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Halk Strand Camping
Brunbjerg 105 • 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 11 87 • Info@Halkcamping.dk • www.halkcamping.dk

HHI Bestyrelse - Foreningen for dem med særlige behov
Formand
Mogens Jensen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E-mail: mrwj@vip.cybercity.dk
Tlf. 41 81 71 72

Bestyrelsesmedlem
Majbritt Mattich
Langelandsvej 277
6100 Haderslev
E-mail: mattich@stofanet.dk
Tlf. 40 18 76 71

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

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

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

Redaktionen

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

Næste Deadline: 25. marts 2018
Udkommer i uge
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI

Suppleant
Henning Hoff
Braineparken 9, 2. sal th.
6100 Haderslev
Henning29@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
Sekretær
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 st. th.
6100 Haderslev
E-mail: Martinjensen46@gmail.com
Tlf. 40 79 51 63

Annonceekspeditionen
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

Vi er ca. 70 medlemmer, kontingent betales
2 gange årligt - februar og august.
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Åbningstider:
Mandag-fredag 8-20
Lør-søn 8-18
Gåskærgade 38 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 52 06 00 • www.meny.dk

Haderslev
Bredgade 12 • 6100 Haderslev • Tlf. 74 22 50 00 • www.fotex.dk

Advokatrådgivningen
omfatter også
“det med småt”
Laurids Skaus Gade 14
6100 Haderslev
Tlf. +45 73 20 20 00
www.ret-raad.dk

Advokat Claus Witt (H)

Slagter Lampe
Kløvervej 71
DK-6100 Haderslev
+45 74 52 32 99
slagterlampe.dk

Danmarks bedste kålpølse
- GULD 2016 ved international fagmesse i Tyskland
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Bowling aktiviteter i H.H.I år 2018
Bestyrelsen i Haderslev Handicap
Idræt – H.H.I. – Foreningen for dem
med særlige behov tilbyder bowling
i Haderslev Bowlingcenter i foråret
2018. Der forefindes rampe for de
svage, f.eks. kørestols bruger, der
forefindes også særskilt toilet, for de
svage. Datoerne for bowlingaktiviteten ses herunder. Alle medlemmer
af foreningen er velkomne, også ikke
medlemmer.

Facebook side, H.H.I. – Foreningen
for dem med særlige behov.
Og foreningens hjemmeside,
www.haderslevhandicap.dk hvor
man kan orientere sig om foreningens forskellige aktiviteter.

Søndag den 14. januar 2018
Kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 18. februar 2018
Kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 4. marts 2018
Kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 8. april 2018
Kl. 14.00 – 16.00.

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

Søndag den 6. maj 2018
14.00 – 16.00.
Deltagerbetalingen pr. gang er kr. 50.
Ønsker man derimod kun 1 time, er
prisen 25,-kr.
Husk Haderslev Handicap Idræts

Tlf. 7452 6363
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Generalforsamling tirsdag
d. 6. marts 2018
Der
indbydes
hermed
til
ordinæ r
ge ne ralfor s amling
tirsdag den 6. marts 2018, kl. 19.00
i Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3,
6100 Haderslev…
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab for 2017 til godkendelse.
Ønsker man at gennemse regnskabet inden generalforsamlingen, kan
dette rekvireres ved formanden,
evt. specifikke spørgsmål skal være
kassereren i hænde senest den 20.
februar 2018.
4. Indkomne forslag – herunder kontingent.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
- Lars Jørgensen: Næstformand
(for 2 år).
- Jette Jakobsen: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).
- Kurt Koch: Bestyrelsesmedlem
(for 2 år).
- Majbritt Mattich: Bestyrelsesmedlem (for 2 år).
Alle personer er villige til at modtage
genvalg.
Majbritt Mattich ønsker ikke at forsætte i bestyrelsen
Valg af suppleanter. På valg er:
- Svend Andersen.
- Henning Hoff
Begge 2 er villige til at modtage
genvalg.

Dansk Niro Teknik ApS
Hejsager Næsvej 119, Hejsager
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 10 22
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Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
- Preben Schmidt.
- Svend Aage Jørgensen.
Begge er villige til at modtage valg.
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet
under punkt 4, skal være formanden i hænde senest tirsdag den
20. februar 2018.

