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BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg, Dorit Delf,
                                                Karen Ravn

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg
Servicemedarbejder: Lone Nielsen

Mandag:           09:00-14:00
Tirsdag:                     09:00-14:00
Onsdag:            12:00-14:00
Torsdag:              09:00-14:00
Fredag:                       10:00-14:00

Tlf. 7443 1802
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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Nyt siden sidst

                   
                   Det sidste kvartal har været meget hektisk. Der er sket så 
                   meget - både i- og uden for Blæksprutterne, så det er 
næsten svært at følge med.

Sønderborg Handel har fået ny Citychef, Brian Kaslund. Og hvad kom-
mer det så os ved her i Blæksprutterne? Jo, Brian har, ligesom mig, 
mange planer, og han vil gerne bruge Blæksprutterne til en del af dem! 
Vi har allerede haft fornøjelsen af, at arbejde sammen med Brian ved 
juletræstændingen, og da alle juletræerne på Perlegade skulle dekoreres 
med lyskæder. En af årets første opgaver for Sønderborg Handel, i det 
nye år, bliver Fastelavn på Jernbanegade. Det kan du læse mere om inde i 
bladet. 

Kommunen har også nogle opgaver, de gerne vil have os med ind over 
næste år. Der er også blevet lagt op til en masse spændende arrange-
menter, så jeg glæder mig til at se, hvad vi kan bruges til. 

Med det antal opgaver vi forudser for 2017, vil der også blive lagt en del 
mere arbejde over på bestyrelsen. Bestyrelsen er indstillet på, at de skal 
“gå forrest” og være et godt eksempel i forhold til det frivillige arbejde. 
Som bestyrelsesmedlem anno 2017 skal man derfor være forberedt på, at 
afsætte ca. 1 lørdag/søndag om måneden til frivilligt arbejde, eller andet 
bestyrelsesarbejde.

Som mange af jer allerede har opdaget, så har vi fået 6 mikroflexjobbere  
fra kommunen. Dem kan I også læse meget mere om inde i bladet. Det 
betyder at vi lige nu er 9 ansatte i Blæksprutterne. Det giver os lidt af en 
udfordring, hvad angår plads. Til gengæld betyder det også, at vi nu også 
kan tilbyde at hjælpe andre foreninger med små og store opgaver. Vi kan 
også tilbyde hjælp til f.eks. budgetlægning og overblik over din økonomi. 

Vi er fortsat i dialog med kommunen om Skovvej 4. Det viser sig at inter-
essen for huset er stor. Også andre foreninger har vist stor interesse for 
bygningen, så vi venter spændt på, hvad der skal ske med huset.

Generalforsamlingen finder i år sted på en lørdag. Det har bestyrelsen 
valgt for at tilgodese de medlemmer, der arbejder til dagligt.

Så fra mig til Jer: Rigtig god arbejdslyst i det nye år!      

 
                   Af Ole Stolberg



Fastelavn i byen

Hver torsdag fra kl. 15:30-17:00 spiller vi badminton i Humle-
høj Hallen 1. 

Vi er halv-professionelle (hvis du spørger os selv), selvom nogle 
af os er glade bare vi rammer fjerbolden! Andre går op i spillet 
med liv og sjæl...

Uanset om du er begynder eller øvet, så er der helt
sikkert plads til dig. 

6 måneder koster kun 175 kr.! Men
kom og prøv det først! Vi har ikke faste 
spillepartnere og vi har ketsjere du 
kan låne. Bare duk op!

Sønderborg Handel arrangerer fastelavn for børn på Jernbane-
gade, lørdag d. 25. februar. 

                                     Blæksprutterne har brug for frivillige,
                                       der vil være med til at hjælpe. Vi har
                                         ikke alle detaljerne på plads endnu,
                                           men vi ved, at der vil være cykel-
                                        “slå-katten-af-tønden” og salg af 
                                        varm kakao, pandekager m.m.

                                         Hvis DU har en god ide til en aktivi-
                                                tet, som Blæksprutterne kan
                                                  lave i denne forbindelse, for                       
                                                at få lidt gang i gaden, vil vi
                                                 meget gerne høre dine gode
                                                 ideer. 
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                   Af Sara Refstrup

                   Så blev det årstiden 
                   for Halloween. Tiden 
                   hvor de døde genop-
står... Og som jeg er orienteret, 
så skulle det vist være en af de 
mest uhyggelige samlingspunk-
ter for folk. Men Blæksprutternes 
halloween,kunne vist bedst be-
tegnes som uhyggeligt sjovt. 

Det var den sjoveste, skøreste og 
mest kreative fortælling fra ende til 
anden. Og Carina, som til anlednin-
gen var klædt uhyggeligt ud med 
sort læbestift og nogle små edder-
kopper i håret, havde til anledningen 
skrevet nogle små sedler til os alle 
sammen, som vi skulle indskyde helt 
tilfældigt under middagen, uden at 
grine. Men det viste sig svære end 
som så. Men nogle var jo bedre end 
andre. F.eks. fandt vi ud af, at Ulla 
A. gerne vil gå til sangundervisning! 
Den var ny for mig. Og jeg fik afslø-
ret, at jeg da er den største Justin 
Bieber fan, og som den gode kam-
merat Charlotte B. hun er, så gav 
hun mig da fuldstændig ret i det. 

