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Forhåbentlig går vi nu en sæson/år i 
møde, hvor alting bliver helt normalt, 
hvor vi kan afvikle de ting, der er i 
støbeskeen uden at bliver forstyrret 
af pandemier og andet skidt. Det 
gode ved sådan en pandemi, er dog, 
at man får øjnene op for, hvor godt 
det normale, hverdagen og alt det 
almindelige er det, vi kender. Lad os 
håbe på et helt normalt år, et år hvor 
vi kan samles i det omfang vi har 
lyst til, et år, hvor vi ikke skal skele til 
smittetal og restriktioner Vi glæder 
os over at der stadig er nogle, der 
synes, at idræt er sjovt og stadig har 
de gode og sjove fællesskaber. Vi har 

Velkommen til en ny 
efterårssæson

nu her i denne sommerferie år 2022 
haft fodbold og Floorball næsten alle 
torsdag aftner fra kl. 19.00 – 21.00. 
Jeg kan kun opfordre alle lokale 
mennesker og alle idrætsudøvere, til 
at komme og se, hvad vi laver med 
børn og voksne med særlige behov 
fra Haderslev og omegnen oppe i 
Haderslev Hallen. 

Der skal lyde en stor tak til alle de fri-
villige instruktører og hjælpeinstruk-
tører, der stadig har været villige til at 
stå til rådighed. Vi glæder os til, hvad 
I har fundet på til alle de spændte 
idrætsudøvere i kommende sæson. >>

Af formanden Mogens Jensen
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Ta´ testen

Skal jeg starte til 
træning igen?

Nej Ja

Jo, du skal - vi ses til træning.

Og hvilke hold kan vi så tilbyde? Vi 
har brug for din støtte! Nu håber 
vi bare, at I vil bakke os op, ved at 
komme og deltage på vores hold. 

Lad os fylde vores haller op med 
en masse børn, unge og voksne, 
så vi igen kan være sammen og 
nyde vores dejlige lokale fællesskab. 

Her i bladet kan du finde yderli-
gere, praktiske informationer om hver 
idrætsgren. Du kan også se på www. 
haderslevhandicap.dk, og du kan til-
melde dig idrætsgrenen ved at møde 
op på en træningsaften.

Vi glæder og til at se dig igen.
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Så er det 30 år siden jeg blev frivillig i 
H.H.I – Foreningen for dem med sær-
lige behov. Da vores drenge startede 
til idræt, stod man og manglede i ny 
afd. leder i svømning, hvor min familie 
og jeg brugte masse af fredag aftener 
med masse at socialt samvær og 
aktiviteter i vandet og man sluttede 
af ude på gangen, hvor der var mulig 
at købe en sodavand. Desværre er 
denne aktivitet ikke mere i forenin-
gen. Siden er der blevet til andre 
idrætsgrene og weekendture. som 
jeg har været involveret i. 

Siden 2005 har jeg være afd. Ledere 
for halhockey, hvor medlemstallet 
har være stigende gennem årene, 
mine mål gennem årene er ”Her 
skal være plads til alle borgere med 
særlige behov”. Siden år 2009 har vi 

Tanker gennem årerne

Af Jette H Jakobsen

haft et sammenarbejde med Kolding 
Handicap Idrætsforeningen, hvor vi 
skiftevis mødes 1 til 2 gange årligt, 
hvor vi mødes på tværs af vores for-
eninger til hockey træning. 

Det sidste nye samarbejde med andre 
klubber er nu, at vi også er begyndt 
at sammenarbejde med Rend og 
Hop ”Tønder Handicap Idræt”. De 
har nu været oppe ved os, hvor vi 
også spillede lidt hockey med dem. 
Vi synes dette er sjovt, hvor man kan 
mødes på tværs til en træningsaften 
med succes, og så mødes vi jo også 
til stævner.

Vi trænere/ledere kan så give vores 
erfaring videre til hinanden og spillere 
kan få nye venner.
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Fredag d. 29. maj blev der afholdt 
Award på Haderslev Idrætscenter 
med omkring 400 deltagere. Hvad 
er Award så? Når man har vundet et 
Dm som hold eller som enkel person 
eller man har været som frivillig i en 
forening fra 10 år. Derefter kan man 
modtage en anerkendelse hvert 5. 
år derefter.