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

Bestil tid til en
velgørende
fodbehandling
Se mere på:

Tlf. 74 52 19 31

25 års erfaring
www.schoetts-fodklinik.dk

Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/kage og
sodavand.
Støt op om klubben. Mød op denne
aften alle er vedkommen, både forældre og spillere. Det er her, du kan
være med til at bestemme, hvordan
din klub skal udvikle sig fremover.
Husk, du bliver ikke valgt til en post,
uden du selv vil.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Er du interesseret i at vide noget om bosteder til
fysisk/psykisk handicappede i Haderslev kommune,
kan du på internettet læse om de forskellige bosteder.
Webadressen er: bosteder.haderslev.dk
For yderligere information er du også velkommen
til at kontakte os på telefon 73 52 04 10
Specialrådgivning/handicap
Vilstrupvej 120 • 6100 Haderslev

Bar De Ville
Gravene 14
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 40 10
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Boccia stævnet individuelt
Af Formanden Mogens Jensen

H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov, har afholdt et individuelt Boccia stævne i Haderslev
den 15 - 16 oktober 2017. Dette var
anden gang vi skulle prøve at afholde
et boccia stævne i Haderslev. Første
gang var i foråret, hvor der var landshold trænings samling over en weekend. Nu her den 15 – 16. oktober
2017 var de ikke overnatning, da alle
klubber valgte at køre hjem at sove
”ude godt hjemme bedst” dette var
en anderledes stævne, da næsten
alle var selvhjulpen.
Med hensyn til bespisning, var der
noget mere at se til, som jeg fik fortalt
af køkkenhjælperne. Vi havde Majbritt Mattich, Tina Ganderup, Jette
Jakobsen, Lars Jørgensen og Henning Hoff som faste hjælper hele
lørdag. Alle spilerne skulle bespises
lige fra morgenmad til aftensmad
med varmt mad. Søndag havde vi
igen Majbritt Mattich, Jette Jakobsen
og Kurt Koch som hjælper.
Resultaterne af kampene blev. D.
rækken med Svend Andersen, Inger
Hye og Else Fuglsig. Svend Andersen
fik. 2 plads dette bevirker, at Svend
Andersen skulle til Fm. i Vordingborg.

Else Fuglsig fik en 6 plads. Sidst men
ikke mindst fik Inger Hye en 7. plads
I A rækken deltog Carsten Jensen,
Morten Rasmussen som begge er
kørestols spillere og Bent Lorenzen som er rampe/kørestol spillere.
Det blev resultat, at Bent Lorenzen
fik Guld og gik videre til Fm i Vordingborg. Morten fik sølv og sidst
Carsten som fik bronze. Dette bevirker at, Morten og Carsten også gik
videre til Fm. og for deres vedkommende skulle de spille i Taulov. I E.2
rækken deltog. Kurt P Christiansen
og Mogens Jensen. I E.1 Deltog
Martin Jensen. E.2 blev til at Mogens
Jensen vandt sølv og Kurt P Christiansen vandt Bronze. Dette bevirker
så, at Kurt bliver i E.1 rækken og
Mogens Jensen skal bare rykke op i
E.2. E.2 hvor Martin Jensen spillede
blev der til Martin kom på en 6 plads
og bliver i E.2 rækken.
Det var selvfølgelig spændende at
se hvordan det ville gå alle, men jeg
var også selv lidt spændt på at se,
hvordan jeg ville klarede mig i år, da
jeg er blevet rykket op fra D til E.1
rækken, da det er overdommeren
som bedømmer folk i hvilken række

de skal spille, han kunne se, at jeg
havde forbedret mig en del i de
andre stævner, vi har deltaget i. Så
jeg skulle i år spille i mod 3 andre jeg
ikke havde spillet imod før i D rækken
Som dagen gik der kunne jeg se,
at jeg lå og kæmpede om 2 – 3.
pladsen, så jeg skulle bare vinde

nogle flere kampe. Inger Hye og Else
vandt og tabte også nogle kampe i D
rækken, Alt i alt kan vi være stolte af
så mange, der var til stævne. Vi kan
også være stolte af alle de rosende
ord vi fik af alle spillerne med hensyn
til selve stævnet og bespisning.