Det aller sjoveste var nok den 
fælles historiefortælling, hvor vi 
på skift skulle fortsætte på en 
     

historie, som Carina så fint havde-
startet. Det var vidst noget om en 
mørk landevej, og bussen, som gik 
i stå, så Blæksprutterne blev sendt 
ud for at ordne det, men det gik da 
helt galt. Carina blev forsøgt kvalt af 
en kvælerlange, imens hun dansede 
med en lyserød elefant, og Maibrit 
slog mig hårdt i hovedet med en 
brødrister! I hvert fald i historien. En 
historie spækket med latter fra ende 
til anden, og fuldstændig genialt 
lavet af Carina med de små sedler 
med ord, som vi skulle bruge i løbet 
af historien. 

Et af de sjoveste øjeblikke var nok, 
da pizzamanden ankom med den 
der kæmpe bunke af pizzaer, som vi 
havde bestilt, og jeg til alles store 
grin rejser mig op, for at løbe ud til 
vejen, for at stoppe ham, inden han 
kører for langt med vores pizzaer. 
Det jeg bare lige havde glemt var 
at jeg rendte rundt med en økse på 
hovedet! Så mon ikke pizzabudet fik 
sig lidt af et chok, da jeg stod der 
halvmassekreret. Alt i alt en hylesjov 
aften, som 
gerne må 
gentages.

                   

Tøsehygge og uhygge!
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NYT FRA STOPPESTEDET
Der er varm mad hver tirsdag og torsdag
kl. 12:00. Husk altid at tilmelde dig dagen
i forvejen, af hensyn til indkøb.

I øjeblikket har vi mange frivillige kokke i
køkkenet, hvilket giver mange alsidige og
spændende retter. Meeeen, vi holder også
fast i de traditionelle, danske retter.

Lone, Ulla, Dorit, Tine og alle de frivillige
hjælpere sørger for nyheder og overraskel-
ser på madplanen fra Café Stoppestedet.

Har du forslag til retter, er du altid velkom-
men til at rette henvendelse til en af kok-
kene i køkkenet.

Lørdagsklub
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Lørdagsklub
Bestyrelsen og de ansatte holder åbent i Blæksprutterne 1 gang 
om måneden. 
Her serverer vi morgenmad til 10 kr. 

Lørdagsklubben giver også de medlemmer, der ikke
har fri til dagligt mulighed for, at besøge Blæksprut-
terne og holde kontakten ved lige.

Lørdag d. 07. jan., fra kl. 10:00
Lørdag d. 04. feb., fra kl. 10:00
Lørdag d. 04. marts, fra kl. 10:00

 
                   Af Ole Stolberg

                   Turen gik til Tønder
                   marsken.

Der var desværre ikke mange, der 
ville med. Vi var kun fire: Birgit, 
Anna D., Karen og jeg selv, der ville 
ud at se fuglene danse på himlen. Vi 
var ikke nok til at køre i bussen, så 
vi samlede os i en personbil i ste-
det for. Men havde jeg kendt turens 
egentlige formål, så havde jeg da 
skaffet en bil med et større bagage-
rum!

Jeg må indrømme, at jeg tror kun de 
andre tog med for, at få en mulighed 
for, at handle ind i grænsebutikker-
ne, der ligger lige ved siden af. 

De fik i hvert fald bilen fyldt op med 
tilbud i en vældig fart!

Først gik vi lidt rundt og kiggede op 
på himlen. Der var ingen fugle at 
ane. Så turen gik i stedet for ind i 
butikkerne. Da vi kom ud igen vare-
de det ikke længe, før damerne ville 
hjem i varmen. Så vi satte kursen 
mod Sønderborg - alt for tidligt vil 
jeg mene. Fuglene var jo ikke lettet 
endnu! Folk var først ved at ankom-
me!

Men det er okay. Vi fik en hyggelig 
tur alligevel, og det var jo også det, 
der var meningen. Med eller uden 
fugle!

Sort sol i Tønder
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Portræt af en frivillig
Leif er et aktivt medlem af Blæksprutterne. Han besøger næsten dagligt 
foreningen, for det sociale samvær, men er samtidig en aktiv frivillig, der 
aldrig siger nej til en opgave.
                                           
Hvornår blev du medlem af Blæksprutterne? Og hvorfor?
Jeg begyndte at komme i Blæksprutterne i 2015. 
Jeg begyndte at komme her, fordi jeg havde hørt en masse om det, og gik 
en dag forbi og ville lige se, hvad det var. Her kunne Ole godt fornemme, 
at jeg havde fået lidt alkohol og meddelte mig, at det så de ikke gerne 
hernede. Herefter begyndte jeg at komme hver dag og få hjælp den vej 
rundt til at komme af med min dårlige vane.

Hvor tit kommer du i Blæksprutterne?
Jeg kommer hver dag i ca. 3 timer. 

Hvad hjælper du til med i Blæksprutterne?
Med alt muligt. Rydder op i kælderen... Jeg fejer blade og hjælper til, hvor 
der er behov for det.

Hvad får du ud af, at komme i Blæksprutterne?
Rigtig meget. Kammeratskaber, og god hjælp til at håndtere de offentlige 
myndigheder.
Det har hjulpet mig på rette køl til at kunne leve igen. Jeg er mere glad i 
hverdagen både her og derhjemme.
Jeg har fået meget hjælp til at søge forskellige ting og få styr på alle de 
breve, der kommer fra det offentlige indimellem.
Jeg får meget ros for at have udviklet mig så
meget på kort tid, og det gør jo også at man 
gerne vil yde en ekstra indsats.
Jeg har fået det ud af det, at jeg i dag er
ædruelig alkoholiker og nu kun nyder alkohol
ved særlige anledninger.

