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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

Lysbjergvej 8D • 6500 Vojens

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
Allan Lykke Nielsen
Øsby Møllevej 15
6100 Haderslev
E-mail: Nielsenallanlykke@gmail.com
Tlf. 23 33 92 42

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

Bestyrelsesmedlem
Kent Bryhl
Dybbølsgade 16 1.th
6500 Vojens
E-mail: Kentbryhl0610@gmail.com
Tlf. 81 75 61 59

Regnskabsfører
Pia Rosenberg
E-mail: rosenbergpia@hotmail.com

Supplant
Henning Hoff
Kløvervej 148 3. Tv
6100 Haderslev
E-mail: Hoff29@hotmail.com
Tlf. 20 67 59 00

Bestyrelsesmedlem/Afdelingsleder Hockey.
Jette Jakobsen
Sønderbro 28 a, stuen.
6100 Haderslev
E- mail: jettejakopsen@gmail.com
Tlf. 26 21 25 80
Bestyrelsesmedlem
Kurt Koch
Slagtergade 12 stuen. 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: (til redaktøren)
20. marts. 2022
Udkommer i uge 18 i 2022
Oplag ca. 200 eksemplarer.
4 gange årligt.

Facts om HHI

Bestyrelsesmedlem/webmaster/
Afdelingsleder Floorball
Martin Hørup Jensen
Østergade 36 stuen. th.
6100 Haderslev
E-mail: martinjensen46@gmail.com
Tlf. 42 41 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. 60 medlemmer, kontingent betales
2 gange årligt - februar og august.
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I bruger størstedelen af tiden indendørs. Derfor kæmper vi for bedre bygninger.
Vi laver effektiv ventilation og holdbare byggeprodukter.
Lindab – for a better climate

www.lindab.dk

Tlf.: 42 73 62 78 • kundeservice@tj-traepiller.dk
www.tj-traepiller.dk
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Godt nytår og
tusind tak
Af formanden Mogens Jensen
Endnu et kalenderår rinder ud – og
igen kan vi snart sige velkommen
til et nyt år med nye udfordringer
og spændende mu-ligheder. 2021
vil, som 2020, nok blive hu-sket for
Covid – 19 pandemien, for nedlukning, restriktioner, smittetal og de
mange og store konsekvenser for
befolkning og en lang række virksomheder. Vi håber, at 2022 bliver året,
hvor vi glæder os og forhåbent-lig alle
medlemmer og samarbejdspartnere
kan nyde året 2022 uden hæmninger
og bare nyde fællesskabet.
Vi vil gerne takke jer alle, hver især
der har bidraget med både stort og
småt i det gam-le år. Uden jeres
bidrag på den ene eller den anden
måde, har vi stadig kunne dyrke
idræt for dem med særlige behov.
Både unge og ældre. H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov,
er stadig en lille og stabil forening. Vi
har ca. 65 medlemmer, som både er
aktive og passive, derfor er det vigtigt
for os stadig at kunne beholde det

billige medlemsgebyr nede, derfor
er det også vigtigt, at vi har mange
læsere og bi-dragsydere.
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov ønsker alle læsere,
medlemmer, an-noncører og samarbejdspartnere et rigtigt Godt Nytår!
Efter denne her Corona krise er vi
igen kommet op på et normalt medlems-tal.
Nogle annoncører har været med
lige fra bladet startede i år 1986.
Man kan også lige kikke forbi vores
hjemmeside ”Hader-slevhandicap.
dk” hvor vores medlems-blad ligger
med alle annoncører.
Dette kan være endnu en god grund
til at handle og støtte de mange
lokale firmaer, som støtter udgivelsen
af det GRATIS blad Klem Å.
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Vores Sidste farvel til
Svend Aage Jørgensen!
Af Formanden Mogens Jensen
Vores mangeårige medlem Svend Aage Jørgensen stille sovet ind, her lige
den første dag i år 2022 Han kæmpede til det sidste, efter lang tids sygdom.
Hvem var Svend Aage Jørgensen så? Han startede i foreningens bestyrelse
i år 1988 som afdelingsleder i bordtennis, da hans søn startede i bordtennis,
helt frem til år 1992 hvor han overgik til sekretær i bestyrelsen, helt frem til år
2006 hvor han overgik til Passiv medlem. Han var også den person, der skulle
samle trådende op når en regnskabsfører ikke magtede dette mere som
der er sket 3 gange. Sidst da vi havde en kassere der brugte af foreningens
kasse, der måtte Svend Aage også træde til, med at få styr på regnskabet.
Hvem var Svend Aage? Svend Aage og hans kone Lis Jørgensen, som gik
bort i år 2018 De var begge to nogle mennesker der brændte for at hjælpe
dem med særlige behov. Deres hjem var altid åben, da de boede på Rosenbakken. Når der ikke var nogen steder man kunne afholde bestyrelsesmøde,
så lagde Svend Aage og Lis hus til.
Svend Aage var frisk lige til det sidst. Da foreningen afholdte 40-års jubilæum i år 2019 ringede han rundt til de 2 personer der var med til at stifte
foreningen, at de skulle stille op, da han mente det var nok sidste gang de
ville kunne ses til en foreningens jubilæum. Den 8. januar 2022 tog vi afsked
med Svend Aage Jørgensen, på GL Haderslev kirke.