Lindab Ventilation A/S
Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

Langkær 20 | 6100 Haderslev
73 23 23 23 | www.lindab.dk

Arla Foods

Christiansfeld Mejericenter
Arlavej 2 • 6070 Christiansfeld

Telefon 73 56 22 00

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22
DK-6100 Haderslev
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Frivilligt arbejde i foreningen
Af Formanden Mogens Jensen

Hvad er det, der gør, at jeg vil være
med til at være drivkraft i en forening?
Fællesskabet – det at gøre noget for
andre sammen med andre voksne,
som alle har en passion for mennesker med særlige behov. Samværet
omkring idrætten. At have direkte
indflydelse på og medbestemmelse
omkring det, vi laver i ”H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov”.
At se børn og unge udvikle sig som
mennesker. Der er også plads til
alle i H.H.I. – Foreningen for dem
med særlige behov. Føler du det er
noget der tiltaler dig så mød op til
en aktivitet.
Min bedste oplevelser som frivillig
i foreningen
De ugelige møder med andre trænere
og ledere børn/unge og forældre i
foreningen. Vi er ca. 60 medlemmer i
foreningen, så stort set er det ikke så
mange. Men det at komme til turneringer rundt omkring i Syd Danmark/
Sjælland med børn /unge/ældre og
møde andre personer med særlige
behov står højt på oplevelseslisten.
Især Boccia og hockey hvor man
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møder rigtige mange unge og glade
mennesker man kun ser 3 - 4 gange
om året. I daglig kender vi jo alle
til, at det med at mødes/tale med
andre. Dette foregår mange gange
via. chatsiderne
Mit bedste råd til andre, der overvejer at melde sig som frivillig
At være med i en forening er en god
investering med sikker afkast. Man
udvikler sig som menneske i en forening. Samvær og fællesskabet med
børn/unge og andre unge og andre
voksne omkring en sportsgreen, netværket i ”H.H.I. – Foreningen for dem
med særlige behov” frisk luft og
motion er klare plusser. Man bruger
naturligvis nogle timer på ”H.H.I. –
Foreningen for dem med særlige
behov”, men det er klart lysten, der
skal drive det at være frivillig i en
forening. Så hvis du går med en
tanke om at ville udføre frivilligt
bestyrelsesarbejde/være træner/
være hjælper, så spring ud i det.

Julebocciastævne
Af Svend Andersen

H.H.I har haft 2 Bocciaspillere med
til Julevenskabsstævne.
Stævnet blev afholdt i Elbohallen i
Taulov den 29. december 2017.
Da HHI ikke kunne stille nogen tremandshold. Spillede Kurt P. Christiansen og Svend Andersen
På et Mixhold sammen med Karsten
Bendixen fra Horsens.

Mixholdet vandt D rækken og kom
hjem med en vandrepokal og individuelle præmier.
Horsens 4 blev nr. 2 i D rækken,
stævnet forløb stille og rolig i en god
sportsånd, hyggelig at mødes med
Bocciaspillerne fra Region 2, hvor vi
sluttede af med at sige tak for året
der er gået og ønske hinanden et
godt nytår.
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H.H.I – Foreningen for dem med
særlige behov.
Af Formanden Mogens Jensen

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 økonomisk sponsorat. Vi er dybt taknemmelige 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 webhotel 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.

præsentere på siden. Vi er fortrøstningsfulde 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.

Norgesvej 7A • 6100 Haderslev
Vesterlundvej 13 • 2730 Herlev
Tlf. 70 20 60 62
E-mail: geosyd@geosyd.dk
www.geosyd.dk

• Lovpakken 12.500,- incl. prøvegebyr
• Teoriundervisning i nye lokaler
• Lærere med erhvervskørselserfaring
• Personlig teoriundervisning
• Ubegrænset teori
• Køretimer i helt nye og nemme biler
• Et kørekort, der kan tages på fem uger

Opstarten
Det bliver en første tid med nytænkning og overvejelser om hvad vi vil
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Hvor er du?
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem

H.H.I. - Foreningen for dem med
særlig behov, søger frivillige hjælpere
i Hockey/Boccia.
Hockey. Torsdag aften fra kl. 19.00
til ca. 21.00 i Haderslev Hallen og
ca. 3 weekender henover sæsonen,
hvor der er stævner. Boccia. Onsdag
aften fra kl. 19.00 til ca. 21.30 i Favrdalhallen. Hvis der er andre som
sidder inde med en god ide til en ny
aktivitet, så kontakt os.

Hvad forventer vi:
• At du kan lide at arbejde med
mennesker med særlige behov.
• At kunne tage et medansvar.
• At man er god til det sociale.
• Sidst. Du får en god erfaring i
rygsækken.
• 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.