Vil du anbefale at besøge Blæksprutterne?
Ja, det vil jeg til enhver tid. Jeg har allerede 
opfordret nogle i min omgangskreds til, at de 
skulle prøve at komme på besøg, evt. til en 
spisning eller andet.

Leif blev interviewet af Anna.



9



10

KREATIV
ONSDAG

Der er brug for hjælpere til årets første loppemarked i SFS-Hallen. Opgaverne 
går på at være vagt i morgentimerne, tage imod entré, samt opsætning af 
borde om lørdagen - altså dagen inden loppemarkedet.

Som hjælper tjener du stjerner, som du kan bruge til, at komme billigere med
på Blæksprutternes udflugter. Du tjener også penge til foreningen.

Lørdag d. 04. / Søndag d. 05. februar i SFS Hallen, Sønderborg

Tilmelding og vagtskema findes i Blæksprutterne.

Hjælp til loppemarked i SFS

Hver onsdagkl. 12-14
Uanset om du er til brodering, maling på sten, eller lærred, 
sampling, decoupage, 3D-kort, hækling, strikning, smykke-
fremstilling, papirklip, eller noget helt andet - så kom og vær 
kreativ sammen med os hver onsdag! Vi hygger, snakker og 
griner, imens vi hver især er kreativ på vores egen måde.

Medbring din hobby hjemmefra, eller find inspiration og ma-
terialer her hos os. Vi har en del hobbyartikler i huset - bl.a. 
Poscha tusser (til at tegne på sten), lærred og maling, garn, 
3D ark, papir og karton m.m. Du betaler for materialer. 
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                   Af Lone Nielsen

                   Fredag d. 30 sep-
                    tember var Blæk-
                    sprutterne inviteret 
til Frivillighedsdagen i Nordals 
Idrætscenter. 

Dagen startede med velkomst og 
musik af Harmonikaorkesteret fra 
Sønderborg. Så serverede Byrådet 
kaffe og æblekage, som smagte 
godt. 

Vi var 23 frivillige fra Blæksprutter-
ne. De fleste af os klædt i vores nye, 
flotte, og meget tydelige t-shirts. 

Vi hyggede os med god musik ved 
bordene, og snakken gik lystigt. Så 
var dagen lidt uheldig for arrangø-
rerne fordi, i programmet stod der, 
at Gry, med ”Kloden drejer” skulle 
have underholdt med sang og musik. 
Men færgen, som skulle sejle Gry til 
Als, kunne ikke sejle pga. for meget 
vind. Men Sønderborg Byråd havde 
hurtigt arrangeret en erstatning for 
Gry. Vi fik i stedet set og hørt Lotte 
Risholt. Jeg må nok sige, at Lotte 
Risholt var bare så god. Efter hun 
havde underholdt, gik hun rundt ved 
bordene og gav autografer til os.

Omkring kl. 17 var prisoverrækkelse. 
Desværre ingen pris til Blæksprut-
terne i denne omgang. Kunne ellers
være rart med en pris til Sprutterne.

Kl. 18:00 var der spisetid. Som sæd-
vanlig skulle vi stå i kø for at komme 
til fadene. Maden smagte tip top, da 
vi nåede så vidt.

Efter maden var der underholdning 
med Arne Lundemann og Jan Schou.
Det var rigtigt god underholdning 
med de to herrer også. Ole var helt 
fremme med sit mobil kamera for at 
tage gode billeder af hans store idol 
Arne Lundemann. 

Ja, så var min dag ved, at være slut. 
Jeg tog hjem kl. 19:30. 

Tak for en god og underholdende 
frivillighedsdag. 

Blæksprutterne til frivillighedsdag
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                   Af Carina Berg

                   Når Ældresagen hver
                   morgen ringer til de
                   borgere, der er til-
meldt tjenesten, er det for at 
sikre, at borgeren er okay og er 
kommet godt igennem natten.
Hvis borgeren ikke svarer på 
telefonopkaldet, og der ingen 
pårørende er i området, så er det 
Blæksprutterne, der rykker ud.

Men hvordan er det egentligt at 
være med i den frivillige udrykning? 
Jeg har spurgt Ole, der ofte er den 
første, der rykker ud.

Hvor tit rykker du ud?
Det er forskelligt. Nogle gange 2-3 
gange i ugen, andre gange kun et 
par gange i måneden.

Hvad gør du, når du kommer ud 
til en borger, der ikke svarer?
Det kommer an på, om jeg har nøg-
len til lejligheden. Hvis vi har nøglen, 
sørger jeg altid for, at vi er to mand, 
før vi går ind, af hensyn til vores 
egen sikkerhed. 
Det første vi gør er at banke på 
døre og vinduer, for at se, om der er 
nogen, der rører på sig derinde. Så 
låser vi døren op og råber ind, at vi 
kommer ind nu. 

Hvad er det slemmeste du har 
oplevet?
Den ene gang havde jeg ikke en 
nøgle, så jeg ringede til naboen, som 
jeg havde en aftale med. Han gik 
over til damen... det viste sig senere 
at hun var kommet på sygehuset...    
         og hun kom aldrig hjem igen.