6

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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Floorball
Af Martin Jensen Floorball leder
Floorball i H. H. I. – Foreningen
for dem med særlige behov, er
venskab, glæde, motion for sjov
og seriøsitet. Vi favner bredt. Som
forening har vi et års hjul som indeholder forskellige aktiviteter. Hold
start er primo august og kører indtil
slutningen af maj måned, og herefter er det sommer pause.

Hvad er floorball?
Floorball er det spil, du kender
fra skolen eller fritidsklubben. Her
kaldte du den sikkert hockey. Men
har du haft det sjovt med den hvide
bold med de 26 huller, ja så er det
Floorball du har spillet. Kom og
mød nye venner samt at have det
sjovt med andre.

Tid og sted: Haderslev Hallen,
Clausensvej 1 6100 Haderslev.
Mandag aften kl. 19.00 - 21,00.
Husk: Indendørs sko og mon ikke
en drikkedunk vil være en god ide.
HUSK at motionsfloorball er for alle
over 12 år.
De første 2 gange er gratis at deltage. Klubben har Floorball stave
du kan låne.
Vi deltager i motions floorball stævner med rask-idrætten ind i mellem.
Håber vi ses.
Ved eventuelle spørgsmål til holdet
generelt:
Martin Jensen
mobil 93 10 51 63 efter kl. 15.00.
Henning Hoff
mobil 20 67 59 00 efter kl. 16.00.
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Floorball stævnet i Sønderborg
Af Martin Jensen Floorball leder

Floorball stævnet i Sønderborg ten, så er vi ikke bange for at prøve
H.H.I. floorball afdeling deltog
mandag d.1. oktober 2021 med 2
hold i en floorball stævne som Sønderborg floorball klub havde arrangeret, da der ikke var tilmeldinger
nok til hverdags floorball i Region
syd som floorball Danmark havde
arrangeret. Der var så 5 herrehold og
3 damehold som havde tilmeldt sig
dette lille stævne. Der blev spil-let på
lille bane 10 x 20 meter - 8 min pr.
kamp. Det foregik således, at herrehold spillede på en bane og damehold spillede på en anden bane,
begge hold fra H.H.I. gjorde hvad
de kunne, men desværre vandt de
ikke så mange kampe men de gjorde
det supergodt, når man tænker på at
det var et såkaldt rask divisionshold
vi spillede i mod, så gav I alt, hvad
I kunne og vi er blevet klogere på,
hvad det vil sige at spille imod andre
klubber inden for raskidrætten.
Jeg synes I alle har gjort det godt og
igen har vi vist, at selvom vi normalt
spiller inden for Handicap idræt-

no-get nyt og få noget modstand
som I fik, så super-dejligt at se, at I
virkelig kæmper selvom det er nogle
bedre hold I var oppe imod. Tak
fordi at I ville være med til at vise,
at selvom vi er en lille forening som
ikke har så meget erfaring på nuværende tidspunkt inden for floorball,
så stiller vi gerne op og spiller imod
andre.