Domino

Rengøring- og Haveservice
Daglig- og hovedrengøring
Havearbejde
Snerydning

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

Tilbydes private og erhverv

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

mail@domino-haderslev.dk
Tlf. 21 65 05 85

Centralvarme • Fjernvarme • Gasservice • Blikkenslagerarbejde
Gaskedler • Badeværelser • Jordvarme • Ventilationsanlæg
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Ledsagerkort
Af Formand Mogens Jensen

Kilde http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort.
En ledsagerkort er helt uundværligt,
hvis du til tider har brug for en ledsager, når du bevæger dig ud i det
offentlige rum. Måske er et ledsagekort også en mulighed for dig?
Ledsagerkortet udstedes til personer
med handicap, der har behov for en
ledsager for at færdes i det offentlige rum, Ledsagerkortet viser, at du
har behov for en ledsager og når du
skal med tog. Bus, i f.eks. zoo eller
lignende, får du med ledsagerkort
mulighed for at medtage en ledsager
uden at betale fuld pris og mange
steder uden beregning.
Er du i forvejen visiteret til en af de
nedenstående ydelser kan du umiddelbart få en ledsagerkort:
• Visiteret til et botilbud
• Visiteret til parkeringskort for
handicap.
• Visiteret til personlig hjælpeordning eller den kommunale ledsagerordning.
• Visiteret til støre køb af bil i henhold til serviceloven.
• Medlem af Dansk Blindesamfund
14

skal rette henvendelse til Dansk
Blindesamfund.
Er du ikke visiteret til en af de overstående ydelser, skal du rette henvendelse til egen læge, som kan
udfylde ansøgningsskema.
Ledsagerkort udstedes af DH´s Brugerservice, som kan kontaktes på tlf.
36 75 17 93 (telefontid kl. 10 – 12)
eller via mail service@handicap.dk.
Ledsagerkortet koster 2000,00 kr.
og er gyldigt i 3 år.

Hockeytræner
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem

Endelig lykkes det at få en hjælpetræner. Vi havde igennem foreningens Klub Blad ”Klem Å” søgt en
hjælpetræner, da den tidlige hjælpetræner havde fået for meget at se
til, i anden sammenhæng. Her vil
han så fortælle lidt om sig selv.

hedder Jerry, vi tre kan godt lide at gå
ture sammen. For at holde mig i form
kan jeg godt lide at cykle lange ture.
Jeg glæder mig til at lære jer rigtig
godt at kende og særlig glæder jeg
mig til hockeystævnerne som jeg har
hørt skal være rigtig sjove.

Hej med jer, jeg er den nye hjælpetræner på holdet. Jeg hedder Rani
og jeg er 17 år gammel, næsten 18,
der er kun 8 uger til jeg bliver 18
år, det glæder jeg mig til, så er jeg
gammel nok til at få kørekort. Hvis
i ikke ved det så er jeg Tokis storebror. I som kender Toki, ved at vi er
mange brødre, 5 brødre og jeg er den
næstældste, vi kommer allesammen
fra Færøerne og flyttede til Haderslev
for lidt over 5 år siden.
Jeg går på produktionsskolen her
i Haderslev, den linje jeg går på
hedder SOSU/PAU, det er fordi jeg
engang i fremtiden har en drøm om
at uddanne mig til pædagog, derfor
søger jeg også ind på Pau (pædagog
assistent) i Aabenraa, til start i januar
og håber på at komme ind. Derudover
har jeg en dejlig kæreste og en hund
som er af racen fransk bulldog, han
15

Hockeystævner 2017 – 2018
Af Martin Jensen sekretær/webmaster

Så kom det første stævne i denne
sæson 2017 – 2018 i Vojens.
Efter en lang sommerferie skulle vi jo
til at forberede os til stævnet den 4.
november 2017. Vi var efterhånden
nogle gode faste spiller på alle hold.
Det gik bare desværre ikke, som
vores trænere havde håbet på med
alle hold. Som man nok også hører
i rask idrætten, så forlader spillere
og trænere en klub i utide. Det skete
også for H.H.I. på alle 3 hold. Det
var ikke, hvad vi havde regnet med,
men til alt held fik vi 4 nye spillere,
så vi kunne stille med 3 hold til det
førstkommende stævne.
Det førstkommende stævne var igen,
et endags stævne, som vi også startede med sidste år.
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Normalt køre vi jo i en stor turistbus.
Denne her gang, var det offentligt
bus, da stævnet jo var i Vojens. Jeg
stod for at samle op på Haderslev
busstation. Som mange fortalte, det
var helt mærkeligt, at vi ikke skulle
have alt det med som vi normalt har
til et weekend stævne. Alt andet der
skulle med, havde vores leder taget
med i bilen.
Vel ankommet til Vojens, hvor vi ikke
skulle finde vores sove pladser, men
bare lige se, hvordan banerne lå i
forhold til hinanden, da der skulle
spilles i 2 haller. Heldigvis lå de i
samme bygning.
Når der er endagsstævner, er der
ikke ret meget tid til andet end spille
for nogle. Jeg selv spillede 4 kampe