Der bliver også mange gange uddelt 
priser for div. F. eks Årets unge ledere, 
årets talentudvikler, årets idræts-
forening. Og mange andre priser 
under Kultur og Fritid. År 2018 blev 
det første Award afholdt i Haderslev 
Idræts Center i den lille gymnastiksal. 
Før år 2018 hed dette vundne mester-
skaber. Man fandt efterfølgende ud 
af dette var så stor en succes, at man 
efterfølgende år ville afholde dette i 
opvisningshallen.

Vi i foreningen har i mange år haft 
nogle med i vundne mesterskaber 
”Award”, nogle har modtaget års tegn 
for frivilligt arbejde i foreningen. Dem 

Af Formanden Mogens Jensen

der har været stifter 
for foreningen, var 
med sidt i år 2019, og 
dem der har siddet i 
bestyrelsen. Desværre 
er nogle af dem gået 
bort. Vi har så Kurt 
Koch som frivillig i for-
eningen i 35 år og Lars 
Jørgensen som frivil-
ligt arbejder i forenin-
gen i 30 år. Vi har så 
Jette Jakobsen som 
30 år i foreningen som hun modtager 
i år 2023. Og mange andre med div. 
Års tegn. 

Aften foregik med at man bliver budt 
velkommen ude i forhallen med et 
lille glas Champagne inden dørene 
åbnes til festsalen. Her i år blev vi 
budt velkommen af Alex Bøttiger 
som var aftens konferencier. Aften 
igennem bliver der budt på lidt varm 
mad og til sidst kaffe/te med kage. 
Man kunne også aften igennem købe 
div. Drikkevare oppe ved baren.

Talent frivilligheds 
Award 2022
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Der blev uddelt mange priser oppe på 
scenen. Vi som forening var indstil-
let til årets forenings pris, Haderslev 
Kultur og Fritid havde forinden været 
ude i vores forening, for at optage en 
video som skulle bruges på aftenen. 
Videoen kan ses på Facebook siden 
H.H.I. – Haderslev. Martin Jensen 
fik gave for 15 års frivilligt arbejde i 
foreningen. 

Som årets idrætsforening var forenin-
gen jo indstillet til dette, der var også 
3 andre foreninger der var indstillet. 

Desværre blev dette ikke vores for-
ening, der vandt prisen, dette blev 
Haderslev Idrætsforening.

År 2023 er vi også med til Award, hvis 
der ikke kommer noget i samfundet, 
der skulle forhindre os i dette. Der 
var 2 hold der vandt guld ved Dm i 
hockey her i år 2022. Ligeledes skal 
Jette Jakobsen, Afdelingsledere for 
Hockey have års tegn for 30 år, vores 
2 Boccia spillere og sidst skal vore 
Floorball spillere også med.
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Special Olympics Festival blev i år 
afholdt i Kolding d. 20. – 22. maj. 
Hvad er så Special Olympics Festi-
val?  Parasport afholder hvert andet 
år Special Olympics Festival for 
mennesker med et udviklingshandi-
cap. Som varer i 3 dage med idræt, 
udfordringer, glæde, socialt samvær, 
fest og spændende idrætskonkur-
rencer. Deltagerne kommer fra hele 
Danmark, Færøerne, Island, Norge, 
Sverige og Tyskland Her i år 2022 
blev dette afholdt i sammenarbejde 
med Parasport og Kolding Kom-
mune, hvor ca. 1300 idrætsudøvere, 
trænere, ledere og officials indtog 
byen.

Dette skal ikke forstås på den måde, 
at de var inde i byen og handle, dette 
var der ikke tid til. Men alle de for-
skellige idrætter som f.eks. Floorball, 
Boccia, bordtennis, svømning var 
i en idrætshal i kommunen. Atletik 
i en anden idrætshal i kommunen. 
Ligeledes var der Ridning, Bowling, 
golf, badminton, fodbold, håndbold, 
som aktiviteter hele weekenden.