Hvad nu hvis du nu ikke kan en 
dag? Er der andre, der hjælper?
Ja. Så ringer jeg rundt til vores med-
lemmer og frivillige, f.eks. Hannelore 
i Sønderborg, eller Jan i Dybbøl.

Hvordan kan man hjælpe som 
frivillig?
Det er altid godt, hvis der er nogen 
i nærheden af borgeren, der vil med 
ud på en opgave. 

Er der nogle oplevelser, der skil-
ler sig ud?
Jeg blev ringet op af en søn, der var 
på ferie i Spanien, om jeg godt ville 
tjekke til hans mor.
Som regel er der tale om, at borge-
ren har glemt at tænde høreappera-
tet, har ikke lagt telefonen ordenligt 
på, eller er lige gået udenfor.
Man får altid lige et lille gisp, når 
man kommer et nyt sted hen, til en 
borger man ikke kender... for man 
ved jo ikke, hvor syg borgeren er. 
Hvis det derimod er en borger, jeg 
har været ude ved flere gange, så 
kan jeg næste regne ud på forhånd, 
at det drejer sig om, at borgeren 
bare ikke har hørt telefonen.

Som regel tager en udrykning det 
meste af en time, for når man nu 
alligevel er der, så vil borgeren jo 
gerne lige snakke lidt. Nogle byder 
på en kop kaffe og andre spørger 
endda, om man ikke lige kan køre 
dem ud at handle! 

Jeg synes det er godt, når man er 
med i ordningen, at man har en sik-
kerhed om, at man aldrig vil komme 
til at ligge syg, eller tilskadekommet 
i mere end 24 timer.

Med telefonstjernen på job
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Så er tiden kommet! Årets fest er lige på trapperne!

Januarfrokosten er en fest hvor vi fejrer os selv, og alt det 
frivillige arbejde vi har lavet sammen i årets løb. Det er vores 
fornøjelse at kunne invitere jer til en fest med fantastisk mad, 
god underholdning, pakkeleg og tombola!

Vi mødes i Ulkebøl Forsamlingshus kl. 16:00.

FREDAG D. 27. JANUAR
Vi starter med kaffen, efterfulgt af pakkelegen. HUSK hertil at 
medbringe en lille gave til ca. 20 kr.

Når klokken bliver 18:00 spiser vi middag. Umiddelbart hereft-
er ankommer underholdningen. Vi slutter af med tombolaen. 
Lodder kan købes på selve aftenen, til 10 kr. pr. stk. Alle FÅR 1 
lod ved ankomst. 

Pris: 150 kr.  Husk tilmelding senest d. 20 januar.



MØD DE NYE!
Vi er glade over at kunne præsentere hele 6 nye ansatte i Blæksprutterne!!!
Hvordan kan det lade sig gøre?!

Sønderborg Kommune har i år ansat 40 mikrofleksjobbere. Det er fleksjob-
bere, der som regel har en arbejdsevne under 10 timer pr. uge. Enkelte har 
dog et højere timeantal, men en mindre reel arbejdsevne.

6 af disse mikrofleksjobbere er blevet “udlånt” til Blæksprutterne, på ube-
grænset tid. Det betyder at de nye ansatte reelt set ikke er ansat ved Blæk-
sprutterne, men ved Sønderborg Kommune. Det er Sønderborg Kommune, 
der betaler deres løn og forholder sig til deres syge- og feriedage.

I Blæksprutterne er vi super glade for de nye ansatte, og de dagligere bru-
gere i foreningen har også taget rigtig godt imod dem. 

Men hvad skal de lave?! Se her er vi rigtig heldige! Alle de nye ansatte har 
hver deres speciale og ting som de er gode ting. Nogle er super effektive til 
rengøring, andre til madlavning, bagning, håndværk og kreative tiltag. Anna 
er kontoruddannet og hjælper på kontoret. Det bliver også Annas job at 
hjælpe andre foreninger med diverse kontoropgaver. Til denne opgave har 
Anna til huse i Frivillighedshuset. Bente er tidligere bankansat, og vil gerne 
hjælpe medlemmer med at lægge budget og få styr på økonomien.

GENERALFORSAMLING
                                  Bestyrelsen indkalder til den årlige general-
                            forsamling, LØRDAG D. 11. MARTS KL. 13:00

                       Dagsorden ifølge vedtægter. Punkter, som ønskes
                      medtaget på generalforsamlingen, skal være besty-
                    relsen i hænde senest d. 26. februar.



                                                LINDA                                                                                           
                                                Jeg er 40 år gammel. Jeg bor alene her i Sønder- 
           borg, men har min datter hver anden weekend.
           Jeg har tidligere arbejdet i børnehave, samt SFO.
           Jeg har også erfaring som servicemedarbejder fra  
                       to forskellige steder. I min fritid nyder jeg at være  
           alene, og bare gå og nusse med småting i min lej- 
                  lighed. Hos Blæksprutterne skal jeg hjælpe med  
           rengøring, samt have ansvaret for at åbne to gange 
om ugen. Jeg er hos Blæksprutterne 4 dage om ugen og skal arbejde 16 timer. 
Jeg er en glad, smilende og udadvendt person. Jeg kan godt lide at hjælpe 
andre mennesker. 

