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BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Johnny Ormstrup

Bestyrelsesmedlemmer: Birgit Mätzke, Ulla Stolberg,
                                           Karen Ravn

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg
Servicemedarbejder: Lone Nielsen

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

Tlf. 74 43 18 02
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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Nyt siden sidst

                   
                   Sommerferie. I år prøvede vi noget nyt. Vi lukkede forening-
                   en i en hel uge. Vi har kun fået gode tilbagemeldinger fra 
medlemmerne. Det har været sundt med en lille pause, så det gør vi nok 
igen næste år.

Vi har fået nye brugere i foreningen. Foreningen SIND, Sønderborg er be-
gyndt at bruge vores lokaler i aftentimerne, et par gange om måneden, til 
bestyrelsesmøder. 

Det er svært at skaffe hjælpere til at afholde loppemarkeder. Vi har været 
inviteret til 12 loppemarkeder i år, men har kun deltaget et par gange. 
Derfor har vi, sammen med Johnny Ormstrup, som står for Blæksprut-
ternes loppesalg, besluttet, at vi ikke deltager i flere loppemarkeder. MEN, 
Vi tager stadig imod loppeting, for Johnny har fået en ny, god ide. Det kan 
du læse mere om inde i bladet.

Julen nærmer sig allerede med hastige skridt. I år får vi travlt. Rigtig 
travlt! Juleindsamlingen “Jul med hjertet” foregår, som altid, i Føtex i uge 
49. Vi samler igen i år ind til Kirkens Korshærs julehjælp. I år bliver ind-
samlingen dog større end den plejer. Men hvordan vil jeg ikke løfte sløret 
for endnu.

Vi skal have julestemningen tilbage til gågaden! Derfor har Blæksprutterne 
indgået et samarbejde med Kirkens Korshær og Føtex. Hele december, 
faktisk fra d. 30. november til og med d. 23. december, vil der stå et jule-
hytte på gågaden foran Føtex. I samme uge som Blæksprutterne står inde 
i Føtex og laver juleindsamling, vil frivillige fra Kirkens Korshær stå uden-
for Føtex i julehytten, og sælge varm kakao, popcorn og andre lækkerier. 
Ugen efter, i uge 50 er det Blæksprutternes tur til, at bemande julehytten. 
Torsdag, fredag og lørdag. I uge 51 overtager de ansatte fra Føtex julehyt-
ten. Men Blæksprutterne kommer igen i de 3 dage inden jul: mandag d. 
21, tirsdag d. 22, og onsdag d. 23. december.

Carina har en plan med, at sælge julekort fra julehytten. På den måde kan 
kunderne vælge at støtte Blæksprutterne med lidt ekstra. Julekortene skal 
Blæksprutternes kreative medlemmer selv lave. Det kan du læse mere om 
inde i bladet.

En særlig tak, til de mange frivillige, som vi ikke ser i foreningen til hver-
dag, men som er med, når vi laver frivilligt arbejde i weekender og efter 
fyraften. I er en stor hjælp og vi er meget glade for jeres engagement!

 
                   Af Ole Stolberg
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                   Af Charlotte Bertelsen

                   Den 28.8 var vi en 
                   pæn lille flok, som 
                   drog til Nørreskoven. 
Flokken var Fotoklubben. 

Først så vi hinandens billeder på 
”storskærm” i Blæksprutterne. Her 
fandt vi ud af, at den kære Claus har 
en fremtid for sig som model. Sikke 
fotogen han da er! 

Herefter kørte bussen, med Ingrid 
som trofast chauffør, mod Nørresko-
ven. Humøret var godt og vi så flere 
steder undervejs, som enten Lone 
eller Ralph har boet eller opholdt sig.

Vel fremme i skoven kørte vi ned til 
en voldsomt stenet strand. Og jeg 
mener voldsomt stenet! Man skulle 
da være heldig hvis man kunne finde 
lidt sand. 

Bettina havde sin lånehund Kasper 
med. Kasper elsker havet. Kasper 
elsker at hente kæppe i havet. Og 
jeg skal da lige love for han fik hen-
tet mange kæppe. Og ja bare rolig - 
det blev foreviget. Af os alle sammen 
tror jeg. 

Desværre blev der ikke tid til at gå 
op i selve skoven. Tiden løb så hur-
tigt nede på stranden. Meeen snydes 
for en is skulle vi ikke. Op i bussen 
og så afsted til Mommark. Her kunne 
de diske op med gode softice. Heref-
ter gik det tilbage til Sønderborg. 

Og nu glæder jeg mig så til næste 
tur med Fotoklubben.

Fotoklub og softice
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MINI-UDFLUGTER
LYSTBÅDHAVNEN, HØRUPHAV
Tirsdag d. 06. okt. kl. 10:30, pris: 10 kr.

VED ALSSUNDBROEN
Tirsdag d. 13. okt. kl. 10:30, pris: 10 kr.

DYBBØL MØLLE
Tirsdag d. 27. okt. kl. 10:30, pris: 10 kr.

BROAGER BY
Tirsdag d. 03. nov. kl. 10:30, pris: 10 kr.

SØNDERSKOVEN
Tirsdag d. 10. nov. kl. 10:30, pris: 10 kr.

GAMMEL PØL
Tirsdag d. 17. nov. kl. 10:30, pris: 10 kr.

DYBBØL SKANSE
Tirsdag d. 24. nov. kl. 10:30, pris: 10 kr.

