tak-
nemmelige for den store indsats og 
hans altid venlige og professionelle 
tilgang til udfordringerne fra vores 
side af.

Nyt Koncept
Med en ny hjemmeside ønsker vi en 
helt anden tilgangsvinkel 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 overvejelser om hvad vi vil 

præsentere på siden. Vi er fortrøst-
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.

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

særlig behov, søger frivillige hjælpere 
i Hockey/Boccia.

Hockey. Torsdag aften fra kl. 19.00 
til ca. 21.00 i Haderslev Hallen og 
ca. 3 weekender henover sæsonen, 
hvor der er stævner. Boccia. Onsdag 
aften fra kl. 19.00 til ca. 21.30 i Fav-
rdalhallen. 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. 
• Løn. Hver anden år, en god 

middag. 

Kontakt og lad os få en snak.
Jette mobil: 2621 2580 eller 
Mogens mobil: 4181 7172 efter kl. 
16.00.

Hvor er du?
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem
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Hvis man har et handicap, som gør, 
at man må arbejde på nedsat tid, fx 
i et fleksjob, så skal man på samme 
måde kunne visiteres til en praktik 
på nedsat tid i forbindelse med en 
erhvervsuddannelse. Det mener et 
flertal i Folketinget.
Sammen med Dansk Folkeparti har 
Socialdemokraterne fremsat et for-
slag til undervisningsminister Me-
rete Riisager (LA), som går på, at 
det skal være muligt for elever med 
handicap på erhvervsuddannelser at 
kunne tage praktik på nedsat tid. Ele-

verne skal visiteres på samme måde, 
som man visiterer til fleksjob, lyder 
det fra de to forslagsstillere ifølge 
Altinget.dk, og undervisningsmini-
steren er ikke afvisende.
Ifølge Altinget oplyser hun, at hun har 
’forståelse for problematikken’, og 
der er dermed åbnet for, at forslaget 
kan blive en realitet. Men selvom 
det skulle ende med, at regeringen 
ikke ville være med, så tegner der 
sig et flertal uden om regeringen, da 
både Enhedslisten og Det Radikale 
Venstre over for Altinget bakker op.

Et flertal i folketinget vil fjerne 
handicapbarriere på erhvervsud-
dannelserne
KILDE INTERNETTET
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To unge ledere har det faglige ansvar 
for aktiviteten, mens en pædagog 
fra SFO’en har det pædagogiske 
ansvar og er ressourceperson, hvis 
der skulle opstå problemer. Noget 
tyder på, at valgfaget, Ung - modul 
2, giver eleverne redskaber, der gør 
at de tør stå med ansvaret for akti-
viteterne:
”Det har gjort mig mere åben og har 
givet mig lyst til at gå i gang med 
ting, jeg ellers ikke troede, jeg kunne 
gå i gang med! Man bliver lidt mere 
modig, fordi man finder ud af, at man 
kan mere, end man selv lige troede,” 
siger Signe fra 7. klasse.
Sebastian, også fra 7. klasse, sup-
plerer: ”Man ved jo aldrig helt, hvad 
der sker, når man træner. Altså træ-
ningen går som regel, som man har 
planlagt. Men der kan være et barn, 

der stiller et spørgsmål, man måske 
ikke lige havde tænkt over, eller der 
kan være en konflikt, og så skal man 
lige finde på noget. Det lærer man 
en masse af. Jeg kan allerede nu 
mærke at jeg er mere sikker end jeg 
var sidste år. Jeg ved godt, at jeg 
kan, og jeg er ikke længere nervøs. 
Det kunne jeg godt være i starten.”