Special Olympics Idrætsfestival

Af Formanden Mogens Jensen

Vi som floorballspillere som også 
spiller hockey kvalificerede os ikke 
til DM i hockey. Vi valgte så at tage 
med til Special Olympics festival. 
Betaling var jo det samme som til DM 
i Hockey. Vel ankommen fredag, hvor 
vi skulle tilmelde os og indkvarteres 
på en skole. Alle de ca. 1300 deltage-
re blev fordelt på flere skoler omkring 
i Kolding. Fredag aften fra kl. 17.00 
- 19.00 var der så en let aftensmad 
inde på Arena Syd i Kolding, inden 
der skulle være åbningsceremoni 
med fanebærer og 2 idrætsudøvere, 
som sluttede kl. 21.00 Der kørte så 
shuttlebusser tilbage til sovestederne 
efter dette. Vi floorball spillere kom 
for sent til bussen og måtte gå tilbage 
til skolen, ca. ½ times vandring.

Der skulle så være totalt ro på sko-
lerne kl. 23.00. Vi var nok lige faldet i 
søvn, da der gik en falsk brandalarm. 
Lørdag morgen startede med mor-
genmad på skolen fra kl. 6.30 – 8.30. 
Vi sørgede for at være tidlig oppe, så 
vi kunne være sikker på at nå shuttle-
busserne ud til vores idrætshal som 
var Arena Syd i Vamdrup.  
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Vores boccia spillere overnattede 
ikke, de ankom lørdag til Arena Syd 
hvor de skulle spille deres første 
kamp kl. 8.30. Da der ikke var så 
mange nybegyndere, blev de slået 
sammen med 2 andre kvinder til 
et såkaldt Mix hold. Vores boccia 
spillere havde en ledsager med til 
den ene person som ikke var så 
meget selvhjulpet, der skal så siges 
vi så ikke dem spille, da vores første 
kamp også startede kl. 8.30. Ved 
frokosttiden så vi lige dem igen, da 
der skulle tages, et holdfoto af alle 
idrætsudøvere fra H.H.I – foreningen 
for dem med særlige behov.

Floorball havde 2 hold med som vi 
kaldte hold 1 og hold 2. Slag i slag 
fik vi spillet nogle kampe mod Ålborg, 
Herning 1 og 2. Der var også nogle 
nybegyndere med fra Vojens, som 
vi kendte ret godt, de kaldte sig 
”Floorballgutterne”. Som dagen gik, 
kunne vi godt se hvor der bar hen 
med deres kampe. 

Både Haderslev 1 og Haderslev 2 
kunne godt se det var et stort neder-
lag for Vojens, at de ikke fik nogle mål 
mod de andre hold. 12 – 0 tabte de 
i en kamp, de fik så lov til at sætte 
deres trænere ind som kunne hjælpe 
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SE UDGIVELSEN ONLINE
Scan her

dem lidt. Vi i Haderslev som kom 
med god kampånd, gav dem så en 
god oplevelse, ved at lade dem få lidt 
mål mod os. 

Inden vi sluttede dagens kampe i 
Floorball kom vores 2 boccia spillere 
ned til os, for at vise deres medaljer. 
De var rævestolte, at de jo havde 
vundet guld. Floorball holdene kunne 
nu se efter dagens kampe, at de også 
havde Guld og Sølv, men der skulle 
lige spilles nogle kampe igen søndag 
som nok bare var, at vi skulle bare 
vinde med et par overskydende mål.

Efter dagens kampe og bad, var det 
så afsted med shuttlebusserne igen 
mod sovestedet, for at blive klar 
til den store festaften som skulle 
begynde kl. 18.30. Dette var en 3-ret-
ters menu som bestod af en lille forret 

og derefter varm ret og til sidst des-
sert. Spillerne havde talt om, hvor-
dan de kunne servere til ca. 1300 
personer, da vi ved hockey stævner 
med ca. 100 deltagere, er der mange 
gange tryk på. Forrettet blev serveret 
på en lille taller-ken, den varme ret 
skulle man gå op til serveringsstedet. 
Til desserten var det tag selvbord, 
derefter var der dans til kl. 23.00.