                                                JOHN
                                                Jeg er 52 år. Jeg bor alene her i Sønderborg i en 
                                                dejlig lejlighed. Jeg har tidligere boet i Grønland i 
                                                23 år, hvor jeg i første omgang tog op p.g.a. fami-
                                                lien. I Grønland var jeg involveret i smykkeproduk-
                                                tion. Man kan sige at min hobby blev min levevej. 
                                                Jagt og fiskeri var noget jeg nød i Grønland, og 
                                                dette har jeg fortsat stor fornøjelse af her i Sønder-
                                                borg. Hos Blæksprutterne er jeg 6 timer om ugen 
fordelt på 2 dage. Jeg skal gå til hånde til dagligt, og med tiden forhåbentlig 
undervise i stenslibning og smykkeproduktion. Dette ser jeg frem til. I mel-
lemtiden bruger jeg tiden på at underholde medlemmerne og gå til hånde.                                              

                                                TINE 
                                                Jeg er 27 år gammel. Jeg bor i Sønderborg sammen
                                                med mine 2 sønner. Frederik på snart 8 år og Elias 
                                                på snart 4 år. I min fritid bruger jeg tid sammen 
                                                med familien og mine venner. Jeg kan godt lide at 
                                                bage kager, pølsehorn til fryseren, pizzasnegle osv.                                                
                                                Hos Blæksprutterne er jeg 4 dage med i alt 12 t. 
           Hernede laver jeg mad og gøre rent, samt yder   
                                   assistance hvor der måtte være behov for det. Som 
person er jeg sød, glad, udadvendt og smilende. Jeg er imødekommende og 
befinder mig godt med alle former for mennesker. Tidligere har jeg været 
beskæftiget i plejesektoren med alle aldre.              



                                                BENTE 
                                                Jeg er 61 år og bor i Sønderborg alene. Jeg har to
                                                børn, som er flyttet hjemmefra. Mine børn har
                                                beriget mit liv med 3 dejlige børnebørn, som jeg
                                                nyder at være sammen med. Jeg har arbejdet som
                                                kundemedarbejder i en bank. I min fritid går jeg 
                                                lange ture, samt nyder en god bog. Derudover 
                                                strikker jeg til mine børnebørn. Her hos Blæksprut-
                                                terne skal jeg være 3 timer om ugen, og jeg yder 
gerne økonomisk rådgivning til medlemmerne. Som person er jeg aktiv, glad, 
smilende og udadvendt. Jeg glæder mig til at hjælpe medlemmerne, og ser 
frem til at møde jer alle hos Blæksprutterne.        

                                                ANNA 
                                                Jeg er 41 år.  Jeg bor i Sønderborg alene med min     
                                                nymfeparakit Tweety. Jeg er ansat på kontoret.  
                                                Jeg er uddannet all-round kontorassistent. I min  
                                                fritid er jeg spejderleder samt aktiv medlem af 
                                                hjemmeværnet. Derudover laver jeg forskellige 
                                                kreative ting med perler, smykker, filtblomster osv.
                                                Jeg har min mor og 2 brødre, hvoraf den ene er mi
n                                              tvillingebror. Jeg bor i et lille rækkehus med have 
og glæder mig til foråret, hvor jeg igen kan begynde at lave ting i min have, så 
det med tiden bliver det lille paradis, som jeg altid har ønsket mig. Dette inde-
bærer højbede osv. Jeg glæder mig til at hjælpe jer medlemmer i hverdagen.

                                                SABRINA                                                
                                                Jeg er 37 år, jeg er gift og har 3 dejlige piger og en         
                                                dejlig papdatter og barnebarn. Jeg bor i Gråsten, 
                                                ude på landet. Jeg har ingen uddannelse, men har 
                                                arbejdet med lidt af hvert på Danfoss og OJ Elec-
                                                tronics. I min fritid elsker jeg at hækle, strikke, 
                                                brodere og lave ting ud af papir. Jeg elsker at hygge 
                                                med mine børn. Hos Blæksprutterne er jeg 5 timer 
                                                om ugen i fleksjob, og det er jeg utrolig glad for. 
Jeg har været godkendt til fleksjob siden 2008, men det her er mit første flek-
sjob. Det betyder meget for mig, at komme lidt væk hjemmefra, da jeg har 
været sygmeldt i mange år.
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                   Af Ole Stolberg

                   Vi mødes en man-
                   dag morgen en sen-
                   sommer dag i Blæk-
sprutterne. Bussen blev pakket, 
og turen kunne starte. Vi var alle 
spændte på turen, da vi alle var 
meget forskellig.

Første stop var ved grænsen i en af 
de små butikker. Derefter gik turen 
ned langs den tyske motorvej. Turen 
tog ca. 9 timer med diverse stop.
Da vi ankom, skulle vi lige se hvad vi 
har lejet at bo i. Til alles overraskel-
se var det over det, vi har forventet.

Den første aften gik med at grille og 
hyggesnakke. Dagen efter tog vi ind 
til byen, hvor vi efter meget besvær, 
fandt en plads, hvor vi kunne holde 
lige så længe vi ville. Vi satte kur-
sen mod havnerundfarten. Vi kom 
alle med efter noget vente tid. Da 
vi havde sejlet lidt, bemærkede jeg, 
at Ulla sad og sov. Har det været en 
hård tur til Amsterdam, eller var det 
bare røv-kedeligt?