Floorball stævnet i Jelling
H.H.I. floorball afdeling deltog
mandag d.11. oktober 2021 med 2
hold i et motions floorball stævne. Vi
var selvfølgelig spændte på hvordan
det ville gå denne gang. Kl. 19,00
bød Johnni Perschke fra Sønderborg floorball klub velkom-men, hvor
han fortalte at der var så 5 herrehold
og 3 damehold som havde tilmeldt
sig dette lille stævne. Han måtte
desværre sige nej til nogle klubber
denne her gang, da der ikke var
plads og tid nok til flere hold. Der
blev spillet på lille bane 10 x 20
>>
meter med 8 min. pr. kamp.
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Det foregik således at herrehold spillet på den ene bane og kvinderne på
den anden bane. Der blev kæmpet
godt af begge hold og de gjorde det
su-pergodt, når man tænker på at det
var division hold de spillede i mod,
så gav I alt hvad de kunne, og vi er
blevet klogere på hvad det vil sige at
spil-le imod andre klubber inden for
rask idræt. Jeg synes I alle har gjort
det godt og igen har vi vist, at selvom
vi normalt spiller inden for Handicap
idræt så er vi ikke bange for at prøve
noget nyt og få noget modstand som
I fik så superdejligt at se.

Floorball stævnet i Herning
H.H.I. floorball afdeling deltog lørdag
d.11. de-cember i det sidste Floorball
stævne for i år som blev afholdt af
Herning Pirates Floorball Club i samarbejde med Parasport og floorball
Danmark. Henning og jeg var spændt
på om stævnet blev afholdt, da der om
onsdagen havde været presse-møde.
hvor det ikke så godt ud med Corona
men heldigvis kom vi af sted hvor der
blev spillet på 2 baner - en stor bane
til dem som er øvede spillere med fast
målmand og en lille bane, hvor der spilles 3 mod 3 uden målmand.
Vi deltog med to hold, hvor jeg var
træner/ leder i samråd med Henning

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.

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

sRREGADEÍÍ ADERSLEVLFÓÔÓÔÓÔËË
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som også er træner. Vi havde tilmeldt
holdene til at spille på lille bane 3 mod
3. Vi havde denne gang 1 ny spiller
med som kun havde deltaget i træning
nogle uger, og vi var deroppe i så god
tid, at der var plads til lidt hygge, hvor
de fik mulighed for at spille med hinanden lidt inden stævnet, gik i gang.
Kl. 11,00 blev der budt velkommen af
Poul Janik Jensen fra Herning floorball Club, hvor der var kommet en lille
smule ændringer i spille planen, da
der var et hold på lille bane som havde
meldt fra. Det betød så bare, at der var
en ekstra pause ind i mellem kampene.

Der blev spillet efter de gældende
floorball regler. Efter de indledende
runder blev det tid til mid-dagspausen,
hvor der i år var sat lidt ekstra tid af
således, at alle kunne nå at få spist
inden der skul-le spilles finale runder.
Efter kampene var der tid til at vi kunne
prøve speed test, hvor vi kunne se hvor
hårdt vi kunne skyde. Det gik rigtig
godt for nogle - andre knap så godt,
men alt i alt havde vi en super god
dag, hvor begge hold blev mellem de
3 bedste, så vi ser frem til et nyt år med
forhå-bentligt flere floorball, stævner
rundt omkring.

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

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

v/Henny B. Nicolaisen
Årøsundvej 72
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 04 25
Fax 74 53 31 79
Mobil 21 46 51 25
hennyhbn@gmail.com
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Kort og godt!
Af Mogens Jensen – Formand
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, sølvbryllup, guldbryllup, eller på en anden
måde en mærkedag, der skal fejres.
Skriv, ring, mail, jo mere vi ved, jo
bedre kan vi skrive om vedkommende.
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 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
12

i bladet. ”Få nu fat i skrivetøjet” og
send det til Redaktøren.
Deadline for at indsende materiale til blad nr. 2. 2022 er den 20.
marts.
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 på flg.
Reg. Nr. 9570.
Konto. Nr. 130 22 445.
Husk det nu!
Kontingent betales 2 gange årligt
januar 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?
4. August 1971 - USA opsender 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 Calment 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 Chicago, hvor han undskylder sine
tidligere udtalelser om at ”. Beatles
er mere populære end Jesus".
11. august 1971 - Ukendte gerningsmænd 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
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Boccia
Af formanden Mogens Jensen
H.H.I. – Foreningen for dem med
særlige behov, har haft en Boccia
spiller med til 2 ud af 3 kvalifi-kationsstævner til Dm. For at kvalificere
sig til Dm.er kriteriet for at komme
med til DM at kom-me mellem de
tre bedste til Regionsmesterskaberne. Det første var på Sjælland, som
han ikke del-tog i. Det andet forgik i
Erritsø Idrætscenter den 13. oktober
2021, som blev afviklet på en dag.
Det 3. foregik i Aalborg som blev
afviklet på en weekend.
Svend Andersen, måtte desværre se
sig ”slået” ved at der var nogle nye
regler som var trådt i kraft i år 2021,
som han ikke lige var opmærksom
på. Derfor må han nu sige farvel til
Dm som blev afviklet den 21. – 22.
november 2021 i Ballerup.
Som han fortalte ”jeg havde ellers
glædet mig til at forsvare min titel fra
sidste år, med at vinde Dm. Sådan
skulle det ikke blive i år”.
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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.
Torsdag den 25. november 2021 var
der indkaldt til valgmøde for de forskellige samvirker i Haderslev Kommune.

