
Foreningen Blæksprutterne, Skovvej 4, 6400 Sønderborg, Tlf. 74 43 18 02

www.blaeksprutterne.dk

  •  Kom med til Januarfrokost!

  •  Vi slår katten af tønden

  •  Aktiv hverdag for førtidspensionister

  •  Alt om julen i Blæksprutterne

  •  Fotoklubben zoomer ind på vinteren

  •  Vær kreativ med Jeya

  •  Masser af nye fotos

SUGEKOPPEN

OVERSKRIFTER

Nr. 1. Januar, Februar, Marts 2020



2 3

Nyt siden sidst

                   
                   Det nye år byder på masser af nyheder og nye tiltag! Som I
                   måske har opdaget, så sidder Tine Stolberg igen på kontoret. 
Det gør hun fordi hende og jeg sammen har arbejdet på “Aktiv Hverdag”, 
der er et tilbud om et slags kursusforløb for førtidspensionister. Tine er 
projektlederen og “underviseren” på forløbet, der starter op den 17. feb-
ruar. Men hun er ikke alene. Diana, der er i praktik hos os, er en stor del af 
kurset, sammen med vores dygtige frivillige. Vi håber I alle vil tage rigtig 
godt imod vores nye (og gamle) kursister.

Vi har sagt nej til, at flytte Blæksprutterne på Kassernen. I hvert fald i 
første omgang. Vi vil forsøge at blive på Skovvej, så længe som muligt. 
Til at starte med så vi mange muligheder for Blæksprutterne på Kas-
sernen, men efterhånden som planerne for Kassernen og indretningen af 
Kassernen er blevet mere klare, kan vi ikke længere se vores forening og 
vores medlemmer der. 

Det har været et trist efterår, med to dødsfald iblandt vores medlemmer. 
Først mistede vi Ulla Hartig, og kort tid efter mistede vi Arne Holm. Begge 
er lagt til hvile på Christianskirkens kirkegård. Ole og jeg har skrevet lidt 
mindeord inde i bladet.

Som en del af jer ved, så har der i løbet af efteråret været klaget over 
Blæksprutterne og Ole til først frivillighedskonsulenten ved Sønderborg 
Kommune, og senere til Sundhedsudvalget. Det er rigtigt ærgerligt, for det 
lader til, at bestyrelsen er blevet “sprunget over”, som det næste led efter 
Ole. Vi har derfor sat et diagram op i Blæksprutterne, der viser hierakiet 
iblandt ansatte, leder, bestyrelsen osv. Skulle der en anden gang opstå en 
konflikt, eller man er utilfreds med en ansat, så viser diagrammet hvem 
der er direkte “over” vedkommen. Vil man f.eks. klage over mig, så er det 
Ole man skal henvende sig til. Vil man klage over Ole, så er det bestyrels-
en. Vil man klage over bestyrelsen, så er det generalforsamlingen osv.

Vi håber der er kommet ro på nu, og at alle har fået sat ord på de ting, der 
har været til grund for konflikterne. 

Starten af året bød på en ubehagelig overraskelse, da Ole blev ringet op af 
politiet midt om natten. Alarmen var gået i Blæksprutterne, og der havde 
været indbrud. En vindue var blevet slået itu, og døren til kontoret spar-
ket op. Der var blevet stjålet kontanter, men alarmen har skræmt tyvene 
hurtigt væk og beløbet er mindre end hvad vi kan få hos forsikringen. Vi 
mistænker ikke at tyvene havde kendskab til foreningen.

 
                   Af Carina Berg

BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg, Knud Uldahl,
                                     Randi Wollenberg Hansen

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg

Mandag:           09:00-14:00
Tirsdag:                     09:00-14:00
Onsdag:             09:00-14:00
Torsdag:                16:00-20:00
Fredag:                         09:00-12:00

Tlf. 7443 1802  /  3214 1802
bskovvej@gmail.com
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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                   Af Connie Berg

                   Fredag inden jule-
                    ferien holdt vi jule-
                    afslutning i Blæk-
sprutterne, for alle medlemmer.

Først var der karaoke, men desværre 
var der kun to modige sangere - 
Susanne og Carina. De gav os et par 
gode julesange.