Søndag morgen var der igen mor-
genmad, inden bussen kørte mod 
Arena Syd i Vamdrup, hvor de første 
kampe skulle spilles kl. 10.00. Pro-
grammet var sat op til, at alle kunne 
få en kamp. Som tideliger skrevet 
var der ikke så meget at spille for, 
men der skulle jo bare vindes med 
lidt overskydende mål mod alle hold. 
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Efter dagens kampe skulle alle spil-
lere ind i en tilstødende hal til medalje 
overrækkelse, men inden skulle vi 
lige se en opvisningskamp mod et 
blandet Floorball hold fra Danmark 
mod VM Floorball spillere fra Finland.

Resultaterne i floorball blev Guld til 
Haderslev 1 og Sølv til Haderslev 2. 
Ålborg bronze, Vojens 8. plads osv. 
Om 2 år bliver det afholdt i Frederiks-
havn. 
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Bowl og spisning
Af Formanden Mogens Jensen

Foreningen havde til den årlige 
generalforsamling onsdag d. 22. 
marts lovet at lave noget fælles for 
alle medlemmer til en acceptabel 
egenbetaling. 

Bestyrelsen fandt frem til at lave en 
ryste sammen med bowl og spis-
ning. Forud for tilmelding havde 
Bowl'n' Fun i Haderslev et godt 
tilbud, hvor man kunne købe bil-
letter med bowl og spisning. Vi 
var nu spændte på, hvor mange 
der havde lyst til denne aktivitet, til 
denne meget favorabel pris på kun 
50 kr. pr. person, som er medlem/
passivt medlem. 

Efter sidste tilmelding blev det til, 
at vi nåede op på 33 personer til 
dagens arrangement, med 1 times 
bowling og derefter spise alt hvad 
du kan og is til dessert. På selve 
dagen d. 8. maj var der desværre 4 
personer der meldte fra. Vi havde 
så 6 baner at spille på, og som jeg 
forinden havde prøvet at blande de 
forskellig, således at de unge nok 
kunne klare sig selv og der var en 
hjælper til de lidt svage.

Bowlingtimen gik med godt grin 
og mange sjove kommentarer på 
de forskellige baner. Ingen sure 
miner selvom man tabte. Endelig 
var der tid til at spise. Som jeg så 
dette, var alle også godt tilfredse 
med menuen, der nu var at tage af. 
Jeg håber vi snart kan lave noget 
lignede igen. Kom frisk med en god 
idé, hvor der er mulighed for at alle 
kan være med.
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Lørdag d. 23. april havde Starup 
floorball klub i samarbejde med 
DGI arrangeret et motions floorball 
stævne for alle hvor der blev spillet 
3 mod 3 uden fast målmand. H.H.I 
deltog med et hold denne dag.

Jeg blev om onsdagen inden stæv-
net kontaktet af Peter Hug fra DGI. 
Han ville lige hører om vi stadigvæk 
havde lyst til at deltage, nu hvor der 
kun var 5 hold tilmeldt, så det blev 
kun til nogle træningskampe uden 
dommere, da det vil blive for dyrt hvis 
man skulle havde en dommer ned og 
dømme. Vi ønsket selvfølgelig sta-
digvæk at deltage, da vi syntes det 
er sjovt at kommer ud og spille imod 
andre floorballklubber. Jeg fik ligele-
des en god trænings snak med ham 
vedr. afvikling af et floorballstævne i 
samarbejde med dem. 

Stævnet startede kl. 09 30, hvor 
der blev budt velkommen af en fra 
Starup Floorball Klub, hvor så kam-
pene ellers gik i gang, og der blev 
spillet 8 minutter ad gangen. Det 
foregik således, at man hjalp hinan-
den med at vurdere, hvilken hold der 
havde bolden, når den blev skudt ud 

Floorball stævnet
Af Martin Jensen

af banen samt med mål scoringer.  
Alt i alt syntes jeg det var nogle hyg-
gelige timer med nogle gode kampe, 
og selvom der ikke var nogle dom-
mere, så blev der spillet fair og alle 
spiller kæmpede så godt man nu 
kunne efter at alle hold havde mødt 
hinanden en gang. Så holdt man lige 
en lille pause på 10 minutter, hvor 
man derefter startede forfra med at 
møde hinanden. 