undertegnede – og vi var desværre
de eneste repræsentanter fra hele
kommunen fra handicapidrætsforeningerne.

Forud for valgmødet var de ikke ret
mange foreninger, der havde tilmeldt
sig, men det viste sig heldigvis i ”11.
time”, at der var et rimelig flot fremmøde – og især inden for den gruppe,
hvor der skulle vælges medlemmer til
Idrætssamvirket.

Inden valgmødet havde jeg tilkendegivet, at jeg atter engang gerne ville
stille op som kandidat, hvis der ikke
var andre, der ønskede at kandidere
til posten i Idrætssamvirket.

Det kommende Idrætssamvirke skal
arbejde i perioden 2022-2025, og
det består af 7 medlemmer. Af vedtægterne for dette samvirke fremgår
det, at ét af de 7 medlemmer tildeles
handicapidrætsforeninger i kommunen, såfremt disse foreninger ønsker
sig repræsenteret.
For H.H.I. – Foreningen for dem
med særlige behov er det vigtigt,
at handicapidrætsforeningerne ”har
en stemme” i Haderslev Kommune.
Derfor fremmødte foreningen med 2
repræsentanter – Lars Jørgensen og
16

Resultatet af valghandlingen blev
således, at jeg også i den næste
4-årige periode er medlem af Idrætssamvirket i Haderslev Kommune.
Det takker jeg selvfølgelig for, og jeg
glæder mig til det fremtidige samarbejde i Idrætssamvirket, der i øvrigt
fik valgt de øvrige 6 medlemmer. Det
nye Idrætssamvirke er sammensat af
såvel nye som nuværende medlemmer, og det positive er, at medlemmerne repræsenterer idrætsforeninger bredt i hele Haderslev Kommune.
Idrætssamvirket bliver formelt godkendt af den nye kommunalbesty-

relse i Haderslev Kommune på et
konstituerende møde i december
måned 2021.

politikerne, så jeg ser da frem til,
at dialogen markant forbedres i de
kommende 4 år.

Det første møde i det nye Idrætssamvirke forventes afholdes onsdag
den 12. januar 2022, hvor samvirket
konstitueres med formand og næstformand.

Samtidig håber jeg på, at handicapidrætten fremadrettet får mulighed
for at blive mere synlig i Haderslev
Kommune. For at realisere dette er
det meget vigtigt, at alle handicapidrætsforeninger i kommunen arbejder målrettet for at dette skal lykkes.

I slutningen af februar måned 2022
indkalder Haderslev Kommune alle
valgte medlemmer af samtlige samvirker i kommunen til et kursus, hvor
man kommer til at høre nærmere om,
hvilke indflydelsesmuligheder der er
i dette arbejde, samtidig med at det
juridiske indhold præciseres.
Demokrati er en vigtig del af det
fremtidige arbejde, og det er utrolig
vigtigt, at Idrætssamvirket hurtigt får
opbygget positive relationer til såvel
forvaltningen i Kultur og Fritid samt
politikerne i Udvalget for Kultur og
Fritid. I perioden 2018-2021 har det
været meget svært for Idrætssamvirket at få en forpligtende dialog med

Jeg ser frem til det kommende
arbejde i det nye Idrætssamvirke,
og jeg vil løbende berette om dette
arbejde i de følgende numre af KLEM
Å