I køkkenet havde vi sørget for æb-
leskiver og varm kakao med fløde-
skum. Og sikke et bøvl vi havde med 
at få fat i nogle æbleskiver. De var 
udsolgt i tre butikker.

Da vi havde hygget os rundt om 
bordene var det tid til dagens højde-
punkt, julebingo.

Carina havde lavet bingoplader med 
julebilleder. Vi havde alle sammen en 
lille pakke med, som lå på køkken-
bordet. 

Først spillede vi om én række, så om 
to rækker og til sidst om fuld plade. 
Hver gang man havde bingo måtte 
man vælge en gave fra bordet.

Jeg vandt et par gange. Gertie vandt 
også en del gange. Der var selvføl-
gelig også nogen, der ikke vandt, 
men sådan er det jo også ved pak-
keleg. 

Jeg synes det var sjovt at prøve 
noget nyt, i stedet for altid at have 
pakkeleg. Det tror jeg de fleste sy-
nes. Det blev i hvert fald stille ved 
bordene når Carina råbte op... und-
tagen ved det bord hvor Ralph sad. 
Han fungerede som ekko...

Da alle gaverne var vundet og de 
sidste æbleskiver spist, ønskede vi 
hinanden god jul og sagde tak for i 
år. Alle hjalp til med at rydde op, så 
det gik hurtigt. 

Tak for en hyggelig eftermiddag.

Juleafslutning og bingoJul i Blæksprutterne
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Tillykke til de runde
Gertie Linnet (60)   10. januar

Ulrik Andersen (50)   22. januar

 
Det var ottende år at Blæksprut-
terne og Kirkens Korshær arran-
gerede juleindsamlingen i Føtex. 
Vi havde et rigtig godt samar-
bejde i år, hvor både frivillige fra 
Blæksprutterne og Kirkens Kors-

hær stod på vagt sammen. Som 
altid var der nogle små bump 
på vejen, men dem overkom vi 
undervejs. Her er nogle af de 
oplevelser de frivillige har haft 
undervejs:

Jul med Hjertet indsamlingen

Hannelore:  Vi manglede at få besat 
de sidste 3 vagter søndag eftermid-
dag. Kirsten og Henriette erklærede 
sig på stedet parate til, at blive en time 
længere. Alt i alt blev de 2 timer læn-
gere og de producerede en stor vogn 
ekstra. Flot arbejde og skøn indsats 
fra de to ja-sigende kvinder! 

Preben: To udenlandske mødre kom 
og gav nogle pæne gaver. Særligt den 
ene, der havde en datter med på 7-8 år, 
gav nogle flotte Barbie-dukker. Hun 
forklarede datteren at det var til børn, 
der ikke fik julegaver fordi forældrene 
ikke havde penge til det.
Der kom også en anden mor forbi 
med sin datter og forklarede hvorfor vi 
samlede ind. “Mor, så skal vi da også 
give noget!”, sagde pigen. Bagefter kom 
de med madvarer til vognen. Det var 
dejligt at opleve.

Linda: Jeg stod sammen med en
fra Kirkens Korshær, der hed
Hanne. Hun var simpelthen så
sød og taknemlig. Hun kunne
ha’ givet sit hjerte væk til alle, der
kom og lagde noget i vognen.

Carina Berg:  Da jeg stod sammen med Conny og Sara var der kamp om 
kundernes gejst. Således endte vi med alle 3 at række 2 sedler ud til den samme 
mand... så han stod helt forvirret og stirrede ned på 6 sedler. Vi kunne ikke 
lade være med at grine. “Så må du selv vælge”, sagde vi til ham. Han kiggede på 
os én efter én og overvejede et øjeblik. Så tog han sedlen fra Conny!

Knud: Kunderne har igen taget rigtig 
godt imod det. Der er mange, der 
spørger “hvad med kødet?”, hvortil 
jeg selvfølgelig svarer, at det lægger 
vi ind i en papkasse - så er det godt 
mørt til jul... (selvfølgelig gør vi ikke 
det!)

Ralph: Jeg tog en ekstra vagt for
Rikke, for hun kommer helt fra
Nordborg. Det gik fint. Der var
mange ældre, som gave store
gaver. Jeg var også selv inde og
købe nogle gaver til vognen. Det
vil jeg gerne støtte. 
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Et farvel til Ulla Hartig

                   
                   Lige inden jul mistede vi Ulla Hartig.
                   Ulla havde været syg i en længere periode, inden hun fik fred 
den 19. november.