Uimponerede unge - imponerede 
voksne
Både formand Per Østergaard og 
SFOleder, Kristian Bendahl, er begej-
strede for ung lederne. ”Fagligt er 
de dygtige, og jeg er faktisk lidt 
imponeret over, hvor uimponeret de 
går til opgaven. De underviser, mens 
børnenes forældre kigger på, og 
nogle af dem står for at lave gym-
nastikopvisninger i hallen, hvor der 

Ansvarsfordeling
Kilde. D.I.F

Støt vore annoncører...
...de støtter os

kommer hundredvis af tilskuere,” 
siger Kristian Bendahl.
Per Østergaard oplever, at ung 
lederne lærer meget, de kan bruge 
nu og her. ”De lærer også en masse, 
der gavner dem på lidt længere sigt. 
De får den første introduktion til 
arbejdsmarkedet, lærer at møde til 
tiden, forberede sig og være forbil-
leder,” siger formanden og tilføjer:
”Og så er det en demokratisk krav-
legård. De lærer, hvad en forening 
er, hvordan man kan gøre sin ind-
flydelse gældende. Det er ikke bare 
et valgfag. Det er også et dannel-
sesprojekt.”

Stort løft
For nogle unge ledere har de nye 
opgaver medført et stort fagligt løft. 
Skoleleder Jette Lund fortæller: 
”Sidste år havde vi en pige med, der 
fagligt var ret svag og meget usynlig. 
Det viste sig, at hun var rigtig dygtig 
til at planlægge, og pludselig så vi 
en helt anden pige. Det gav hende et 
boost. Hun fik succes på en anden 
læringsarena, og det smittede af på 
hendes faglige præstationer.”

Alle bliver bedre
Per Østergaard, formand for Nr. 
Felding GIF, opsummerer gevinsten 
sådan:
”Vi har lavet en idrætsforening på 

medlemmernes og vores samar-
bejdspartneres betingelser. Det bety-
der, at vi i dag har et langt bedre pro-
dukt end tidligere. Bare sådan noget 
som motorik – vi har jo aldrig haft 
en jordisk chance for at udpege de 
børn, der har brug for mere motorisk 
træning, men det kan vi jo nu, fordi 
vi samarbejder med skolen. Reelt 
handler projektet om, at vi har tilladt 
hinanden at gå ind på hin-andens 
områder. Det har jo betydet at vi alle 
er blevet bedre.”
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Folkeoplysningsudvalget og Udval-
get for Kultur & Fritid har evalueret 
Talent- og Frivilligheds Award onsdag 
den 24. maj 2017, og overordnet set 
har der været meget stor tilfredshed 
med arrangementet – og selvfølgelig 
med forskellige kommentarer.

Med baggrund i evalueringen har 
Udvalget for Kultur & Fritid besluttet, 
at der også næste år skal være en 
Talent- og Frivilligheds Award – og 
det bliver fredag den 6. april 2018 i 
Haderslev Idrætscenter.

Folkeoplysningsudvalget bakker op 
om dette, og vi håber, at der er rigtig 
mange – og gerne flere – der ønsker 
at deltage i 2018.
Og, så til noget helt andet:

Meget tyder på, at Folkeoplysnings-
udvalgets dage er talte, idet Udvalget 
for Kultur & Fritid har udsendt et 
høringsmateriale til samtlige partnere 
indenfor det folkeoplysende område. 
Heri udtrykker Udvalget sit ønske 
om, at der etableres nye arbejdsfora 

– Haderslev Idrætsråd, Fritidsrådet, 
Ungdomsrådet, Kulturrådet og et 
Lokalhistorisk Samvirke.

Det er ikke nærmere beskrevet, hvilke 
roller diverse fora skal have overfor 
Udvalget for Kultur & Fritid, og det 
synes Folkeoplysnings udvalget ikke 
er særligt betryggende.

Folkeoplysnings udvalget plæderer 
derfor i sit høringssvar for en fasthol-
delse af et Folkeoplysningsudvalg, 
men blandt andet med udvidelse 
og repræsentation af medlemmer 
fra Haderslev Idrætsråd, Haderslev 
Ungdomsråd og Kulturelt Samråd.