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
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Godt nytår i en tid med Corona
Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke samt i
H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov.
Vi er nu kommet ind i 2022 – og
Corona er desværre fortsat en realitet, hvilket naturligvis har betydning
for det lokale idræts- og foreningsliv.
I skrivende stund er der dog heldigvis
mulighed for at dyrke sin idræt, men
dog med visse restriktioner. Når man
ser tilbage på forløbet af Coronapandemien i de seneste knap 2 år, er der
heldigvis sket en ændring i måden at
gennemleve krisen.
Da Corona havde sit indtog i Danmark i marts 2020 og i det følgende
år, valgte myndigheder og Folketinget at iværksætte en lang række
restriktioner, og det medførte blandt
andet, at samfundet ”lukkede ned”,
og dermed var det ikke muligt at
deltage i det almindelige idrætsliv, da
stævner med mere blev aflyst.
I sommeren 2020 og 2021 var Corona
i aftagende, og derfor åbnede samfundet igen. Hen over efteråret 2021
steg smittetallet stærkt, men alligevel
er samfundet fortsat relativt åben,
selv om der er en del restriktioner.
18

Denne markante ændring i samfundet skyldes først og fremmest, at
en stor del af befolkningen nu er
vaccineret, og dermed er der en
forventning til, at der ikke vil være så
mange alvorlige syge som tidligere
under Corona.
De mennesker, der ikke ønsker at
lade sig vaccinere opfordres til at
lade sig teste – og mange steder i
samfundet kræves der et Coronapas.
Så længe pandemien er en del af virkeligheden er der selvfølgelig grund
til bekymring. Ingen ved imidlertid
hvor lang tid Corona vil være i samfundet, men jeg tror, at man fremover
vil opleve, at samfundet vil forsøge
at være mere åben, men forventeligt
med restriktioner af forskellige slags.
Det betyder altså, at det måske nok
vil være muligt at deltage i idrætslige
aktiviteter fremover, men med visse
begrænsninger. Derfor gælder det
om at bevare roen og fornuften, når
man er sammen i et større fællesskab.

>>

At lade sig vaccinere/teste for Corona
giver os forhåbentlig mulighed for
fortsat at kunne leve en tryg tilværelse i et fællesskab. Husk også,
at en sund håndhygiejne – brug af
håndsæbe og sprit – er en god foranstaltning mod Corona.

Jeg håber, at de aktive medlemmer af
foreningen får mulighed for at dyrke
det idrætslige fællesskab i den igangværende sæson uden al for mange
restriktioner eller aflysninger.
Rigtig god sæson – og lad os sende
Corona på snarlig pension
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Hockeystævne 27. november 2021
Af formanden Mogens Jensen
Lørdag den 27. november 2021
havde vi den for-nøjelse af endeligt
at kunne deltage ved hockey-stævne
efter lang pause med stævne p.ga
Corona-en. H.H.I – Foreningen for
dem med særlige be-hov deltog med
4 hold - i alt 29 spillere og 4 træ-nere/
ledere.
Som formand for H.H.I varmer det
altid mit sportshjerte at se så mange
udøvere give den fuld gas ved alle
kampene. Det er skønt at se, at vi
som forening har så mange medlemmer og at der sta-dig er rigtig mange
personer med særlige behov som
dyrker motion og idræt - om end ikke
dagligt så i hvert fald ugentligt.
H.H.I. - Foreningen for dem med
særlige behov var til det først stævne
i Vejle efter denne her lan-ge Corona
pause. Vi var meget spændte på om
der blev til noget, da denne her Corna
igen var begyndt at tage til. Der var
nu lige et andet spø-gemål som
skulle afklares dagene op til vi skulle
afsted. Skulle der vises Corona pas/
test. Der kom en skrivelse fra vores
hovedorganisation ”Paras-port” at
der ikke skulle vises Coronapas. Vi
20

bad om at alle spillere burde være
på den sikker side og få taget en
Corona testen, så den var gyldigt op
til stævnet.
Til stor glæde kunne vi komme afsted
til den ar-rangerede hockey stævne
i Vejle i D.G.I. Huset lørdag den 27.
november. Der kommer jo hold fra
hele Region Syddanmark. Der var
deltagelse fra Haderslev, Kolding,
Tønder, Vejle, Horsens og Odense.
Stævnet begyndte lørdag med
omkring 175 delta-gere, ja dette
kunne vi havde håbet, men denne her
gang var der kun omkring 150 deltagere. Det si-ger lidt om, at den her
Corona pause måske har haft den
indflydelse på et så stort frafald af
id-rætsudøvere i denne sportsgren.
Lørdag startede stævnet kl. ca. 10.00
for de meste erfarende spillere og kl.
ca. 10.30 for de mindre erfarende.
Som der er ved alt sport, hvor man
spiller turneringer, er der nogle der
taber og vin-der. Vi har 2 erfarende
hold som vi kalder B1 og B2 så har
vi et E hold og et D hold ved dette
stævne, som er det første ud af 3