Det var med stor sorg at jeg (og vi) måtte sige farvel til Ulla. Jeg havde 
kendt Ulla i næsten 40 år. Vores venskab blev til, da vi mødes i Aabenraa, 
hvor vi begge spillede dart.
Ulla har også været en god ven af min familie, hjemme hos mine forældre.

Ulla var altid en livlig kvinde - kunne man ikke se hende, så kunne man 
høre hende!

Ulla var også den type, at hvis man kom forbi, så var hun altid gæstfri og 
inviterede på kaffe og en god snak.

Blæksprutterne lærte Ulla at kende efter hendes datter Linda - som I alle 
kender - blev ansat i foreningen. 

Lige til det sidste var Ulla en bestemt kvinde, med sine egne meninger om 
hvordan tingene skulle være. Det er nok også derfor Ulla selv planlagde 
sin begravelse. Så fik hun det sidste ord.

Ulla havde fravalgt kirkelige handlinger og den sidste afsked fandt derfor 
sted i hendes egen lejlighed. Det var en flot afsked og mange lagde vejen 
forbi for at sige et kærligt farvel til hende.

 
                   Af Ole Stolberg

Nørkleklub OBS
      Det er vinter - sæsonen for nørklerier!

       Vi er rigtig glade for vores hyggelige nørkle-
       klub og vil rigtig gerne have nye medlemmer.
       Derfor befinder Nørkleklubben sig i Frivillig-
       hedens Hus, på Perlegade 48 - hver fredag i
       hele februar måned. Så kom og mød os der 
       og hør mere om hvad vi laver. Hver fredag fra 
       kl. 09:30 - 11:30. 
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NYT FRA STOPPESTEDET
Café Stoppestedet byder på varm vintermad her i 
den kolde tid. Følg menuen på facebook, eller på 
tavlen i foreningen.

Har du ideer til en lækker ret, eller har du lyst 
til at give en hånd med i køkkenet, så byd ind! I 
løbet af efteråret og julemåneden har vi prøvet 
en del “nye” retter. Vi har fået benløse fugle, irish 
stew og Ralphs “vi hælder bare noget mere bul-
lion i”- millionbøf. 

Husk om torsdagen laver vi aftensmad kl. 
18:00. Her er generelt altid mellem 10-20, der 
spiser med. Her kan du også møde nogle af de 
medlemmer, der ikke kan komme i foreningen i 
dagtimerne. Vi har altid plads til én til - og du er 
meget velkommen! 

 
                   Af Carina Berg

                   Endnu et år - endnu
                    en juletræstænding
                    på Rådhuspladsen.
Og endnu engang er det Blæk-
sprutterne, der står for uddeling 
af godteposerne.

Jeg havde taget et par nissehuer 
med. De blev hurtigt taget i brug af 
Knud og Hans Jørgen. 

Menneskemængden rundt om teltet 
voksede og voksede, til der ikke var 
plads til flere folk på Rådhuspladsen. 
I teltet forsøgte vi at holde menne-
skemængden ude. Vi kan ikke høre 
hvad der bliver sagt oppe fra scenen, 
så det er lidt et gæt hvornår der bli-
ver givet ”grønt lys” til alle børnene 
til, at storme teltet. Vi kan se når 
det store juletræ bliver tændt, men 
når det sker er det bare om at være 
væk fra teltåbningerne, for i samme 
sekund kommer tusindvis af menne-
sker trumlende ind. Heldigvis overle-
vede vi i år alle sammen!

Frem med godteposerne! Børn i alle 
størrelser, forældre, bedsteforældre 
og barnevogne kommer i én stor 
klump, og kun børnene skal have en 
        pose.

Pludselig kom 20 nisse-børn løbende 
ind i teltet og overtog en del af ar-
bejdet. Det var nisser, der også var 
gået med i optoget. Det var dejligt at 
se de små, glade ansigter. Men det 
skabte også en del kaos i teltet. 

Ole og jeg trak os tilbage. Vi stod 
og observerede. Vi fik øje på Karen, 
der stod midt i hele nisse-mængden. 
”Hvor længe går der inden hun tys-
ser på dem?”, grinte vi. Karen tog 
en dyb indånding og formådede ikke 
at sige noget til de meget larmende 
nisser.

