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Vi er specialister
i påhængsvogne,
sættevogne,
blokvogne
og lastvognsopbygning

Handelsfirma

BP trailer A/S
Ellehammersvej 2 • 6100 Haderslev
Tlf.: 73 22 18 52, eller Tlf.: 40 74 03 03
E-mail: jep@bplatz.dk

Projektering og udførelse af afløbsanlæg.
Speciale i rensning af overfladevand fra bl.a. skrot- og lignende
genbrugsvirksomheder, med dokumenteret effekt, til yderst konkurrence dygtige priser.

Svanevej 39 • 6100 Haderslev • Tlf.: 61 33 02 49 • bn@skandy.dk
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2 gange årligt - februar og august.

3

Halhockey for mennesker med
et særligt behov
Af Jette Jakobsen bestyrelsesmedlem

Kort om Hal-Hockey
Hver region i Danmark Nord, Syd,
Øst. Ikke i vest, da der ikke er nogle
klubber i Vest Danmark. Alle regioner
afholder 3 - 4 stævner i hver sæson
(November - Maj), hvor man kan kvalificere sig til Danmarks mesterskabet (DM) som afholdes af regionerne
på skift.
Der spilles i 5 rækker: A, B, C, D og E.
Det er de to bedste hold fra hver
række, som går videre til Danmarks
mesterskaberne. Aldersklasser fra
ca. 10 - 50 år. Det er generelt for dem
med særligt behov, som måske ikke

ønsker almindelig idræt, Men på det
store hold, har vi 1 person, som går
i alm. folkeskole. Der spilles også på
lavt plan for raske. Forskellen i forhold til Ishockey er, der spilles med
en plast puck og på trægulv. Og ikke
”voldeligt” som ishockey.
Motto i vores hockey, "der er altid
plads til en til uanset ”handicap” og
nationalitet (ikke kørestols bruger)"
formålet med hal - hockey i Haderslev er, at havde et godt fællesskab
og møde nye og gamle venner, når
vi er til stævner.

Floorball for mennesker med
et særlige behov
Af Martin Jensen floorballtræner
Alle kan være med, man behøver
ikke at have spillet floorball før
Vi spiller Floorball hver mandag i
Haderslev Hallen fra kl. 19.00 – 21.00.
Floorball er det spil, du kender fra
skolen. Her kaldte du sikkert sporten
hockey.
Men har du haft det sjovt med den
hvide bold med de 26 huller, ja så er
det floorball, du har spillet.
Floorball er en holdsport, som så
mange andre sportsgrene, mange
der ikke helt ved, hvad sporten
egentlig går ud på, Floorball er rigtigt
nok en kontakt sport, men ikke mere
end fodbold, og håndbold er. Der er
mange regler i floorball som gør, at
det ikke bliver til en ”voldelig” sport.
Så vi opfordrer de forældre, som har
børn, der gerne vil prøve sporten af,
men er bekymret over om sporten
er for voldelig, til at komme til en af
vores trænings aftner og se, hvordan spillet i virkeligheden er. Så vil
de med garanti kunne sende deres
børn af sted til floorball uden nogle
bekymringer.