turneringer. Her spillede B1 uafgjort
mod B2 og tabte en kamp. B2 spillede uafgjort mod B1 og vandt en
kamp. D holdet vandt begge deres
kampe. E holdet vandt en og tabte
en. Til alt held blev ingen af dem fra
Haderslev smittet. Jeg har heller ikke
hørt, at der er andre klubber der er
blevet smittet af Corona.
Ja sådan kan det gå og vi må så håbe
på, at resul-taterne bliver anderledes
i de andre 2 stævner her i år 2022. Vi
skal til. det andet stævne som også
bliver i D.G.I huset i Vejle Kommune,
som også er et endags stævne. Det
sidste stævne bliver i Horsens, hvor
hallen vi spiller i ligger lige over for
det gamle statsfængsel i Horsens.

Stævnet bliver spillet over en weekend, hvor man spiser og hygger sig
med musik og dans lørdag aften til
kl. 23.00, hvor festen er slut. Man
skulle gerne være frisk til næste dags
kampe.
Der skal lyde en stor tak til alle trænere, ledere og også alle idrætsudøvere, som gør alt for at det hele skal
gå op i en højere enhed. Ingen sure
miner, når vi beder dem om at blive
testet i denne her svære tid. De er
alle positive idrætsudøvere. En stor
tak til alle frivillige for deres arbejde i
daglig-dagen, men også i forbindelse
med et sådant stort idrætsarrangement over en dag. Uden jer kunne
det ikke lade sig gøre.
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Nu falmer skoven
Af formanden Mogens Jensen.
Nu falmer skoven trindt om land, som
der er en sang af Grundtvig helt tilbage
fra 1640. som jeg er blevet inspireret af
i denne artikel.
Når vi ”konen, hunden og jeg” tager på
søndags-tur for at lufte hunden, tager vi
nogle gange ud i Vesterskoven og andre
gange ud i Dyrehaven i Haderslev. Nu
her denne søndag i oktober måned, hvor
vi var ude at gå i Vesterskoven kunne
man nyde den i fulde omfang med dette
efterårsvejr. Denne søndag formiddag
her i slutning af oktober måned ”skift
fra sommertid til vintertid” havde vi 13
grader varmt og dette føles ikke koldt
i skoven, da der heller ikke var meget
blæst og solen tittede frem imellem
træerne.
Så tænker man, sommeren er forbi og
efteråret trænger sig på. Det betyder
et skifte i arbejdstem-po og medfører
som regel en ændring i krop og sind.
Man er simpelthen til på en anden måde
om efteråret, hvor vinden blæser mere
regelmæssigt, vejret bliver koldere og
naturen visner.
Det er på sin vis godt, at sommeren
ikke varer hele året, og af og til også
bliver koldt og varmt vejr, der skaber en
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balance i naturen. Der siges, det er sundt
at mærke årets gang. Nu hvor sommerens varme er forsvunden og træerne
er be-gyndt at tabe deres blade, er vi
måske ved at tæn-ke på, at der snart er
tid til at finde vintertøjet frem
Hvilken natur byder skoven så på? Når vi
er ude i skovene om sommeren, efteråret
og vinteren mø-der man mange mennesker, der er ude at nyde naturen, om
så det er med hund eller børn, Det kan
også være der er nogle, der løber en tur
eller cykler en tur i skoven. Bare det at
se skovens na-tur, hvor bladene ligger
i skoven bund og på stier og se alle de
små vandløb, der lige så stille løber i
en uendelighed og hvor det er skovens
mange blade der følger strømmen af
vandet til, ja det vi-des ikke. Er man til at
samle svampe, så er der rigeligt at finde
her i efteråret.
Man møder også mange gange de faste
personer i skoven, som hundelufter og
andre, som man lige hilser på eller får en
lille snak om, hvad der nu kan bringes på
banen. Jeg har bl.a. et ældre ægte-par,
der også går med sin hund i Vesterskoven. Hunden ved gerne, når den ser mig,
at der gerne er en hundegodbid til den.
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Aktivitetskalender for H.H.I
Floorball:
Mandag, kl. 19.00 – 21.00.
Vi er startet denne sæson
mandag den 11. januar 2022.
Vi træner derefter, forsat
hver mandag i Haderslev Hallen.

kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 20. februar 2022
kl. 14.00 – 16.00.
Søndag den 20. marts 2022
kl. 14.00 – 16.00.