Efter sejltuen gik vi efter voksmu-
seet. Da vi var kommet halvejs, 
stoppede jeg op og spurgte, hvem 
der egentlig ville på voksmuseum... 
Alle kiggede på hinanden. Det var 
der faktisk ingen der ville! De troede  
bare, at den anden ville! Vi blev så 
enige om at finde et sted at spise. 
Vi fandt et godt sted at spise. Det 
var så hyggeligt at John D. og Ingrid 
blev siddende og først senere ville 
gå ned til bussen. Vi andre gik efter 
Anna Franks hus. Det skulle vise sig, 
at det var der også andre der havde 

gjordt. 

Der stod folk i kø over 1 km., og det 
er ikke overdrevet! Så det ville vi 
ikke alligevel. Så turen gik tilbage til 
bussen, hvor vi mødtes alle mand. Vi 
tog tilbage til gården, som vi var ind-
logeret på, og så stod det på hygge 
og afslapning. 

Vi blev enige om, at vi bare ville 
køre ud og se naturen næste dag. 
Det skulle vise sig at være den bed-
ste beslutning, vi har truffet. Vi kom 
ud på en ø, men der var ikke engang 
plads til at parkere bussen, så det 
var en hurtig tur. Vi kørte efter nye 
mål, som vi ikke kendte. Pludselig fik 
vi øje på et lille hus. Jeg vendte om, 
og det skulle vise sig at være en rig-
tig god beslutning. Det var simpel-
hen det man forstod ved Holland. Ja, 
jeg kan ikke beskrive det med ord -  
det var noget man skulle se. Efter to 
times ophold gik turen videre. Ja kun 
5 km. så vendte jeg igen om. Vi fik 
øje på et lille spisested. Vi blev godt 
modtaget. Vi spiste og blev enige 
om, at vi ville se, hvor vi var havnet 
henne. Og hvis i synes Ribe eller den 
gamle by i Aarhus er noget særligt, 
så er det luft ved siden af det vi var 
havnet i her. Ja, tiden var stået stille 
og så alligevel ikke...  

Vi kom hjem og blev enige om, at vi 
ville ind til byen. Ingrid og John D. 
var opbrugte og ville blive hjemme. 

Inde i byen kom Ulla og Bodil ind i 
en butik jeg ikke vil skrive om... Vi 
kom også til en gade, hvor de alle 
har købt ind i den samme butik.
De havde i hvert fald alle røde lys i 
lamperne...

En skøn tur til Amsterdam
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Det var noget af en oplevelse at gå 
rundt der om aftenen. Folk stod og 
røg hash, imens de snakkede med 
politiet. Jeg tænte bare hvis det 
havde været i Danmark, så havde 
der været 30 betjente iklædet kamp 
uniform!

Vi var tidligt hjemme om aften, da 
tuen gik hjemad næste dag. Vi kørte 
ikke lige hjem, men tog en omvej 
over en dæmning, hvor vi gjorde 
ophold. Det var en fantastik tur, 
selvom ingen af dem, der var med, 
har stemt på Amsterdam, da det var 
møde om hvor vi skulle hen!

Jeg siger lige en tak til dem, der 
var med: John Bojtang, Per Hauritz,  
John Dornhof, Ingrid Stavsholm, Bo-
dil Klein Og Ulla Stolberg.                

                   

                   



 
                   Af Ole Stolberg

                   Der stod and og steg
                   på menuen til 50 kr.
                   ”Åh nej!”, tænkte jeg. 
Det kan da ikke være den rigtige 
pris?! Så skal vi da op til Mølle-
dammen efter ænder!

Og ja. Der var sket en fejl. Selv-
følgelig kan vi ikke servere and og 
steg til kun 50 kr. Men nu var det for 
sent. 

Det viste sig hurtigt, at der ville 
komme flere mennesker, end vi 
havde plads til på Rylen 1. Og ikke 
nok med det. Spisen var sat til d. 3. 
november, samtidigt med et besty-
relsesmøde! Panik!

Vi fik hurtigt flyttet spisen til den 
10. november, og hurtigt rygtede 
det sig, at der var Mortensaften i 
Blæksprutterne. Det var faktisk ret 
tilfældigt.

Vi blev hurtigt 41 tilmeldte, så jeg 
var nødt til at tænke kreativt. Jeg 
overvejede om vi kunne stable folk 
ovenpå hinanden, men der var jo 
også stadig problemet med prisen. 
Hvordan skulle vi dog få råd til det?

Så kom jeg i tanke om Lars fra Ulke-
bøl Forsamlingenshus. Her har vi jo 
holdt januarfrokost før. Han har 

plads, men hvad med prisen?

Jeg ringede til Lars og lagde kortene 
på bordet. Og Lars kom til min red-
ning. 50 kr. fra medlemmerne + 50 
kr. fra Lars + 50 kr. fra Blæksprutter-
ne. Det giver 150 kr. på person og så 
bliver der serveret and og steg, med 
alt tilbehør, vand, kaffe og kage.

Så var den hjemme! Tusind tak til 
Lars og Ulkebøl Forsamlingshus! Det 
blev en dejlig aften med lækker mad 
og rigtig god stemning. Der blev 
snakket og grint godt igennem.

En and i Ulkebøl
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                   Af Birgit Mätzke

                   Et af vore kære med
                   lemmer, Knud Uldahl, 
                   der er en stor aktivist 
i Stafet for livet, havde brug for 
nogle frivillige til at hjælpe på 
Ringriderpladsen. 

                                          Selvføl-
                                          gelig 
                                          er der
                                          altid en 
                                          flok 
                                          Blæk-
                                          sprut-
                                          ter, der 
                                          stiller 
                                          op og 
                                          hjælper 

en god ven i nøden. 