Der er 3 markspillere og en målmand
på banen ad gangen for et hold på
lille bane.
Vi har været til stævner, hvor vi kun
var 6 -7 personer på hvert hold på en
lille bane, som er 10 x 20 m., og vi
træner også kun på denne størrelse
af bane.
Da det er en sport med fart på, bliver
der lavet mange udskiftninger under
en kamp.
Udstyr
Det eneste det kræver fra dig er, at
du har et par indendørs sko og almindeligt sportstøj. Du vil kunne låne en
stav i klubben.
Deltagere: Spillere med udviklingshandicap (min. alder 16 år) fra klubber og institutioner i hele Danmark.
Alle kan deltage uanset øvrig erfaring
med idræt.
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Corona/kontingent
Af Mogens Jensen – Formand
Det har på ingen måde været nemt
at være idrætsforening i 2020.
Restriktioner, usikkerhed, forsamlingsforbud, sprit, afstandskrav og
nedlukninger har gjort det vanskeligt
for både trænere og ledere – og for
medlemmerne. Er I også godt trætte
af Corona, nu må den godt rejse
hjem til sig selv igen, forsvinde væk
og blive væk. Vi vil have tiden skruet
tilbage, vi vil tilbage til før Corona.
Vi vil træne i hallen, når vi har tid,
vi vil stå ved siden af hinanden, og
have det sjovt til idrætten. Vi drømmer os tilbage til den tid, men når vi
kigger rundt, så er vi der desværre
ikke endnu. Og hvornår vi kommer
tilbage dertil, tja det ved vi jo ikke
endnu.
Jeg tror, vi alle ønsker os, at verden
så ud, som da vi kendte den bedst;
fyldt af knus og fester, musik og
fællesskaber. Jeg tror, vi ønsker
mundbind og håndsprit langt væk
til fordel for ubekymret samvær og
varme hænder. Men jeg tror til gengæld også, at vores verden vender
tilbage igen, præcis som vi holder
mest af den, og måske vi vil få øje på
alle de vidunderlige små ting i den,
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på en helt ny og intens måde, nu når
vi har prøvet at undvære.
Fasthold kontingentet
Den begrænsede aktivitet i foreningerne, der for nuværende reelt
er lukket ned, giver udfordringer i
forhold til kontingentopkrævning.
For hvordan gøres det, når der for
tiden enten slet ikke – eller i stærkt
begrænset omfang – udbydes aktiviteter Selv om der siden har været
gang i aktiviteterne igen – under
svingende restriktioner og med forskellige muligheder – så blev foreningsaktiviteten her i starten af 2021
igen slået hjem.
For på trods af et mylder af gode
ideer til online-træning, Facebookmøder og zoom-yoga hver for sig, så
er foreningernes fællesskaber - og
det at gøre noget sammen - stadig
i restordre.
Meldingen fra DGI er klar. Der har
jo været en del der har forespurgt
til hvorfor vi skal betale kontingent. Her er lidt fra DGI omkring
dette. Foreninger opfordres til at fastholde kontingentet trods nedlukning

– "der skal jo være et foreningsliv at
vende tilbage til" Næsten på samme
tid, som udendørssæsonen i eksempelvis fodbold og tennis skulle til at
begynde, sendte Coronarestriktionerne idrætsforeningerne på pause
sidste forår. ”Vi opfordrer foreningerne til at fastholde kontingent i
et eller andet format. Fordi et kontingent dækker over medlemskab
af en forening og ikke køb af en
aktivitet såsom håndbold - eller løbetræning eller andet” siger formand
i DGI, Charlotte Bach Thomassen
og fortsætter: ”Samtidig anerkender jeg fuldt og helt det dilemma,
som foreningerne står i. For det er
svært at opkræve kontingent mens
aktiviteterne og fællesskabet er på
pause. Jeg håber derfor, at foreningerne kan finde gode løsninger, der
giver mening for den enkelte forening
med afsæt i, hvilken idrætsgren, hvor
i sæsonen og hvordan økonomien
ser ud i den enkelte forening,”
Brug for opbakning
Kontingentopkrævningen er samtidig
en god anledning til at kontakte og
kommunikere med medlemmerne.
Fortælle, hvordan situationen er i