og dømte 4 kampe. Mange gange
skulle jeg dømme lige efter jeg havde
spillet en kamp, og det bevirkede at
den kamp jeg var ude at spille i ikke
var forsinket og inde på den anden
bane ikke var foran tiden. Dette skete
også, så de måtte vente på, at jeg
var færdig med at spille. Jeg tror i alt
sammenlagt fik 15 min. Pause.
For det hold jeg spiller på B. Holdet
havde vi en positiv dag, hvor alt gik
næsten lige efter bogen. Det der ikke
gik, var at vores træner ikke havde

tid til at tale med os efter kampene,
da han havde mange kampe som
dommer. Kampene resultat blev.
Vi vandt en kamp, og ligger på en
samlet 2 plads med Vojens Hockey
Resultaterne af denne endagsstævne
blev. B. holdet på en samlet 2 plads
med Vojens Hockey. ud af 7 hold. C.
holdet ligger på en samlet 1 plads,
hvor alle 4 har lige mange point. D.
holder ligger samlet på en sidste
plads ud af 6 hold. som man ved i
alt sport, kan alt ske.

17

Hvad er en generalforsamling?
Kilde: Internettet

Møde i en aktie - eller anpartsselskab eller en forening med adgang
for alle ejere eller medlemmer. En
generalforsamling afholdes sædvanligvis som et traditionelt møde, hvor
deltagerne mødes på samme fysiske
lokalitet, men kan med hjemmel i
vedtægterne tillige afholdes som en
elektronisk generalfor-samling, hvor
deltagerne er koblet sammen via internettet Generalforsamlingen kaldes
af foreningsjurister for ”foreningens
øverste myndighed”. Det er ikke uden
grund den bære den flottet titel. I
praktisk er der mange tvivlsspørgsmål om netop generalforsamling.
I H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov, er det gerne Formanden, der byder velkommen. Derefter
vælges den dirigent, som bestyrelsen brin-ger i forslag. Så længe dirigenten er leder af mødet, afgør han
eller hun suverænt et hvert spørgsmål, som måtte komme op omkring
generalforsamling og behandlingen
af de enkelte punkter på dagsor-den.
Dirigenten er naturligvis forpligtiget
til at følge vedtægterne og de almindelige foreningsretlige regler. Det er
18

dirigentens ansvar, at der træffes gyldige beslutninger på generalforsamlingen og dirigenten kan ikke delegere denne opgave til andre, f.eks.
ved at spørge forsamlingen til råds.
Også af denne grund kan det ”lette”
dirigentjob pludselig forandre sig til
en ensom og krævende opgave, som
kan kræve betydeligt mod for at sikre
en korrekt gennemført generalforsamling i situationer, hvor meninger
brydes og hvor tingene tilspidses.
Inden for foreningsretten findes en
række forskellige metoder til afholdelse af valg til bestyrelsen. Den helt
simple metode kan være, hvor det
er simpelt flertal, der afgør, hvem
der vælges. Hvis der er flere bestyrelsesmedlemmer på valg beslutter
dirigenten typisk, i vores forening,
at bestyrelsesmedlemmerne skrives
op og medlemmerne får en stemmeseddel udleveret, hvor de kan
skrive navnene på de personer, de
gerne vil have. En stemmeseddel er
med andre ord gyldig, selvom der
kun står et navn. Mød frisk op til den
årlige generalforsamling den 6. marts
år 2018.

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

Vi kunne godt tænke os at prøve
at starte floorball op for dem med
særlig behov så derfor vil der være
nogle kom og prøv dage hvor du/i
får mulighed for at prøve kræfter
med denne sport. Første gang i år
2018. lørdag d. 27 januar, lørdag
d.15 februar, lørdag d. 3. marts og
lørdag d. 14. april 2018. fra kl. 14,00
-16,00 på Louise skolen (Skolen. V.
Stadion.) gymnastiksal de første 3
gange er gratis derefter skal man
være medlem af foreningen.
Alder fra 13 og op efter.