Tak til alle, der gav en hånd med i 
år: Hans Jørgen, Knud, Birgit, Jeya,
Alberte, Karen og selvfølgelig Linda 
og Camilla, der lige kiggede forbi.

Juletræstænding
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Et sidste farvel til Arne Holm

                   
                   Det var en trist nyhed vi fik sent om aftenen d. xx november. 
                   Arne var gået bort. Arne havde haft det hårdt i mange år, 
efter flere blodpropper, men alligevel kom det som en overraskelse, at han 
skulle forlade os allerede nu.
                                     De fleste Blæksprutter kendte Arne. Arne havde 
                                     nemlig været medlem i over 25 år! Han var med
                                     allerede da Blæksprutterne startede på Sønder-
                                     borghus i 1993! Dengang fungerede han som 
                                     fotograf for dette blad - Sugekoppen. Foto var 
                                     Arnes store hobby, og de fleste af os har sikkert 
                                     også måtte “stå model” for Arne flere gange! 
                                     Arne var også tit med på Blæksprutternes foto-
                                     ture, hvor han kunne forklare om alle de teknis-
                                     ke indstillinger, som vi andre slet ikke havde for-
                                     stand på. Billedet til venstre er fra en fototur til
                                     Egernsund, hvor selv en stor mand som Arne
                                     måtte holde på hat og briller i stormvejret!

Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg først mødte
Arne. Han har bare altid været der. Til generalfor-
samlinger og møder mødte han altid op i jakkesæt
og velforberedt. I en periode var han kritisk revisor.
Han var mit værste mareridt. Han gennemgik hvert
enkelt bilag og stillede 200 spørgsmål. Og ind imel-
lem stillede han spørgsmål om nogle opdigtede
tal og bilag, som fik mig til at ligne ét stort spørgs-
målstegn. Men så smilede han kægt og grinede!

Arne var en spøgefugl af værste skuffe. Men han
kunne slippe af sted med alt, for han kiggede bare
på én med store dådyr-øjne og et skævt
smil og så var alt tilgivet. Han var en
stor charmetrold!

Da bedemanden kørste fra Christians-
kirken efter gudstjenesten kiggede Tine
Stolberg og jeg på hinanden. “Hvem 
skal nu drille os inde på kontoret?”,
spurgte Tine, tydeligt berørt. Ja... det
er underligt at tænke, at Arne ikke
   kommer listende ind mere.

 
                   Af Carina Berg

Jeg fik fornøjelsen af, at være med til Arnes 70 års fødselsdag for fem år 
siden. Her underholdt Richard Ragnvald med bl.a. “Kære lille Arne, kære 
lille Arne, tillykke med din fødselsdag”. Det var en glad og genert Arne, der 
blev overrasket af sine sønner, der havde arrangeret mini-koncerten. Og 
det er lige præcis sådan jeg vil huske Arne.

Sidste gang jeg var sammen med Arne var kun et par uger inden han gik 
bort. Vi sad ved bordet i Blæksprutterne, hvor han viste mig sin nye hobby 
- at samle på mønter. Han spurgte om jeg havde nogle 10’ere og 20’ere 
med særlige motiver på. Så jeg hentede Blæksprutternes pengepung i
                                                        pengeskabet, og så gik vi alle
                                                        mønterne igennem. Vi fandt for 200
                                                        kroner, som Arne købte ved mig. 
                                                        Jeg lovede ham at holde øje med
                                                        alle nye mønter jeg fik ind. Som jeg
                                                        sidder her nu har jeg stadig en  
                                                        20’er i skuffen med et motiv af Fre-
                                                        gatten Jylland. Den har jeg lagt til
                                                        side til Arne. 

                                                        Arne. Du er savnet.
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                   Af Tine Bonde

                   Det var første gang
                    jeg var med til mor-
                    tensaften i Ulkebøl 
Forsamlingshus sammen med 
Blæksprutterne. Jeg havde også 
mine to drenge med.

Linda, Camilla, Frederik, Elias og jeg 
blev hentet af Ole i bussen der hvor 
vi bor, og så kørte vi rundt og hen-
tede de andre, som også skulle med.

Da vi kom hen til Ulkebøl Forsam-
lingshus var mange af de andre al-
lerede kommet.