den enkelte forening. ”Uden medlemmer er vi jo ingenting i foreningerne.
Derfor er det også så vigtigt, at foreningerne bevarer den gode kontakt
til medlemmerne. Men omvendt er
det også nu, at foreningerne har brug
for medlemmernes opbakning. Der
skal jo gerne være et foreningsliv
at vende tilbage til, når vi igen kan
mødes.
Som der har været slået op og
udmeldt til jer medlemmer, vil
bestyrelsen ved længere vedvarende lukning for idrætten, finde
en måde på at godtgøre dette, ved
at lave et godt tilbud for dem, der
har betalt kontingent her i år 2020
og 2021. Vi har ikke i skreven stund
kunne skrive, hvad tilbuddet skal
være, da vi ikke har kunne afholde
bestyrelsesmøde endnu.
Lad os snart fylde vores haller op
med en masse ”unge og voksne”,
så vi igen kan være sammen og
nyde vores dejlige lokale fællesskab.
Hvad gør vi så som forening for at
opretholde fællesskabet/idræt? Dem
der ønsker at komme ud i fællesskabet, er begyndt at spille fodbold >>
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for sjov oppe ved Haderslev Idrætscenter hver torsdag aften. Der har
også været nogle der har gået en
lille tur om torsdagen. Her i bladet
kan du finde yderligere, praktiske
informationer om hver idrætsgren du
kan også se det på hjemmesiden/

Facebook siden. www.haderslevhandicap.dk Facebook siden Haderslevhandicap.dk Du kan tilmelde
dig idrætsgrenen ved at møde op på
en træningsaften.
Vi glæder og til at se dig igen.

Ta´ testen
Skal jeg starte til
træning igen?

Nej

Ja

Jo, du skal - vi ses til træning.
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Hvem kan få et ledsagekort?
Kilde Dansk Handicap organisationer

Ledsagebehovet retter sig mod alle
uanset alder (dog ikke børn under
fem år) og kan være begrundet i
både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Ved ansøgning om ledsagekort skal
behovet for at have en ledsager
dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen
er visiteret til en af følgende ydelser:
• Visiteret til et botilbud.
• Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
• Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
• Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt
til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne
skal etablere som fritidskørsel.

• Medlem af Dansk Blindesamfund.
Er man omfattet af et af de nævnte
kriterier, vil bevillingen til denne
ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort. Opfylder man ikke nogen
af ovenstående punkter, skal egen
læge udfylde en erklæring. Ledsagekortet koster kr. 200,- og er gyldigt
i tre år. Herefter skal det fornyes
ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema. Ledsagekortet giver dig
mulighed for flere steder at medtage
din ledsager gratis. Dette gælder
på en række kulturinstitutioner som
fx teatre og museer, til kulturelle
arrangementer, i forlystelsesparker
og zoologiske haver.

Foto: Af xiaorui/www.shutterstock.com

Ledsagekortet udstedes til personer
med handicap, der har behov for en
ledsager til at færdes i det offentlige
rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en
ledsager med i fx bus, tog, metro,
museum, teater eller lign.
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Nyt fra Idrætssamvirket i
Haderslev Kommune
Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i H.H.I.
– Foreningen for dem med særlige behov.
Coronaen er desværre fortsat en ikke
inviteret gæst i hele Verden, og dette
gælder selvfølgelig også i Danmark.
Det betyder først og fremmest, at
der er begrænsede muligheder for at
mødes – både til bestyrelsesmøder
men også til aktiv idrætsdeltagelse,
når vi lige ser bort fra professionel
idræt.
Alligevel har det vist sig at være
muligt at mødes, når det foregår via
virtuelle og digitale platforme, og på
den måde mødes vi så i Haderslev
Idrætssamvirke. Vi sidder altså hver
for sig derhjemme, men deltager
altså i mødet i en form for fællesskab.
Det er bestemt ikke altid lige nemt –
og specielt ikke når teknikken svigter,
og det gør den af og til. Nogle gange
kan vi ikke høre eller se hinanden,
selv om vi tror på, at alt er som det
skal være.
Når nu alt dette er sagt, så viser
det sig heldigvis, at det rent faktisk