Hockey:
B – Hold, C – hold – D - Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen.
Fra kl. 18.45 – 20.30.

Søndag den 24. april 2022
kl. 14.00 – 16.00.

Boccia:
Vi er startet denne forårssæson
den 13. januar 2022.

Favrdalskolen. Hver onsdag i
Favrdalskolens gymnastiksal.
Fra: Klokken 19.00 – ca. 20.30.

Stævne i Vejle d. 5. februar 2022.
Stævne i Horsens 12. -13. marts
2022.

Hver lørdag efter aftale fra kl. 11.00
– ca. 13.00.

Fm stævnet 8.-10. april i Ålestrup

Vi er starter denne sæson onsdag
den 12. januar 2022.

(Alle Stævner er med forbehold
Corona)

Vi kører uændret videre her i
sæson 2022.

Bowling:

Mød op og vær med.

Som altid på Haderslev Bowling
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
Søndag den 23. januar 2022
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H.H.I.`s aktivitetsplan for
perioden 30/1 2022 - 30/3 2022
Med forbehold for ændringer
Når du nu får dette blad, er vores
aktiviteter startet op. (Se nærmere
på en anden side).
Vi er rigtige stolte over at kunne
slå dørene op endnu engang til en
ny sæson år 2022. Året 2021 har
jo været et mærkelig år med den
her Corona Virus. Det glæder os, at
stadig er nogle, der synes, at idræt er
sjovt og stadig har de gode og sjove
fællesskaber, der er på klubaftnerne
og til stævnerne.
Aktiviteter: Det første er, at Hockey
skal til første stævne den 5. februar
år 2022 i Vejle. Ved redaktionens
afslutning er det uvis, om stævnets
afholdelse i dette halvår, da der ikke

er nogle der ved noget med Corona.
3. stævne i Horsens den 12. -13.
marts 2022. Det sidste stævner bliver
afholdt som weekend stævne. Dm.
bliver afholdt i Nordjylland. I Boccia
skal nogle Haderslev-spillere til deres
første stævne den? februar. Og nogle
af dem? 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. Bestyrelsen håber på, at alle
foreningens medlemmer møder op
til de forskellige arrangementer. Jo
flere, der møder op, jo sjovere er det.
Vi arbejder på at afholde et arrangement med Bowl og spisning i april
til en meget lille deltager betaling. Vi
glæder os til at se dig igen.

Fødselsdage / mærkedag

Huraa, huraa til 1 person

Et stort tillykke med fødselsdagen til Betina Skibsted,
der fylder 30 år den 10. februar 2022.
Et stort tillykke til dig her fra bestyrelsen.
Skulle du have en mærkedag, du mener, der skal med i bladet, er du velkommen til at kontakte redaktionen.
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Dansk Niro Teknik ApS
Hejsager Næsvej 119, Hejsager
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 10 22

Stadionvej 5
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 84 00

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

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

Erfarne og kvalitetsbevidste håndværkere indenfor

TØMRER | SNEDKER | BLIK
Nybyggeri . Tilbygninger . Nyt tag . Renovering
Vinduer & døre . Isolering . Blikkenslagerarbejde

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

CAWO A/S | Hejsagervej 33B | 6100 Haderslev | www.cawobyg.dk

Opslagstavlen
Ungkarl
En ungkarl er en mand, som af egoistiske grunde har afhold
sig fra at gøre en kvinde ulykkelig.

Fulderikken
Fulderikken stod og svajede foran politistationens skranke
og overbetjenten sukkede; - nå er du her nu igen, Olsen…?
Manden; - ja! Er der kommet noget post?
Hukommelse
Unge Jensen pralede af sin gode hukommelse, og en ven
spurgte; - Hvad er så det det allerførste, du kan huske?
Det var jordemo-deren, der sagde til min mor: ”Det blev
en dreng!”.
Mænd
Vist forstår mænd sig på kvinder. De lader bare, som om
de ikke gør det. Det bliver billigere.
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v/ Lone Pedersen
Storegade 8
6100 Haderslev
Tlf. 25 72 09 79
www.lonep.nu

Følg med

Erlevvej 34 • 6100 Haderslev • Tlf +45 74 52 13 47 • haderslev@danhostel.dk • www.danhostel-haderslev.dk