Såfremt Udvalget for Kultur & Fritid 
alligevel fastholder deres eget for-
slagsmodel, peger Folkeoplysnings-
udvalget på, at modellen i langt 
højere grad skal konkretiseres, og 
således at det sikres, at alle parter 
indenfor det folkeoplysende område 
får mulighed for at få indflydelse på 
det fremadrettede arbejde.

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 
i Haderslev Kommune
Af Kurt Koch – Formand for Folkeoplysnings udvalget samt bestyrelses-

medlem i H.H.I. - Foreningen for dem med særlige behov

Det er i sidste ende Haderslev Byråd, 
der træffer den endelige beslutning, 
og det forventes at ske inden udgan-
gen af 2017, så der er en afklaring 
for den nye Byrådsperiode fra 2018 
til 2021.

Folkeoplysningsudvalget venter i 
spænding på den beslutning – og for-
håbentlig vil en ny organisation være 
til gavn og glæde for det frivillige 
foreningsliv i Haderslev Kommune.

Min kæreste og jeg valgte i år at 
holde ferie i Blokhus, der ligger i 
Vendsyssel – og lige ud mod Jam-
merbugten og Nordsøen.

Det var en rigtig god ferie, og vejret 
var, som det nu er i Danmark – nemlig 
temmelig ustabilt. Vi ferierede fra den 
12. – 19. august 2017, og vi boede på 
et stort feriecenter med en pragtfuld 
udsigt ud mod Nordsøens storslåede 
bølger fra vores lejlighed.

Da vi ankom til Blokhus lørdag efter-
middag havde det regnet, men her-
efter klarede det op, samtidig med 
at vinden tiltog til kuling. Og, så kom 
der gang i bølgen blå. Det var ganske 
enkelt et storslået syn.

Om søndagen tog vi en tur til Løkken, 

nordøst for Blokhus, og her er det 
meget hyggeligt i den lille by med de 
mange gule huse.

Mandag tog vi ud og besøgte Fårup 
Sommerland – forlystelsespar-
ken midt ude i skoven – og det var 
bestemt et dejligt sted.

Tirsdag var den lange rejsedag. Først 
kørte vi til Hirtshals, omtrent 60 km. 
nordøst for Blokhus. Her besøgte vi 
det flotte Oceanium, hvor tusindvis af 
fisk svømmede rundt, og vi så også 
den berømte klumpfisk. Fra Hirtshals 
kørte vi så videre mod Skagen og 
Grenen, men desværre var der tegn 
på regn, mens vi dér, men alligevel 
nåede vi lidt rundt i byens hyggelige 
gader - flankeret af de mange gule 
huse.

Sommerferie i Blokhus
Af. Kurt Koch - Bestyrelsesmedlem
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For alle foreninger er det vigtigt, at 
der blandt foreningens medlemmer 
er en række personer, der ønsker at 
hjælpe til i foreningen.
I H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behov 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 ind-
sats ved en eller anden anerken-
delse.
I år havde bestyrelsen valgt at invitere 
de frivillige ud at spise på Agerskov 
Kro lørdag den 9. september 2017. 
De frivillige udgjorde i antal 12 perso-
ner, og det var en rigtig god og hyg-
gelig aften på kroen, der serverede 
en lækker wienerschnitzel – og til 
dessert var der en dejlig hjemme-
lavet is, og der afsluttedes med en 
kop kaffe.
Det er utrolig vigtigt, at forenin-
ger kræser om deres frivillige, og 
derfor skal der altid være plads til en 
anerkendelse af de frivilliges store 

arbejdsindsats år efter år. Personligt 
tror jeg, at et sådant skulderklap er 
af umådelig stor betydning for den 
frivillige, og det betyder helt sikkert, 
at de frivillige animeres til at fortsætte 
arbejdet i foreningen. Samtidig er det 
også af stor værdi, at H.H.I. over-
for lokalsamfundet tør vise, at man 
gerne vil kræse overfor gruppen af 
frivillige.
En stor tak til alle de frivillige, der er 
fundamentet i eksistensen af forenin-
gen H.H.I. - Foreningen for dem med 
særlige behov.