er muligt at gennemføre sådanne
møder. Derfor har Idrætssamvirket
kunne afholde et par af disse møder,
hvor vi drøftede og besluttede os
ud fra de punkter, der var på dagsordenen.
Noget af det som vi har kigget på, er
naturligvis hvornår og hvordan vi kan
genåbne for aktiviteterne i idrætsforeningslivet.
Vi håber jo alle sammen på, at den
fulde genåbning snart bliver en realitet, men vi ved godt alle sammen, at
Coronaen nemt kan ”spænde ben”
for, hvor mange vi kan være sammen
med såvel indendørs som udenfor,
men der er nok heller ingen tvivl
om, at udrulningen af vaccinationen
i befolkningen er en uhyre vigtig
del af den forestående genåbning.
Alt tyder på nuværende tidspunkt
ligeledes på, at der må forventes
visse restriktioner ved udførelsen af
diverse aktiviteter.
I et kommende nummer af KLEM Å >>
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vil jeg komme nærmere ind på indholdet af punkter, der arbejdes med
i Idrætssamvirket.
Men vi venter……
Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov
I mere end 1 år har Coronapandemien gjort det svært at leve et helt
almindeligt liv, og det betyder jo
også, at der i meget lange perioder
ikke har været muligt at være aktivt i
foreningslivet.
På trods af dette så håber vi alle
sammen på, at vi snart kan vende
tilbage til noget, der ligner den almindelige hverdag, hvor det er muligt at
være sammen og deltage i diverse
aktiviteter.
Hvis vi er heldige, så vender vi måske
tilbage engang i løbet af dette forår
– og alternativt umiddelbart efter
sommerferien.
Det vigtigste er, at foreningen overordnet set nogenlunde kan fastholde
medlemstallet, for det giver selvfølgelig mulighed for, at de nuværende
aktiviteter kan genstarte, når tiden
er klar til det.
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Vi ved alle sammen, at ventetiden
kan føles meget lang, og at det kan
betyde, at der er nogen, som falder
fra på grund af den manglende aktivitetstid samt mangel på socialt
samvær, som betyder rigtig meget.
Nogen mennesker kan blive meget
deprimeret over uvisheden over,
hvad der skal ske.
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov håber på, at vi få
en normal hverdag igen, når vi er
”kommet over på den anden side”
af Coronaen, således at vi ikke hele
tiden skal tænke på smitterisiko, testning, forsamlingsforbud og restriktioner – og måske er vaccinationen
af den største del af befolkningen et
stort gode i bekæmpelsen af pandemien? Vi har i hvert fald lov til
at håbe på, at det er sådan, at det
bliver. Tiden må vise, om det så også
holder.
Under alle omstændigheder vil foreningen gøre sit til, at vi kan komme
i gang på en ordentlig måde, når
vi atter kan mødes til aktivitet og
samvær.
Og, indtil dette sker, så venter, venter
og venter vi bare på bedre tider.

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

Tlf.: 74 52 48 48 | mail@siaps.dk | siaps.dk | CVR. 25 27 71 47

v/ Lone Pedersen
Storegade 8
6100 Haderslev
Tlf. 25 72 09 79
www.lonep.nu
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Vi savner at komme i gang
med idrætten
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Altid god mad og godt selskab i Café Parasollen

jyske huslejetjek

Husker du at pleje
dit boliglån?
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.

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

”Café Parasollen
er en café med
trivsel, værdighed
og varme”
Lavgade 5 • 6100 Haderslev
Tlf. 7453 5893
parasollen.haderslev(at)kfumsoc.dk

ÅBNINGSTIDER
mandag - torsdag kl. 10 - 17
fredag
kl. 10 - 16
lørdag
kl. 10 - 14
søndag
lukket