Drengene og jeg sad ved Preben, 
Linda og Camilla. Det synes dren-
gene var hyggeligt. 

Maden var god og smagte rigtig 
godt.

Frederik fik lov til at låne Carinas 
kamera og hyggede sig med at tage 
mange billeder undervejs.

Elias fik en ny ven i Ullas dreng 
Liam. De to hyggede sig under bor-
det, hvor de spillede spil på telefo-
nen.

Det var en rigtig god aften med mas-
ser af grin!

Mortensaften
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Tak for det!
Jeg har haft et svært efterår. Der har været rigtig meget usikkerhed om-
kring Blæksprutternes fremtid - skal vi på kassernen, skal vi ikke på kas-
sernen... Der har også floreret en del grimme rygter omkring Blæksprut-
terne og vi har haft konflikter med kommunen. Samtidigt har vi også haft 
to dødsfald iblandt vores medlemmer. Det har været hårdt. 

Jeg er en person, der har meget svært ved forandring. Jeg skal gerne 
kende fremtiden og min plads i den. I lang tid har jeg ikke kunne se læn-
gere frem end til i morgen, og det har været så drænende. Jeg har forsømt 
mine gode veninder og mig selv hele efteråret.

Så hvad takker jeg for? 

Jeg vil gerne sige tak til de medlemmer og kollegaer, der har spurgt mig, 
hvordan jeg har det. Det har været så befriende at kunne dele mine tanker 
og bekymringer med Jer. Det er så rart at opleve, at vi er her for hinanden 
- også når det er svært.

Jeg vil også gerne rose bestyrelsen og Ole. Bag “kulisserne” har I gjort et 
kæmpe arbejde - og et trættende arbejde - for at forsøge at løse alle kon-
flikter og problemer. Jeg er virkelig stolt over hvordan I har håndteret sær-
ligt én konflikt. Jeg ved I har været vrede og frustrerede, men I handlede 
alligevel med empati og respekt, og konflikten fik en rigtig god afslutning.

Taget i betragtning den seneste tids problemer, skulle man tro at stem-
ningen i foreningen er trykket... men tværtimod! Jeg har oplevet glade 
medlemmer og glade kollegaer. Jeg tror faktisk at den svære tid har styr-
ket sammenholdet og gjort os mere opmærksomme på, hvor meget vi be-
tyder for hinanden i hverdagen. Jeg tror også vi alle er blevet meget mere 
opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at vi tager konflikterne hen af vejen 
- at vi lytter til hinanden og støtter hinanden. 

Jeg vil også gerne sige en stor tak til alle Jer, der har givet en ekstra hånd 
med i december måned. Vi har både haft juletræstænding, Jul med Hjertet, 
diverse arbejde for Sønderborg Handel, PLUS alt det sædvanlige. Jeg har 
været super presset, men det har været rart at opleve, at når jeg har bedt 
om hjælp, så har jeg også fået den! Jeg har bl.a. bedt om hjælp til at fylde 
vagter på Føtex - og via facebook har I meldt Jer, nogle gange inden for få 
minutter! Andre har taget ekstra vagter i forlængelse af Jeres egne vagter 
- uden at I er blevet bedt om det! Stor ““tommel op” for det!

                                                                                            ~ Carina

UGESKEMA
Her kan du se hvornår de ansatte er på arbejde. Ole har ikke faste tider.
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                   Af Birgit Mätzke

                   Nøøøøøj! Hvor var 
                   det hyggeligt!

Onsdag den 27. november afholdt 
Blæksprutterne den årlige ad-
ventskrans hygge.

Vi var 2 hold den dag, et om formid-
dagen og et om aftenen. Begge hold 
fik lavet de fineste kranse ever af 
indkøbte og medbragte materialer. 

Dejlige Liam gik lige pludselige amok 
og fik vist nok lavet en 4-5 stykker, 
nogle med lys i og andre uden. 

Aftenholdet var nok lidt mere heldig, 
idet de havde sørget for æbleskiver 
og alkoholfri gløgg. Men alt i alt tro 

jeg at alle have nogle dejlige timer 
sammen.

Juledekorationer

Fastelavn
Så er det tid til, at få alle frustrationerne ud af kroppen!
Vi banker løs på en stakkels tønde imens vi er klædt ud i konge-
kroner og ansigtsmaling. Så bliver det
ikke mere dansk!