Du vil kunne låne en stav i klubben.
Kom og være med til at gøre dette til
en succes og mød nye venner samt
at havde det sjovt med andre.
Yderlig info kontakt.
Martin Jensen mobil 40795163 efter
kl. 15,00
Henning Hoff mobil 20675900 efter
kl. 16.00

Kontingent
Voksne halvårligt: 250 kr.
Børn halvårligt: 150 kr.
Hvad er floorball?
Floorball er det spil du kender fra
skolen. Her kaldte du det sikkert
hockey.
Men har du haft det sjovt med den
hvide bold med de 26 huller, ja så er
Det floorball du har spillet.
Det eneste det kræver fra dig er at du
har et par indendørs sko og Almindeligt sportstøj.
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Nyt om folkeoplysningen
i Haderslev kommune
Af. Kurt Koch, bestyrelsesmedlem
i H.H.I. - Foreningen for dem med
særlige behov.
Haderslev Kommune har nu endeligt besluttet at nedlægge Folkeoplysningsudvalget med udgangen af
2017.
Efter et længere – og desværre et ret
uskønt forløb – har Haderslev Byråd
besluttet, at Folkeoplysningsudvalget
erstattes af 5 nye råd: Idrætssamvirket – Fritidssamvirket - Kulturel Samvirke – Ungdomsrådet – Samvirke for
museums- og arkivområdet. I februar
måned 2018 forventes der at være
valg til disse 5 råd.
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For H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov er det væsentlig at
vide, at der i det nye Idrætssamvirke
skal vælges 7 medlemmer, og hvis
handicapidrætsforeninger i kommunen ønsker at stille med én repræsentant til dette råd, så er det muligt.
Som formand for det tidligere Folkeoplysningsudvalg er jeg bestemt glad
for, at dette er blevet en mulighed.
Ligeledes er jeg positiv over for, at
der er lagt op til, at diverse råd kan
have dialogmøder med Udvalget
for Kultur & Fritid – og ikke mindst
at repræsentanter fra rådene skal
mødes på tværs i et såkaldt Fællesråd. Hverken Fællesrådet eller de

øvrige råd har politiske repræsentation.
Den afgørende forskel mellem det
tidligere Folkeoplysningsudvalg og
de kommende råd er, at der i udvalget var repræsentation af 3 politikere,
mens den nye ordning er helt uden
politisk deltagelse. Det vil snart vise
sig, om den manglende politiske
repræsentation er godt elle dårligt.
Selv om det nu er vedtaget, at der
skal være et overordnet organ – Fællesrådet – hvor man henover året skal
mødes nogle gange for at drøfte,
hvordan folkeoplysningen fungerer,
så kan jeg frygte, at der kan gå noget
tabt, når man ikke – som nu – har
mulighed for at lytte til hinandens
argumentationer gennem rådsbehandlingen.

Folkeoplysningsudvalget har i hele
forløbet tilkendegivet, at de hellere
så en fastholdelse af udvalgsstrukturen som vi kender den i dag, men
selvfølgelig var vi positive overfor, at
der gerne måtte ske nogle ændringer
fremover.
Dette var der imidlertid ikke nogen
politisk opbakning til, så Folkeoplysningsudvalget har tilkendegivet, at de
håber på, at den nye strukturændring
vil give et markant løft på det folkeoplysende område.
Vi får at se, hvad der sker i den
kommende tid. Man kan frygte det
værste, men man kan også håbe det
bedste. Undertegnede håber naturligvis det sidste til gavn og glæde for
det folkeoplysende liv i Haderslev
Kommune.

Møder i Fællesrådet giver dog heldigvis plads til en gensidig dialog på
tværs af rådene.
Da det jo er en helt ny måde at
organisere folkeoplysningsområdet
på, så har Haderslev Byråd valgt, at
der allerede efter et års virke vil blive
foretaget en evaluering af arbejdet i
de nye råd, så der er muligt at tilrette
visse ”skævheder” i den nye ordning.