Anerkendelse af de frivilliges 
arbejde i H.H.I. – Foreningen for 
dem med særlige behov.
Af. Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem

Vi nåede ligeledes at besøge ”Den 
tilsandede kirke” udenfor Skagen, 
og derpå gik turen til Råbjerg Mile 
og videre til Kandestederne. Hen på 
aftenen kørte vi så tilbage til Blokhus, 
og det blev et forrygende uvejr med 
skybrud og kraftig torden, men vi 
nåede sikkert tilbage til lejligheden.

Onsdag eftermiddag kørte vi til Aal-
borg, og her besøgte vi min sko-
lekammerat, Jørgen, der også er 
medlem af H.H.I. – Foreningen for 
dem med særlige behov. Vi havde 
nogle hyggelige timer sammen, og 
derefter kørte vi hjem til ferielejlig-
heden.

Torsdag og fredag hyggede vi os i 
lokalområdet omkring Blokhus, som 
er en dejlig turistby. Vi oplevede – 
som det fremgår ovenfor - meget i de 
7 dage, vi var på ferie – blandt andet 
så vi også den smukke Skulpturpark 
i Hune samt en lille smule af Haven 
i Hune.

Fredag ville vi afslutte en omgang 
minigolf i Saltum, men det blev des-
værre en kort fornøjelse, da kraftig 
regn og torden umuliggjorde spil på 
banen.

Lørdag kørte vi tilbage til Haderslev 
efter en virkelig god ferieuge i Vend-
syssel. Det var gået godt på ferien 
uden sygdom og uheld af nogen art.

Tak til min kæreste, der var min gode 
hjælper under hele turen.
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Det lysner over agres felt,
Hvor sløve plovspand kravle,
Det sortner over Store Bælt
Med sol på kirkegavle.

Så smukt beskriver Ludvig Holstein 
den efterårsdag med sol og klar luft, 
torsdag den 21. september 2017.
Den dag, familien havde besluttet, 
at vi skulle sige det sidste farvel 
til John Fogh. Vi mødtes i Nustrup 
kirke, som var smukt pyntet i dagens 
anledning. Nustrup kirke er en smuk 
gammel kirke, som var fyldt med 
familie, venner, bekendte, arbejds-
kammerater og sportsvenner. Alle, 
havde vi lyst til at være med for at 
følge John på hans sidste færd. Den 
hvide kiste stod smukt pyntet nær 
koret, og fra kisten og hele vejen 
ned til døren var gulvet pyntet med 

buketter og kranse. Alle i efterårets 
smukke farver.

Højtideligheden indledtes med Nu 
falmer skoven trindt om land, hvoref-
ter. præsten talte smukt og personligt 
til de efterladte. John havde nær 
tilknytning til Nustrup Kirke. Han var 
døbt der, gift der, og børnene var døbt 
i den gamle, smukke kirke, herefter 
talte præsten om Johns personlige 
kvaliteter. En person, der altid veg til 
side for at lade andre komme frem. 
John nåede langt, trods det handi-
cap, han fik ved ulykken, men aldrig 
hørte du John beklage sig, altid blot 
frem mod nye mål, og John havde 
mange, nye mål, og John nåede de 
mange mål. Han etablerede familie, 
fik bygget hus, passede dagligt sit 
arbejde i Vojens Kommune, for slet 

Vor sidste farvel til John Fogh!
Af Svend Aage Jørgensen

ikke at tale om de sportslige resul-
tater, John nåede i boccia. Plads på 
landsholdet, samt flotte individuelle 
resultater på nordisk plan.