Der skal lyde en stor tak til Mogens 
Jensen som var villig til at kører med 
nogle af spillerne fra H.H.I. Holdet 
bestod af Camilla Ipsen, Nicolai 
Brandt, Thomas Jensen samt Martin 
Jensen. Vi håber, at der i den nye 
sæson kommer endnu flere motions-
floorballstævner sådan, at vi måske 
kan stille med nogle flere hold næste 
gang. Jeg arbejder på, at vi i H.H.I 
i den nye sæson kan afvikle 1 – 2 
floorballstævner i Haderslev.

15



Hockey skal afholde det første stævne i Gram D. 12. november 
år 2022, og i denne forbindelse mangler vi nogle 

hjælpere til de 2 tidtager border 
Dette kræver ingen erfaring.
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Efterlysning

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
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Mandag d. 25. april tog foreningens 
A hold en tur til Horsens, da der 
var nogen af spillerne, der til det 
sidste regions stævne i halhockey 
havde snakket med Carsten Hede-
gaard som er træner i Horsens, om 
der var mulighed for at komme op 
en mandag og træne sammen med 
dem, da vi syntes det kunne være 
spændende at prøve at træne med 
en anden klub, så Henning Hoff fik 
hans mobil nr., sådan at han kunne 
skrive til ham med forslag til, hvornår 
vi havde mulighed for at komme.

Vi fandt efterfølgende nogle datoer, 
hvor hele holdet kunne. Vi var selvføl-
gelig spændte på deres træning, og 
hvordan det ville foregå, da de træner 
i 3 timer, så det var jo mere end vi 
var vandt til hjemme i klubben. Vi 
mødtes alle på Hertug Hans pladsen 
kl. 15 50, hvor efter vi kørte i to biler 
mod Horsens, og således var vi klar 
til at gå på banen. Carsten startede 
med at byde os velkommen, hvor 
han sagde at hvis vi ikke helt forstår 

Træninsaften i Horsens
Af Martin Jensen

nogle af træningsøvelserne, så skulle 
vi bare spørger nogle af hans spillere 
som kender de øvelser. Vi startede 
med at løbe et par omgange rundt 
i hallen, hvor efter der blev lavet 4 
hold. Så var det tid til en gang kryds 
og bolle, hvor hvert hold havde 3 
overtræks trøjer i hver sin farve, hvor 
man med en fra hvert hold på skift 
løber ud og lægger en trøje ved en 
af keglerne. Den øvelse lavede vi i 
ca. 10 minutter, og efter en kort vand 
pause var det tid til endnu en øvelse. 

Sådan gik det ellers i ca. 1 times 
tid inden det var tid til kamp, hvor 
hver kamp varede i 10 minutter. Vi 
startede med at spille imod et B 
hold. Men alt i alt syntes vi, at et var 
nogle gode træningsøvelser som vi 
kunne tage med os hjem og træne. 
Der skal lyde en stor tak til A holdet 
for nogle hyggelige timer samt til 
Mogens Jensen fordi han havde tid 
og lyst til at ligge bil til.
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Haderslev Idrætssamvirke er nu et 
halvt år inde i arbejdsperioden 2022-
2025, og hvordan går det så?

Det nye Idrætssamvirke har en del 
nye medlemmer, og det første halve 
år er selvfølgelig gået med, at med-
lemmerne af samvirket har fundet 
deres ståsted.

Perioden har i særdeleshed været 
præget af en debat om, hvordan vi 
kan blive mere synlige i Haderslev 
Kommune, men også hvordan sam-
arbejdet med politikerne i Udvalget 
for Kultur og Fritid fremadrettet kan 
blive styrket.