På pladsen skulle vi hjælpe med at 
markere og opsætte telte, borde osv.
Der var brug for os på forskellige 
tidspunkter af dagen, så vi kunne 
selv vælge, hvornår vi ville komme, 
og hvornår vi ville gå. Der var intet 
fast skema. Det var en ny måde at 
arbejde på for os.

Udover at vi skulle arbejde, var der 
også en kagekonkurrence. Vores 
praktikant Jaya have påtaget sig 
opgaven med at bage en kage og, 
hvilken flot Blæksprutte hun havde 
bagt! Denne vandt en flot 2. plads 
i konkurrencen af dommerne og 1. 
plads af publikum! Det skal siges at 
den smagte rigtigt godt!

Stafet for livet

De Hjælpende Hænder
Vidste du, at Blæksprutterne også tilbyder hjælp til praktiske opgaver? Er du 
ældre borger i Sønderborg kommune, enlig, eller fysisk svækket, så kan du få 
hjælp af Blæksprutterne. 

Vi kan hjælpe med lidt af hvert. For nyligt har vi bl.a. hjulpet med oprydning 
i et værelse, bagt julekager, flyttet en seng, samlet et skab, ryddet et værelse 
for at få en sygeseng ind, omrokeret nogle møbler og meget mere.

Vi aftaler en tid, der passer dig. Ring til os på tlf. 74 43 18 02.
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Tillykke til de runde
Vera Mou Kleffel (50), 8. januar
Victor Stolberg (10), 15. januar
Connie Berg (60), 30. januar

Knud Schmidt (70), 26. februar

Maibrit Andresen (40), 22. marts

En ny bog af Skriveklubben
Skriveklubben har i en lang årrække bestået af kun 2 medlemmer, med 
enkelte på- og afhoppere. De to faste er Charlotte Bertelsen og jeg selv, 
Carina Berg. 

I forbindelse med et nyt kapitel, og et nyt format i Skriveklubben (der 
nu er blevet privat), har vi arbejdet hårdt på, at gøre de bedste af vores 
“gamle” tekster til en bog. Vi er utrolig spændte og ekstremt glade for at 
kunne præsentere vores bog “Elefanter og Bowlerhatte”.

I bogen har vi hver især skrevet en tekst
om et tilfældigt emne, således at hvert
emne bliver diskuteret fra to forskellige
vinkler. Det har givet anledning til mange
både sjove og alvorlige samtaler.

Et af mine yndlingsminder fra Skrive-
klubben er da Charlotte - midt i oplæsning
af en tekst, pludselig kigger mig i øjnene
og siger: “Jeg har slået en mand ihjel”. 
Det var en del af teksten, men det kom så
meget bag på mig, at jeg brød sammen
af grin!

“Elefanter og Bowlerhatte” kan købes som
e-bog på Saxo.com for 20 kr., eller som

papir-bog hos Charlotte for xx kr.
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                   Af Birgit Mätzke

                   Et hold Blæksprutter 
                   bestående af Ole, Ulla 
                   S, Alberte, Moster 
Bodil, Laila og Birgit, var afsted 
på et glasperlekursus på Katbøl-
gaard, som ligger i nærheden af 
Vejen.

Øj, hvor var det svært! Det lå ikke 
lige i hånden for nogle af os, som 
man ellers troede. Først skulle der 
jo noget varme til at smelte glasset 
med. Her var der lige nogle, der var 
ved at brænde hele laden af, når der 
skulle tændes op for gassen og ilten!

Først skulle dornen dyppes i separa-
tor og tørre, hvorefter man så kunne 

varme den op, samtidig med at man 
også skulle varme glasstangen op. 

Dernæst skulle man så påføre glas-
set på dornen, samtidig med at man 
skulle holde dornen lige og dreje 
rundt. Så det med at få hænderne til 
at gøre forskellige ting på en gang 
var ikke let.

Det lykkedes os dog at få nogle rig-
tig flotte perler med hjem.

Det var sjovt, for lærerinden og 
ejeren af Katbølgaard kunne huske 
mange af de medlemmer, der har 
været med på de forgangne kurser, 
ved navn. Bl.a. Wonnie og Hannelore 
kunne hun huske.

Vi var af sted af to omgange. Først 
om fredagen og så igen om sønda-
gen. Hver gang var det en hel dag, 
så vi var godt trætte, da vi kom 
hjem søndag eftermiddag. Men det 
var helt sikkert den lange tur værd!

Vi, der var af sted, blev hurtigt enige 
om, at skulle vi være heldige at kun-
ne få mere plads til at udøve kreati-
ve ting på, så ville det at kunne lave 
glas ting være et af vores største øn-
sker. På Katbølgaard kan man også 
lære at lave forskellige glasfigurer, 
hvilket vi godt kunne tænke os et 
kursus i, på et senere tidspunkt. Der 
er så mange muligheder!

Der er også en lille butik i forbin-
delse med værkstedet. Her fik nogle 
af os også købt nogle julegaver med 
hjem. 

På kursus i glasperler
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Find 5 fejl



 
                   Af Carina Berg

                   Så slog vi alle rekor-
                   der endnu en gang!
                   Jul med Hjertet ind-
samlede 23 indkøbsvogne med 
varer og 10.000 kr. i kontanter. 
Alle donationer går til Kirkens 
Korshærs julehjælp i Sønder-
borg. 