Efter endnu et par salmer blev kisten 
båret ud af de allernærmeste. Den 
store flok fra kirken fulgte langsomt 
efter, og til sidst samledes vi alle bag 
ligvognen, som skulle køre John den 
sidste tur til krematoriet.
Da vi ventede på bilens afgang, blev 
kisten smukt pyntet af roser, som den 
nærmeste familie lagde på kistens 
låg. Et smukt, sidste farvel fra de 
allernærmeste. Det skal bemærkes, 
at denne smukke handling skete i det 
smukkeste efterårssolskin, og her 
trådte præsten så til og inviterede 

alle til mindesammenkomst i forsam-
lingsgården, som ligger ganske tæt 
ved Kirken.
Vi fulgte naturligvis med til denne 
mindesammenkomst og her fik vi 
lejlighed til at tale med Anette, som 
for os berettede om den sidste tid 
med John.

De sidste dage tilbragte John på 
Hospice. Foruden kræften stødte der 
også tarmslyng til, men trods den 
svære tid blev dagene på hospice en 
god oplevelse. Hospice gav ro, fred 
og naturligvis smertelindring efter 
behov. Annette og børnene oplevede 
den sidste tid med John som smuk 
og fredfyldt og der lød kun rosende 
ord til Hospice Sønderjylland.
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Kort og godt!

Hip hip hurra
Når flagene kommer på bordene i 
de små hjem, vil foreningen gerne 
være med. Ikke sådan at forstå, at 
vi kommer til boller og kakao, men 
når der er noget at fejre, vil vi meget 
gerne gøre vores til, at det bliver en 
god dag. Derfor vil vi meget gerne 
høre, hvis du kender nogen, der 
fylder rund, har jubilæum, sølvbryl-
lup, guldbryllup, eller på en anden 
måde en mærkedag, der skal fejres. 
Skriv, ring, mail, jo mere vi ved, jo 
bedre kan vi skrive om vedkom-
mende. 

Opfordring  
Foreningen har jo gennem mange år; 
ja siden 1980 haft klubbladet ”Klem 
Å. Husk kære læser, du kan være 
med til at gøre dette blad til et ander-
ledes og mere spændende blad. Har 
du en god historie fra fantasien eller 
fra det virkelig liv, så skal vi gøre alt 
for at jeres indlæg kommer med i det 
efterfølgende nummer. Der skal bare 
sendes lidt tekst og evt. vedhæftes 
nogle billeder via mail, det kan også 
sendes til redaktøren på en cd rom/
mail. Alle er velkommen 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 2017. Til blad nr. 1. 
januar 2018 

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,- pr. halvår.
Børn under  25 år – 150,- pr. halvår.

Familiekontingent 
Ved mindst 1 voksen og 1 barn – 
325.- Kr. 
pr. halvår.

Passivt medlemskab – 200.- kr. 
pr år.
De 2 første gange gratis. 

Hvad skete der i år?
1922 - Med 58 °C i skyggen måles i 
Al'Aziziyah i Libyen den hidtil højeste 
temperatur på Jordens overflade.
1956 - Der fremsættes lovforslag om 
folkepension til alle.
1956 - Elvis Presley optræder for 
første gang i "The Ed Sullivan Show", 
hvor det anslås at 82,5% af seerne 
så med, hvilket svarer til 55-60 mil-
lioner seere.
1987 - For femte gang i træk - og 
syvende gang i alt - vinder Danmark 
VM i speedway for hold i Prag, Tjek-
koslovakiet. Holdet består af Hans 
Nielsen, Erik Gundersen, Tommy 
Knudsen, Jan O. Pedersen og John 
Jørgensen. England fik sølv og USA 
bronze.
2000 - De 27. Olympiske Lege i 
moderne tid åbnes i Sydney af 
Australiens generalguvernør sir Wil-
liam Deane. Den olympiske flamme 
tændes af en repræsentant for 
Australiens oprindelige befolkning, 
Kathy Freeman, som senere vinder 
guld i 400 meter løb. Ialt deltager 
11.116 sportsfolk i Legene, deriblandt 
97 danskere (som vinder i alt seks 
medaljer).