Nyt fra Idrætssamvirket i 
Haderslev Kommune

Indtil videre har samvirket drøftet 
forskellige emner på deres møder, og 
på et møde i juni måned evaluerede 
vi årets frivillighedsfest, der foregik i 
Haderslev Idrætscenter fredag den 
29. april 2022 om aftenen. På mange 
måder var det et rigtig fint arrange-
ment med over 400 deltagere, hvilket 
er meget flot. På nogle områder var 
der dog også plads til potentielle 
forbedringer. I den forbindelse er 
det vigtigt at påpege, at omdrej-
ningspunktet for dette er, at samtlige 
frivillige gerne skal have en oplevelse 
af, at netop de er MIDTPUNKTET på 
en aften som denne.

Af Kurt Koch – Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætssamvirke
samt i H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov.
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Tirsdag den 7. juni 2022 blev offent-
ligheden præsenteret for den plan, 
der er vedrørende kommende og 
mulige svømmefaciliteter i Hader-
slev Kommune. Det var kommunens 
Udvalg for Kultur og Fritid, der frem-
lagde projektet i samarbejde med 
firmaet NIRAS. Når kommunalbesty-
relsen lægger budget for årene 2023 
og fremefter, så håber jeg meget på, 
at det tydeliggøres, at kommunen 
ønsker en markant frembedring af 
svømmefaciliteterne for borgerne.

Idrætssamvirket har på det efterføl-
gende bestyrelsesmøde forholdt sig 
til sagen vedrørende kommende og 
mulige svømmefaciliteter I Haderslev 
Kommune. Anbefalingen er tvedelt, 
men der et klart ønske om, at kom-
munalbestyrelsen træffer beslutning 
om at gennemføre det i planen fore-
slåede – altså at der bygges en ny 
svømmefacilitet i Haderslev, samtidig 
med der renoveres på de bestå-
ende anlæg i Vojens og Haderslev. 
Idrætssamvirkets første anbefaling 
er, at første etape er, at de bestående 
anlæg i Haderslev og Vojens reno-
veres, mens den anden anbefaling 

er, at man påbegynder arbejdet med 
den nye svømmefacilitet i Hader-
slev som første prioritet, og dernæst 
afsættes der midler til en renovering 
af øvrige svømmefaciliteter i Hader-
slev og Vojens.

Ser vi fremad mod efteråret 2022, så 
er det tanken, at Haderslev Idræts-
samvirke tager ud i kommunen og 
holder møder i lokalområderne. 

Med dette initiativ håber vi på at 
møde de frivillige, dér hvor de er, så 
vi får en oplevelse af, hvordan Idræts-
samvirket kan være en hjælp ude i de 
enkelte idrætsforeninger. For Idræts-
samvirket er der ingen tvivl om, at 
jo flere der lærer os at kende, desto 
større mulighed er der for, at vi kan 
bruge hinanden konstruktivt til glæde 
for idrætslivets ønsker for fremtiden.

I de kommende numre af KLEM Å 
vil jeg komme nærmere ind på, hvad 
der løbende sker i Haderslev Idræts-
samvirke.
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Floorball:
Vi har lettere psykisk/fysisk, før-
tidspensionister, børn og unge hver 
mandag fra kl. 18.30 – 21.00 i Hader-
slev Hallen.
Vi er startet denne efterårssæson 
den.15. august.
Lørdag d. 19. november afholder 
vi et stævne i Favrdalhallen.

Hockey:
B - Hold, C – hold, D - Hold, E – Hold.
Hver torsdag i Haderslev Hallen. 
Fra kl. 18.30 – 21. 00.
Vi er startet denne efterårssæson 
den. 11. august.
Stævne datoer.
12. november år 2022 i Gram/ Hader-
slev.
14 - 15. januar år 2023 i Horsens
25. – 26. marts år 2023 i Gram/ 
Haderslev.
Dm. 22. – 24. april år 2023 i vejle.

Bowling: 
Som altid på Haderslev Bowling 
Center.
Mød op til en sjov og hyggelig dag.
1 time 50. kr. 2 timer 80. kr.

Søndag den 28. august 2022
Søndag den 25. september 2022
Søndag den 23. oktober 2022
Sidste gang i år 2022                                 
søndag den 20. november.
Alle gange fra kl. 14.00 – 16.00.

Boccia: 
Favrdalskolen. Hver onsdag.
i Favrdalskolens gymnastiksal.
Vi er startet denne efterårssæson 
den 17. august.