Slagtergades
Installationsforretning

Ole Rømersvej 26 6100 Haderslev
Telefon 74524848
E-mail: mail@siaps.dk
www.siaps.dk
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Kort og godt!
Hip hip hurra
Husk H.H.I – Foreningen for dem
med særlige behovs hjemmeside,
www.haderslevhandicap.dk hvor
man kan orientere sig om foreningens histori-er/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 anderledes 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. ”Få nu fat i skrivetøjet”.
Og send det til Redaktøren senest
den 25. marts 2018. Til blad nr. 2.
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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 adresseændring
og udmeldelse af foreningen.
2. I vil betale kontingent til den anførte
dato på indbetalingskortet.
3. I kan betale over BankNordik
Home Bank på flg.
Reg. Nr. 9892. Konto. Nr. 8
925 682 749.
Husk det nu!
Kontingent betales 2 gange årligt
Februar og august.
Voksne over 25 år – 250 kr. - pr.
halvår.
Børn under 25 år – 150 kr. - pr.
halvår.
Familiekontingent
Ved mindst 1 voksen og 1 barn –
325.- Kr.
pr. halvår.
Passivt medlemskab – 200.- kr. pr år.
Hvad skete der i år?
1730 - Den danske regering indskærper, at "ingen bondekarl må forlade
sin tjeneste uden at have udtjent og

fået pas og skudsmål af sit herskab".
Stavnsbåndet var der-med hastigt på
vej. Indskærpelsen kom, fordi Danmark i en generation havde haft landbrugskrise, og mange var begyndt at
rejse bort - både til andre landsdele
og til udlandet.
1996 - Det danske kvindelandshold
i håndbold vinder på hjemmebane
EM efter et sandt triumftog af sejre.
Finalen blev vundet over Norge.

Du kan også betale det til dine afdelingsledere.
Vi beder dig om at overholde betalingsfristen.
Ellers koster det et rykkergebyr på
25.- kr.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

1973 - Tom Boks. I München genvandt eu-ropamesterskabet i mellemvægtsboksning ved at pointbesejre franskmanden Bettini.
1983 - Under en voldsom storm
blev det 250 kvadratmeter store
og to tons tunge tag på bygningen
mellem Slotskirken og Christiansborg i København blæst af.
Kontingentopkrævning.
Så er det det halvårlige kontingent
betaling sendt ud. Du kan indbetale kontingent på posthuset eller
i banken, men det koster mange
gange penge
(gebyr).
Du kan undgå at betale dette gebyr,
hvis du indbetaler gennem foreningens Bank ”Bank Nordik” hvis du
selv har netbank.

ORTOPÆDI SKOMAGEREN

Småkærvej 36 • 6100 Haderslev
skomager@sol.dk • www.skomageren.dk
Tlf. 74 57 11 62
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Handicapprisen 2017
Af. Kurt Koch, bestyrelsesmedlem
i H.H.I. - Foreningen for dem med
særlige behov.
Årets uddeling af Handicapprisen
for 2017 blev uddelt ved et særligt
arrangement i de handicappedes
eget hus ”Et rart sted at være” ultimo
oktober måned 2017.
Undertegnede var blevet bedt om at
lave en indstilling af Mogens Jensen,
formand for H.H.I. – Foreningen
for dem med særlige behov. Og,
en sådan indstilling ville jeg gerne
bidrage med, for foreningens formand har gjort et flot stykke frivilligt
arbejde i de seneste år til meget stor
glæde for foreningens medlemmer.
Mogens Jensen var dog i hård konkurrence med 2 øvrige kandidater
til årets Handicappris, og desværre
blev formanden overhalet på målstregen af en markant repræsentant
fra Haderslev Handicap Disko.
Ærgerligt for Mogens, men der er
jo kun én der kan vinde, så selvfølgelig skal der lyde et tillykke til
vinderen. Men, der er ingen grund
til at skamme sig, for Mogens var
helt sikkert et kvalificeret bud på at
modtage årets Handicappris.
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Det var i øvrigt et fint arrangement,
der var lavet i forbindelse med overrækkelse af prisen. Der var musik fra
en gruppe fra Værkstedet Kuglen i
Vojens, og der serveredes lækker
mad. Der blev også holdt taler undervejs, og det var ganske godt.
På et punkt kunne man dog godt
ønske en forbedring, og her tænker
jeg på, at det kunne have været en
rigtig god idé, hvis man havde samlet
de 3 kandidater på podiet og hyldet
dem alle – og dernæst bekendtgøre,
hvem der var vinderen.
Men, bortset fra dette, var det et fint
arrangement, og jeg synes, at vi i
foreningen H.H.I. – Foreningen for
dem med særlige behov skal glæde
os over, at vi kunne stille med en
kvalificeret kandidat.