Mandag d. 24. februar
Kl. 11:30

Vi giver 20 kr. pr. næse. 
Der hører selvfølgelig fastelavnsboller
med i prisen.

~ Carina
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                   Af Kirsten D. Nowak

                  Igen i år havde Blæk-
                   sprutternes søde Ca-
                   rina inviteret til Hal-
loween fest på Skovvej. Jeg må 
sige at jeg godt kan forstå at vi 
danskere efterhånden har taget 
denne tradition til os. Udklæd-
ning, gys, slik og hygge - what’s 
not to like? 

Da vi ankom til Skovvej var der helt 
mørkt, og flere troede at der var 
lukket. Eller var det måske ikke den 
rigtige dato? Men det var bare en del 
af løjerne, i mørket gemte de først 
ankomne gæster sig, og de sprang 
frem for at forskrække de næste. 
Det var ret sjovt. 

Ligesom sidste år var der virkelig 
gjort noget for at pynte op, og skabe 
den helt rette stemning. De fleste af 
gæsterne havde også klædt sig ud 
igen i år, det sætter altså lige prik-
ken over i’et. 

Vi havde en rigtig hyggelig aften, 
Carina havde lavet en slags bingo, 
hvor man skulle gætte forskellige 
ting om de andre gæster, og det var 
virkelig underholdende. Vinderne fik 
slik for de rette svar, så I kan tro vi 
strammede os an. Så blev der bestilt 

pizza, og i år var det med udbring-
ning. Hehe, det stakkels pizzabud fik 
vist en ordentlig forskrækkelse, da 
døren blev åbnet af 3 skræmmende 
dæmoner. Dét var såmænd bare Su-
zanne, Randi og Carina. 

Suzanne havde også i år været 
kreativ, og bagt ”heksefingre” til os, 
det er vist også ved at udvikle sig til 
en fast tradition. Tak for det, Su-
zanne, og en KÆMPE tak til Carina 
for at lægge tid og kræfter i, så vi 
kan få holdt Halloween med alt, hvad 
der hører sig til. Og tak til de andre 
gæster, for en rigtig hyggelig aften. 
Håber vi kan gentage succesen næ-
ste år igen!

HalloweenSiden sidst
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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.

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

Når du bliver medlem modtager du folderen “Velkommen til Blæksprutterne”, der 
fortæller nærmere om foreningens opbygning og hverdagen på Skovvej 4.
Hvis du oplyser din mail-adresse modtager du automatisk vores medlemsblad 
“Sugekoppen”, hver 3. måned.

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:



Aktivitetskalender

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Betonstøbning....................
Kirstens Nørkleklub............
Januarfrokost......................

06. jan.
07. jan.
07. jan.
09. jan.
10. jan.

13. jan.
15. jan.
15. jan.
16. jan.
17. jan.

20. jan.
21. jan.
21. jan.
23. jan.
24. jan.

27. jan.
28. jan.
29. jan.
31. jan.
31. jan.

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 09:30
Kl. 16:00

JANUAR

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Aktiv Hverdag start..............
Varm mad..............................
Betonstøbning....................
Lav dit eget krus....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

03. feb.
04. feb.
04. feb.
06. feb.
07. feb.

17. feb.
17. feb.
18. feb.
19. feb.
19. feb.
20. feb.
21. feb.

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

FEBRUAR

Morgenmøde......................
Fototur; Gråsten Slot...........
Varm mad..............................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Stearinblomster..................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Foredrag; psykinfo..............
Varm mad..............................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Generalforsamling.............

02. mar.
02. mar.
03. mar.
04. mar.
05. mar.
06. mar.

09. mar.
10. mar.
10. mar.
10. mar.
12. mar.
13. mar.

16. mar.
16. mar.
17. mar.
18. mar.
19. mar.
20. mar.

23. mar.
24. mar.
24. mar.
26. mar.
27. mar.
28. mar.

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 13:00

MARTS

Morgenmøde......................
Skovtur..................................
Fastelavn..............................
Betonstøbning....................
Varm mad..............................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

24. feb.
24. feb.
24. feb.
25. feb.
25. feb.
27. feb.
28. feb.

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 11:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30