Hvad husker de frivillige fra dette års 
indsamling i Føtex?

Jeg husker specielt en mand, der 
kom hen til mig og sagde, at han 
ingen varer havde, men fordi jeg 
smiler så sødt, så vil han da donere 
nogle penge... Og han donerede fak-
tisk penge ved begge vogne ~ Tine

Jeg er god til at bruge min charme, 
så når folk sagde, at de allerede 
havde doneret, så sagde jeg ”jamen 
du har jo ikke givet til den smuk-
keste julenisse i Føtex” - det virkede 
ved nogle! ~ Dorthe

En dame kom hen til mig med et ur. 
Det var et arvestykke fra hendes 
mor og det ville hun gerne donere. 

Jeg tog selvfølgelig imod og takkede 
mange gange. ~ Lone

Jeg var faktisk i Bilka en dag, da en 
lille dreng kom hen til mig og sagde 
”Er det ikke dig fra Føtex?”. ”Jo”, 
sagde jeg. ”Må jeg ikke hjælpe?”, 
spurgte han! Næste dag, i Føtex 
mødte drengen op - han blev sat af 
af sin far. Han fik en Blæksprutte-
vest på og en nissehue, og så var 
han klar til, at dele sedler ud til kun-
derne! ~ Ole

En ung mand gik over i kiosken og 
købte en cola. Så gik han. Men plud-
selig stod han der igen og donerede 
en halskæde fra Kræftens Bekæm-
pelse. Sikke en god ide! Nu har han 
jo faktisk støttet to foreninger på én 
gang. ~ Suzanne

En mand stod og betalte ved kassen. 
Hans lille dreng (ca. 2 år) blev sat 
ned på gulvet imens. Men drengen 
fik øje på vores indkøbsvogn med de 
blinkende lys og løb hen imod den. 
Manden måtte smide alt hvad han 
havde i hænderne og løbe efter ham. 
Jeg kunne ikke lade være med at 
grine. ~ Carina

Jul med hjertet
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Et medlemskab af Blæksprutterne koster 100 kr. om året. Som medlem kan du 
deltage i alle foreningens arrangementer og bruge foreningen i åbningstiden.

I foreningen kan du møde mange forskellige mennesker, fra studenter i starten 
af 20’erne til folkepensionister. Vi er mange førtidspensionister, fleksjobbere, 
midlertidigt arbejdsløse og skifteholdsarbejdere. Hvad vi alle har til fælles er, at vi 
gerne vil være med til, at gøre en forskel for andre, imens vi er sammen.
Ind imellem deltager vi i frivilligt arbejde for foreningen. Det er ikke noget du skal, 
som medlem, men noget du kan vælge at gøre. Hvis du laver frivilligt arbejde kan 
du komme billigere med på foreningens udflugter.

Hvis du ikke længere ønsker, at være medlem, undlader du blot at betale dit 
kontingent. Du vil blive slettet som medlem efter 3 måneder.

Ønsker du blot, at støtte foreningens arbejde, kan du blive “støttemedlem” ved, at 
betale 20 kr. om året. (Udfyld blanket og markér med “SM”).

FORENINGEN MODTAGER OGSÅ GERNE STØTTEBIDRAG. Små eller store beløb 
kan indbetales til Arbejdernes Landsbank, kontonr.: 5397-0242372. Husk venligst 
at skrive ”støtte-bidrag” i ruden ”meddelelse til beløbsmodtageren”.

BLIV MEDLEM!

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./BY:

FØDSELSDATO:

TELEFON:

E-MAIL:

     Jeg vil gerne modtage dette blad 4 gange pr. år, pr. post og betaler 20 kr. hertil.
     Jeg vil gerne modtage dette blad digitalt, 4 gange pr. år, gratis, på min e-mail.



Aktivitetskalender

Februar

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Lørdagsklub.........................

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Januarfrokost......................

Morgenmøde......................

02. jan.
05. jan.
07. jan.

09. jan.
11. jan.
12. jan.

16. jan.
18. jan.
19. jan.

23. jan.
25. jan.
26. jan.
27. jan.

30. jan.

Kl. 10:00
Kl. 15:30
Kl. 10:00

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30
Kl. 16:00

Kl. 10:00

Januar Marts
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Lørdagsklub.........................

Morgenmøde......................
Slægtsforskning.................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Skovtur..................................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Gråsten Slotspark................
Badminton...........................

Kl. 12:00
Kl. 15:30
Kl. 10:00

Kl. 10:00
Kl. 09:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30

Kl. 10:00
Kl. 11:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 12:30
Kl. 15:30

01. mar.
02. mar.
04. mar.

06. mar.
07. mar.
08. mar.
09. mar.

13. mar.
15. mar.
16. mar.

20. mar.
21. mar.
22. mar.
23. mar.

27. mar.
29. mar.
30. mar.
30. mar.

01. feb.
02. feb.
04. feb.
05. feb.

06. feb.
08. feb.
09. feb.
10. feb.

13. feb.
15. feb.
16. feb.

20. feb.
22. feb.
23. feb.
25. feb.

27. feb.

Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Lørdagsklub.........................
Loppemarked SFS...............

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Middelfart sindsygehos.....

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Fastelavn i byen....................

Morgenmøde......................

Kl. 12:00
Kl. 15:30
Kl. 10:00
Kl. 08:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30
Kl. 09:00

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30
Kl.  xx:xx

Kl. 10:00