Fra: Klokken 19.00 – 21.00. 
Hver lørdag efter aftale fra kl. 11.00 
– ca. 13.00.

Vi kører uændret videre her i sæson 
2022. 
Stævne datoer.

1. – 2. oktober. individuelt Erritsø. 
22.  – 23 oktober Ballerup

29. december 2022. Julestævne i 
Erritsø Idrætscenter.

Aktivitetskalender for H.H.I
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Sæson
Håber for jer alle at sommeren har 
været som de fleste nok vil have det 
”varmt og en masse sol”. Når du 
nu får dette blad, er ferietiden forbi, 
og alle aktiviteter er så småt ved at 
være startet op. (Se nærmere på en 
anden side).

Aktiviteter: Det første vi glæder 
os til, er, at vi med forhåbning må 
komme i gang med idrætten igen. 

H.H.I.`s aktivitetsplan for perioden
25/8 2022 - 26/10 2022

Med forbehold for ændringer

Vi håber ikke der vil blive nedlukning 
igen pga. Corona.  Første stævne 
den 12. november år 2022 for hockey 
vil foregå i Gram. Første stævne 
for boccia 1. oktober – 2 oktober? 
Bestyrelsen håber på, at alle i for-
eningen møder op til de forskellige 
arrangementer. Jo flere der møder 
op, jo sjovere er det. 

Huraa, huraa til 1 person

Et stort tillykke med fødselsdagen til Heinrich Nielsen, 

der fyldte 40 år den 7. juli 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. 

Fødselsdage / mærkedag
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Kort og godt!

til at kontakt Mogens Jensen på 
mrwj@vip.cybercity.dk
Deadline for at indsende materiale 
til blad Nr. 4 - 2022 er den 18. sep-
tember.  

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 adresse-
 ændring og udmeldelse af 
 foreningen.
2. I vil betale kontingent til den anførte 

dato på indbetalings-
 kortet.
3. I kan betale over Danske Bank
 Home Bank på flg.    
 Reg. Nr. 9570.
 Konto. Nr. 13022445.
Husk det nu!

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 spørgs-mål. Vores kon-
taktinfo 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 
sen-des lidt tekst og evt. vedhæf-
tes 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 
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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 pr. 
husstand 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?
1915 - Den hestetrukne sporvogn 
kører sin sidste tur i København.
1920 - Genforeningsdag. Sønderjyl-
land overgår formelt til dansk admi-
nistration.
1945 - Astrid Lindgreen indleder 
sit store forfatterskab med at udsende 
den første bog om Pippi Langstrømpe.
1962 - Regeringen giver A.P. Møller 
koncession på udvinding af olie og 
gas i den danske undergrund frem 
til 2012.
1967 - København fejrer 800-års fød-
selsdag med verdens længste kaf-
febord med 80.000 kopper kaffe og 
100.000 rådhuspandekager. 
Preben Uglebjerg er konferencier.

1990 - Danmark og Sverige indgår 
aftale om en fast forbindelse over 
Øresund inden år 2000.
1998 - Dronning Margrethe den 2. 
indvier officielt Storebæltsbroen, som 
endeligt binder Danmark sammen. 
Byggeriet havde taget 10 år og havde 
kostet 7 arbejdere livet. Åbningen af 
broen betød slutningen på en æra 
med Storebæltsfærger, som gennem 
årtier havde forbundet landsdelene.

H.H.I.- Foreningen for dem med sær-
lige behov. er en aktiv forening, der 
er omdrejningspunktet for idrætslivet 
i Haderslev. Foreningen har ca. 60 
medlemmer, der samles om glæden 
ved samværet og idrætten. 

På hjemmesiden, www.haderslev-
handicap.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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Husker du at pleje 
dit boliglån?

jyske huslejetjek

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

Med Jyske Huslejetjek får du gennemgået 
din boligøkonomi med udgangspunkt i dine 
ønsker – læs blandt andet om:

• Større sikkerhed 
• Lavere gæld 
• Lavere ydelse

Tjek jyskebank.dk/huslejetjek og læs mere.