DANS FOR SINGLER OG ALLE ANDRE
Spisning lørdag (i ulige uger)
kl. 19:30 - pris inkl. entre Kr. 200,Tilmelding på tlf.: 2012 1233
Dans fra kl. 20:45 til 01:15
Entre Kr. 120,-

Haderslevhus
Slotsgade 33 • 6100 Haderslev
Tlf. 2012 1233
www.haderslevhus.dk

H.H.I's aktivitetsplan for
perioden 1/2 2018 - 11/4 2018
Med forbehold for ændringer
Sæson:

Aktiviteter:

Når du nu får dette blad, er alle vores
aktiviteter gået i gang og julen og
nytåret er vel overstået. Så er det
et håb om du syntes, det har været
rart med en lille ferie og syntes det
er rart at komme i gang igen og få
rørt os lidt. 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, mens det kniber
gevaldigt indenfor Bowling. Vi håber,
at de medlemmer, der er i foreningen
vil hjælpe til med, at der kommer
nogle nye medlemmer.

Vintersæson, ja det kalder vi jo den
om så der er vinter eller ej. Vi starter
op på en ny sæson som vi kalder, forårssæson. Det første vi skal glæde
os til, er at Boccia også skal til mange
turneringer i år. Hockey skal til den
2. turnering ud af 3 i Tønder. Det 3.
og afgørende stævne skal Horsens
stå for i marts. Der arbejdes på at
afholde flere Boccia stævner i Haderslev. Vi håber, at vi kan afholde den
traditionelle forårsfest/sommerfest
måske lidt anderledes. Der arbejdes
også på en bustur i år. Bestyrelsen
håber, at medlemmerne vil møde op
til de forskellige arrangementer. Jo
flere der møder op, jo sjovere er det.

Østergade 28 • 6500 Vojens
Tlf. 73 54 01 10 • www.grillexperten.dk
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Opslagstavlen
Læge
Overlæge holder tale om leversygedomme: Al spiritus burde smides i
havet! En tilhører: bravo! Overlægen:
Tak for opbakningen. De er måske
afholdsmand? Tilhøreren. Nej jeg er
dykker!
Forfatteren
Forfatteren til den kønne pige: må
jeg få deres telefonnummer? Pigen:
Hvorfor det? Forfatteren: jeg er ved
at skrive en telefonbog.

Motion
80 – årige Anders blev spurgt om
hjemligheden bag, at han kunne fejre
guldbryllup så sund og rask. Det skal
jeg såmænd sige dem, lød svaret.
Min kone og jeg aftalte fra starten, at
hvis der var optræk til ballade, skulle
jeg gå tre gange rundt om huset. Og
al den motion er godt for helbredet.

Anti - Janteloven
DU SKAL VIDE:

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
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Aktivitetskalender for H.H.I
Svømning:
Desværre har det været nødvendigt,
at ligger denne aktivitet i bero pga.
faldende medlemstal. Kontakt sekretæren for nærmere oplysninger.

Søndag den 18. februar 2018.
kl. 14.00 – 16.00.

Børneidræt:
Desværre har det været nødvendigt,
at ligger denne aktivitet i bero pga.
faldende medlemstal. For yderligere
spørgsmål, kontakt Jette Jakobsen

Søndag den 8. april 2018.
Kl. 14.00 – 16.00.

Hockey:
B – Hold, C – hold – D - Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen.
Fra kl. 18.45 – 20.30.
Vi er startet denne forårssæson
den 4. januar. År 2018
Første stævne 3. februar i Tønder. 1
dags stævne
Andet stævne er 17 – 18. marts i
Horsens. weekend stævne

Boccia:
Favrdalskolen. Vi er startet onsdag
den. 10. januar 2018. Derefter hver
onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – ca. 22.00.
Efter aftale er der træning om
lørdagen kl.11.00 – 14.00.
Vi kører uændret videre her i sæson
2018.
Mød op og vær med.

Søndag den 4. marts 2018.
kl. 14.00 – 16.00.

Søndag den 6. maj 2018.
Kl. 14.00 – 16-00

Bowling:
Som altid på Haderslev Bowling
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
Søndag den 14. januar 2018.
kl. 14.00 – 16.00.
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