2004 - Hoffet meddeler ved en pres-
sekonference, at Prins Joachim og 
Prinsesse Alexandra er blevet sepa-
reret og skal skilles. Skilsmissen vil 
blive den første inden for kongefa-
miliens siden 1846, hvor ægteskabet 
mellem den senere kong Frederik 
den Syvende og Vilhelmine Marie 
af Mecklenburg-Strelitz blev opløst.

H.H.I. – Foreningen for dem med 
særlige behovs hjemmeside, 
www.haderslevhandicap.dk hvor 
man kan orientere sig om forenin-
gens aktiviteter. Ligeledes kan 
man orientere sig på Facebook 
under H.H.I. – foreningen for dem 
med særlige behov. God fornø-
jelse med siderne.
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Sæson:
Når du nu får dette blad er nogle af 
aktiviteter ved at være startet op. (Se 
nærmere på en anden side).

Aktiviteter:
Det første er, at i Boccia skal alle 
Haderslev spillere til deres første 
stævne den 14. – 15. oktober. 2017 
i Haderslev og ligeledes. hvis man 
kvalificerer sig videre til FM. er det 

enten i Jylland eller på Sjælland, der 
spilles. Hockey skal til første stævne 
den 4. november år 2017 i Vojens og 
igen den 3. februar 2018 i Tønder. 
Begge stævner bliver afholdt som 
endags stævner. Bestyrelsen håber 
på, at alle foreningens medlemmer 
møder op til de forskellige arrange-
menter. Jo flere, der møder op, jo 
sjovere er det. 

H.H.I's aktivitetsplan for 
perioden 25/10 2017 - 4/2 2018  
Med forbehold for ændringer

Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk

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

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.30

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

 Strikkepinden - og den lille Zebra

På gensyn 
Lea
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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 verdifuldt 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

Stolte Andreas
Far, i dag var jeg den eneste, der 
kunne svare på skoleinspektørens 
spørgsmål. Jamen, hvor var det dej-
ligt, Andreas. Hvad spurgte han om? 
Hvem der var kommet til at sparke en 
sten hen på hans nye bil.

Hvad skulle hun ellers sige?
En dame prøvede en hat i forretnin-
gen, og ekspertrisen sagde; - Den hat 
får dem til at se 10 år yngre ud, frue. 
Nåh, så skal jeg i hver fald ikke have 
den! Hvorfor ikke?
Fordi jeg ikke ønsker at se 10 år 
ældre, ud hver gang jeg tager den af.

Lille Ole
Lille Ole til sin mor; - er jeg født i 
januar? Ja, det er du, min ven. Men 
da er storken jo i Afrika, mor. 

Opslagstavlen
Svømning:
Desværre har det været nødvendigt, 
at ligger denne aktivitet i bero pga. 
faldende medlemstal. Kontakt sekre-
tæren for nærmere oplysninger. 

Børneidræt:
Desværre har det været nødvendigt, 
at ligger denne aktivitet i bero pga. 
faldende medlemstal. Kontakt sekre-
tæren for nærmere oplysninger. 

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. 7. 
December 2017.
Vi starter op på en ny sæson 
den 11. januar 2018. 
Stævne datoer.
4. november år. 2017 i Vojens
3. februar år. 2018 i Tønder
17 - 18. marts år. 2018 i Horsens
FM. vides ikke ved redaktions afslut-
ning

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

Søndag den 22. oktober 2017
Søndag den 19. november 2017

Boccia:
Favrdalskolen. Hver onsdag
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – ca. 21.00. 
Hver lørdag efter aftale fra kl.11.00 
– ca. 14.00.
Vi kører uændret videre her i sæson 
2017 – 2018. 
Stævne datoer.

1. – 2. oktober 2017. RM individuel i 
Elbohallen
 (B-C-F-U)

14. – 15. oktober 2017. RM individuel 
i Haderslev 
(A-D-E)

19. – 20. november 2017. FM indivi-
duel i Elbohallen. 

Aktivitetskalender for H.H.I
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