Sådan ødelægger du
en forening!
• Bliv væk fra alle arrangementer i foreningen
• Kommer du, så sørg for at komme for sent.
• Lad dig ALDRIG vælge til et hverv, det er MEGET LETTERE at
kritisere andre.
• Vælger man dig IKKE, så bliv fornærmet. HVIS du skulle blive
valgt, bør du glimre ved dit fravær under bestyrelsesmøderne.
• Spørger man dig om din MENING, så sig at du ikke har noget
at bemærke. Efter mødet kan du så fortælle de andre, hvordan
tingene skulle havde været ordnet.
• Lad endelig være med at foretage dig mere end allerhøjst nødvendigt.
• Vent så længe som muligt med at betale dit medlemskontingent.
• NÅR du deltager i et møde, bør du stemme på et, og gå hjem og
gøre noget andet.
• På mødet bør du altid tiltræde de fremsatte forslag, og først
bagefter komme med dine indvendinger.
• Svar ikke på de mail du modtager.
• Lad være med at give oplysninger, hvis foreningen anmoder
herom.
• Klag over mangelfuldhed i foreningens oplysninger.
• Sørg for at FÅ ALT hvad Foreningen kan tilbyde; men GIV INTET
selv
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Kort og godt!
Opfordring
Foreningen har jo gennem mange år;
ja siden 1986 haft klubbladet ”Klem
Å”. I redaktionen er vi lydhør over for
idéer, ris og ros, så tag enlig kontakt
til os, hvis overstående skulle give
anledning til spørgsmål. Vores kontaktinfo findes først i bladet.
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 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: mrwj@vip.
cybercity.dk Alle er velkommen til at
skrive til bladet. Har du spørgsmål til
indholdet i bladet, er du velkommen
til at kontakte: Mogens Jensen på
mrwj@vip.cybercity.dk
Deadline for at indsende materiale
til blad Nr. 3 2021 er den 24. juli.
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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 adresseændring
og udmeldelse af foreningen.
2. I vil betale kontingent til den
anførte dato på indbetalingskortet.
3. I kan betale over Danske Bank
Home Bank på flg.
Reg. Nr. 9570.
Konto. Nr. 13022445.
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,
som giver rabat på arrangementer.
De 2 første gange er gratis.

Hvad skete der i år?
1959 - De første eksemplarer af verdens mest solgte dukke, Barbiedukken kommer på markedet i New York
City, USA;

1994 - Den 29-årige svagtseende
danske psykologistuderende AnneMette Bredahl vandt guld i 7,5 km
skiskydning ved Handicap-OL i Lillehammer, Norge.

1975 - De første 1000-kronesedler
sat i omløb.

2002 - Camilla Martin vinder guld ved
All England ved at besejre 4 kinesere
i træk. Kun Kirsten Larsen har tidligere udført samme bedrift.

1980 - 20-kroneseddel på gaden.
1982 - Jens Brixtofte og gruppen
"Brixx" vandt det danske Melodigrandprix med "Video, Video". Nr.
2 blev Tommy Seebach med "Hip
Hurra - Det er Min Fødselsdag".
1992 - To overlæger ved Aalborg
Sygehus indstilles til afsked efter
beskyldning om at have brugt hoftepatienter som forsøgskaniner.

H.H.I.- Foreningen for dem med særlige behov. er en aktiv forening, der
er omdrejningspunktet for idrætslivet
i Haderslev. Foreningen har ca. 50
med-lemmer, der samles om glæden
ved samværet og idrætten. På hjemmesiden, www.haderslevhandicap.
dk, finder du oplysninger om klubben, om klubbens forskellige idrætsgrene som klubben tilbyder. Her på
siden finder du oplysninger om klubbens forskellige hold og billeder fra
diverse arrangementer.
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Dansk Niro Teknik ApS
Hejsager Næsvej 119, Hejsager
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 10 22

www.bergadvokater.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

Berg Advokater har bred ekspertise og faglig
dygtighed inden for privat-, erhvervs- og offentlig ret.
Vores hjerter banker for det enkelte menneske
og Jeres virksomhed.
Se mere på vores hjemmeside og facebook.
Rådhuscentret 21 • 6500 Vojens
Tlf. 74 54 21 56 • www.bergadvokater.dk

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

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

Tlf. 7452 6363
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Aktivitetskalender for H.H.I
Floorball:
Vi har lettere psykisk/fysisk, førtidspensionister, børn og unge hver
mandag fra kl. 19.00 – 21.00 i Haderslev Hallen.
Vi skulle være startet denne sæson
igen d. 11. januar år 2021. Vi slutter
og starter op igen 16. August år 2021.
Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen.
Fra kl. 18.45 – 20 30.
Vi skulle havde startet denne forårssæson den 14. januar år 2021. Vi slutter og starter igen 19. August år 2021
Stævne datoer.
9. – 10. oktober år 2021 i Kolding.?
6. – 7. januar år 2022 i Ringe.?
20. – 21. marts år 2022 i Horsens.?
Dm. 23. – 25. april år 2022 i Vejle.