Stadionvej 5
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 84 00

Norgesvej 7A • 6100 Haderslev
Vesterlundvej 13 • 2730 Herlev

Tlf. 70 20 60 62
E-mail: geosyd@geosyd.dk

www.geosyd.dk 

Kære Kunde

Velkommen i SuperBrugsen
Haderslev.

Vi vil gøre alt for at levere
en høj butiksstandard og
byens bedste service.

Har du gode ideer til
butikken eller andre forslag,
så tag fat i mig eller send
en mail på 03805@coop.dk

Med venlig hilsen

Uddeler
John Høy Jessen

REVISION, SKAT OG RÅDGIVNING

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

Tlf. 7452 3650 
Hirsevej 1, 8700 Haderslev 

https://www.jyskebank.dk
https://www.facebook.com/haderslevidraetscenter/
https://www.steppingbyg.dk/
https://www.geosyd.dk
https://superbrugsen.coop.dk/
http://oafrevision.dk/
https://www.autocentralen.com/kontakt-os/haderslev-autocentralen/


Gud
Peter snakkede med sin morfar:
Morfar skabte Gud dig?
Jada, lille Peter!
Skabte Gud også mig så?
Selvfølge Peter!
Syntes du ikke også han er blevet dygtigere, morfar?

Alderdom
2 ældre herre sider og taler. Den ene, jeg kan virkelig føle min alder 
nu, det gør bare ondt over det hele!
Den anden, jeg føler mig som en nyfødt, Ingen tænder, intet hår og 
jeg pisser i bukserne.

Rengøringstips
Hav altid en ”god bedring kort” – på bordet. Hvis nogen pludselig 
kommer på besøg tror de du har været syg og ikke har haft mulighed 
for at vaske op 

Helligdage
Julemanden kommer juleaften, påskehare kommer påskedag… 
nu bliver jeg nervøs for om der er 
bedemanden der kommer bededag…

Opslagstavlen
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Ole Rømers vej 31-35
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 08 88

www.eldorado.dk

Erfarne og kvalitetsbevidste håndværkere indenfor

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

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

Erfarne og kvalitetsbevidste håndværkere indenfor

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

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

Dansk Niro Teknik ApS

Hejsager Næsvej 119, Hejsager 
6100 Haderslev 

 
Tlf. 74 57 10 22

Drømmeferien
- kan vi ikke hjælpe dig med

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

derimod tilbyder vi:

Digitaltryk 
der forbløffer

på både lav pris 
og høj kvalitet

Skal der 
T RYK på?
- så brug os

Bestil online på www.fltryk.dk
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https://www.eldorado.dk
https://www.cawobyg.dk
https://meny.dk/butik/meny-haderslev
https://www.fltryk.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

Villy Rasmussen ApS
Haderslev

Tlf.: 42 73 62 78
kundeservice@tj-traepiller.dk

www.tj-traepiller.dk

Larsen 3D Printe
Brøndstræde 8 A st • 6100 Haderslev

Tlf.: 61 45 19 43

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

 Grosbøl

TANDLÆGERNE
LINDEGADE 52 

6070 CHRISTIANSFELD
Tlf. 74 56 13 13

TANDLÆGERNE
NØRREGADE 11, 1 SAL

6100 HADERSLEV 
Tlf. 74 52 22 49

www.bredtsmil.dk

http://martensenrevision.dk/
https://www.tj-traepiller.dk
http://www.persolit.dk
https://www.buch-advokatfirma.dk
https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/vojens/
https://www.bredtsmil.dk


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

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

www.jmm-group.com • jmm@jmm-group.com

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

www.jmm-group.com • jmm@jmm-group.com

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

www.jmm-group.com • jmm@jmm-group.com

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

Fjordagervej 34-36 • 6100 Haderslev

Tlf. 73 22 22 22 • www.bsidk.com

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

Følg med

Følg med

https://xn--minkbmand-o8a.dk/butik/min-koebmand-sommersted
https://www.grillexperten.dk
https://www.jmm-group.com
https://vojens-glarmester.dk/
https://www.aaj.dk
https://www.bsidk.com
https://www.slagterlampe.dk
https://www.danhostel-haderslev.dk/
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