Søndag den 29. maj 2021
Alle dage fra kl. 14.00 – 16.00.
Prisen 1 time 50 kr. 2 timer 80 kr.
Boccia:
Favrdalskolen. Hver onsdag i
Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – 21.30.
Hver lørdag efter aftale fra kl.11.00
– ca. 13.00.
Vi skulle havde startet igen d. 13.
januar år 2021.
Vi slutter og starter op igen den? år
2021.
Vi kører uændret videre her i sæson
2021.
Stævne datoer.?
Ved redaktions afslutning er der kun
planlagt dette stævne.
December 2021? Julestævne. I
Erritsø Idrætscenter.

Bowling:
Som altid på Haderslev Bowling
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
Alle er velkommen. Også ikke medlemmer.

21

H.H.I.`s aktivitetsplan for
perioden 7/5 2021 - 26/8 2021
Med forbehold for ændringer
Velkommen til en ny sæson
Af formanden Mogens Jensen
Når du nu får dette blad, er vores
aktiviteterne ved at slutte måske slut.
Vi er rigtige kede af, at denne sæson
har være præget af denne nedlukning
pga. Corona. Først året 2020 med
forskellige nedlukninger. Året 2021
har jo også været et mærkelig år indtil
nuværende tidspunkt, med den her
Corona Virus. Vi håber, at vi snart
kan komme i gang igen. Det glæder
os stadig over, at der er nogle, der
syntes, at idræt er sjovt og stadig
har de gode og sjove fællesskaber,
der er på klubaftnerne og til stævner.
Aktiviteter: Det første er, at Hockey
skal til første stævne den? oktober
år 2021 i Kolding som er et venskabs
stævne for Hockey klubber i Danmark. Vejle vil så i november afholde
1 dags stævne.

stævne i Ringe? den 6. - 7. februar
2022 Sidste stævne i Horsens? den
20. – 21. marts 2022. De sidste to
stævner bliver afholdt som weekend
stævner.
Dm. bliver afholdt i Vejle. I Boccia
skal nogle Haderslev spillere til deres
første stævne den? februar. Og nogle
den? marts 2022 i Taulov ved Fredericia og ligeledes, hvis man kvalificerer
sig videre til DM, er det enten i Jylland eller på Sjælland, der spilles.
Vi håber også, at der er nogle Boccia
spillere, der kan komme til julestævne
den 29. december 2021 for at forsvare vandrepokalen, som vi ikke fik
forsvaret i år 2020.
Bestyrelsen håber på, at alle foreningens medlemmer møder op til de
forskellige arrangementer. Jo flere,
der møder op, jo sjovere er det.
Vi glæder os til at se dig igen.

Ved redaktionens afslutning er det
stadig uvis, om der afholdes stævner
i det 2. halvår 2021 pga. Corona. 2.
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Fødselsdage / mærkedag
Huraa, huraa til 7 person
Der skal lyde et stort tillykke til jer alle her fra bestyrelsen.
Et stort tillykke til Toki Rubeksen med de 20 år den 24. juli 2021.
Et stort tillykke til Lars Jørgensen med de 50 år den 28. juli 2021.
Et stort tillykke til Jimmi Rasmussen med de 40 år den 5. august 2021.
Et stort tillykke til Svend Aage Jørgensen med de 86 år den 15. august
2021.
Et stort tillykke til Martin Hansen med de 20 år den 18. august 2021.
Et stort tillykke til Flemming Rasmussen med de 85 år den 18. august
2021.
Et stort tillykke til Daniel Lykke med de 20 år den 24. august 2021.
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Til medlemmer af
H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov

Der indbydes hermed til

ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. maj 2021, kl. 19.00
på Sundhedscenter Clausensvej 25, kælderen, 6100 Haderslev
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab for 2020 til godkendelse.
Ønsker man at gennemse regnskabet inden generalforsamlingen, kan dette rekvireres ved formanden, evt. specifikke spørgsmål skal være kassereren i hænde
senest den 16. februar 2021.
4. Indkomne forslag – herunder
kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
- Mogens Jensen: Formand (for 2
år).
- Martin Jensen. Bestyrelsesmedlem (for 2 år)
- Kent Bryhl. Bestyrelsesmedlem
(for 2 år)
- Kim Bryhl. Bestyrelsesmedlem
(for 2 år)
Alle personer er villige til at modtage genvalg.
Valg af suppleant. På valg er:
- Henning Hoff
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- Henning er villig til at modtage
genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
- Preben Schmidt.
- Svend Aage Jørgensen.
Begge er villige til at modtage
valg.
6. Eventuelt. Haderslev Kommunes
Foreningskonsulent, Hanne Lene
Haugaard, deltager.
Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved en sodavand
og kaffe og kage
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

www.bredtsmil.dk

TANDLÆGERNE
NØRREGADE 11, 1 SAL
6100 HADERSLEV
Tlf. 74 52 22 49

TANDLÆGERNE
LINDEGADE 52
6070 CHRISTIANSFELD
Tlf. 74 56 13 13

H. K. Murermester
Gammel Christiansfeldvej 100
6100 Haderslev

Tlf. 20 93 29 17

Støt vore annoncører...
...de støtter os
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Opslagstavlen
Supermarked
Supermarkedet havde tilbud på Berberie – andebryst, men fru Olsen
syntes, at stykkerne var for små og spurgte slagteren, om han ikke
havde nogen større. ”Jeg er ved at pakke nogle, men de er først klar
om nogle minutter”, svarede han. 10 minutter efter lød det i højtaleren: den dame der gerne ville havde større bryster, kan komme til
slagterafdelingen nu.
Første skoledag
Lille Lise kommer hjem fra første skoledag og hendes mor spørger:
Nåh, hvad lærte du så i dag? Åbenbart ikke nok. De vil have jeg skal
komme igen i morgen.
Fangere
2 fangere sidder i fængsel og snakker. Den ene spørger den anden.
Hvad sidder du inde for? Jeg har en bygningsfejl. Det kan man sgu
da ikke sidde inde for. Jo for lange finger og for korte ben,
Duftende kvinder
En gammel kvinde stod i en elevator. Ind kommer der en elegant
duftende kvinde, som kikker på den gamle dame, og siger? Ralph
Lauren? 800 kr. pr. dråbe.
Elevatoren stopper og ind kommer en ny
meget velduftende kvinde. Hun vender sig og
kikker på de 2 andre. Chanel? 1500 kr. pr. dråbe.
Næste etage skal den gamle dame af. Hun slipper
en ukontrolleret og meget ildelugtende fis, vende
sig mod de velduftende kvinder og siger, ”Gule
ærter” 9 kr. i Netto.
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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 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
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Sk a l d er
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Digitaltryk
der forbløffer
på både lav pris
og høj kvalitet
Bestil online på

www.FLtryk.dk
FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70

SCHØTT’S
FODKLINIK
Fodplejer L. Schøtt Madsen
Dronning Alexandrines Vej 2
6100 Haderslev • Bus nr. 4

Nem parkering foran huset

Bestil tid til en
velgørende
fodbehandling
Se mere på:

Tlf. 74 52 19 31

30 års erfaring
www.schoetts-fodklinik.dk

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

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev
Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

Sponsoreret

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22
DK-6100 Haderslev

3F Vojens - gør dig stærkere
Praktisk oplæring • Personlig udvikling
Hverdagslæring • Jobetablering

Troldkær

Koldingvej 13 • 6630 Rødding
Tlf. 74 55 11 66 • www.troldkaer.dk

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