SUNDGADE STRAND
Tirsdag d. 15. dec. kl. 10:30, pris: 10 kr.
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Lone laver varm mad hver torsdag kl. 12:00. 
Tilmelding senest dagen i forvejen. 
Pris: 30-40 kr. Menuen består mest af tradi-
tionel dansk mad. Se menuen på facebook, 
hjemmesiden, eller i foreningen.

Alle medlemmer kan spise med. 
Lone er også glad for frivillige hjælpere i køk-
kenet, så giv gerne en hånd med!

Alle, der spiser med, giver en hånd med ved 
opvasken bagefter.

Har DU lyst til, at lave mad i Blæksprutterne? 
Måske bare en enkelt gang, men også gerne 
flere gange - ta’ en snak med Lone, eller Ole. 

Kaffe 5 kr. pr. dag, eller 50 kr. pr. måned.
Kaffekapsler (ekspressomaskine) 5 kr.
Sodavand 5 kr.

Husk altid at vaske op efter dig selv!
Velbekomme.
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                   Af Connie Berg

                   Jeg var med Blæk-
                    sprutterne til frivil-
                    lighedsdagen i Havn-
bjerg. Det var en rigtig god og 
hyggelig eftermiddag og aften.

I år var maden god og varm. Der var 
nok æblekage til alle, og i det hele 
taget var mad-delen meget bedre 
arrangeret i år, end de andre gange 
jeg har været med.

Underholdningen var også rigtig fin. 
Der var noget for enhver smag. Jeg 
ved ikke om det var tænkt som en 
del af underholdningen, men vi grin-
te lidt af prisuddeleren, som havde 
lidt vanskeligheder med at udtale sig 
korrekt, da han skulle læse lidt højt 
om prismodtagerne.

Da festen var ovre blev Blæksprut-
terne siddende. Vi skulle jo rydde op. 
Man må sige at Ole havde styr på, at 
uddeligere arbejdsopgaverne til sine 
tropper - det gik jo ”wie gesmirt”. 
Lige inden vi var færdige, snakkede 
jeg med en, som stod for hallen. Han 
sagde at det var første gang de var 
så hurtigt færdige, og han var impo-
neret over vores arbejde. Det var jo 
dejligt at høre - så jeg har da også 
lyst til at være med en anden gang, 
når vi nu er så gode!

Der var en utrolig flot opbakning 
fra medlemmerne. Der var mange 
medlemmer med for at hjælpe, som 
vi ikke ser i Blæksprutterne i hverda-
gen. De kom direkte fra en lang dag 
på arbejdet, bare for at hjælpe os! 
Godt gået og et stort tak!

Jeg vil også sige tak til en anden, 
ung fyr - Rasmus Nielsen. Han havde 
været med til at servere for os andre 
hele aftenen, sammen med politik-
kerne. Men det viste sig, at han var 
ganske almindelig frivillig (hos både 
brandværnet, Lænken og Natterav-
nene i Guderup!), samtidigt med, at 
han havde fuldtidsarbejde. Da festen 
var forbi gik han ikke hjem - nej, 
han blev så men og hjalp Blæksprut-
terne med oprydningsarbejdet! Det 
tager jeg godt nok hatten af for! 

                   

                   

Frivillighedsdagen
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Badminton
    ~ på alle niveauer ~

Tirsdage kl. 15:30-17:00
Humlehøj-Hallen 1

Kom som du er. Ung, gammel, tyk, tynd, øvet, eller ny-
begynder. Vi spiller kun for sjov. Vi har ikke faste partnere 
eller hold.  Du kan låne en ketsjer ved os.

    En sæson (jan.-jul / aug.-dec.) koster kun 175 kr. Du 
     kan også vælge at betale pr. måned, hvis du kun vil
        være med i perioder. Så er prisen 50 kr. pr. måned.
        De første par gange er selvfølgelig gratis.

Tilmelding er ikke
nødvendig. Bare mød

op i hallen!

Hjælp til 2 loppemarkeder
Der er brug for hjælpere til to loppemarkeder mere i år. 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. 03. / Søndag d. 04. oktober i SFS Hallen, Sønderborg
Lørdag d. 07. / Søndag d. 08. novomber i SFS Hallen, Sønderborg

Tilmelding og vagtskema findes i Blæksprutterne.



9

Tilmelding er ikke
nødvendig. Bare mød

op i hallen!
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                   Af Vera Mou Kleffel

                   Torsdag den 10. sep-
                   tember var det igen 
                   tid til at holde vores 
årlige høstfest.

Vi havde aftalt at mødes kl. 11.00, 
for at forberede middagen, der 
bestod af diverse pølser, spareribs, 
flødekartofler, kartoffelsalat og det 
sunde salat. Til dessert var der frugt 
og flødeskum. 

Så vi var 17 glade Blæksprutter, der 
gik i gang med de opgaver Carina, 
med stor akkuratesse, havde la-
vet en liste over. Grill-mestrene var 
Ralph og Claus. Ingrid og veninderne 

skulle vaske op, Arne var på næste 
opvaskehold o.s.v.

Karen og jeg var på salatholdet. Jeg 
var så heldig at Karen var i fuld gang 
med salaten, da jeg kom. Så min 
opgave blev at ordne selve salaten. 
Jeg skyllede HELE den grønne sa-
lat, ind til det mindste blad, til stor 
forundring for Connie, der mente at 
vi jo skulle have mindst 7 kg. skidt 
om året, så det var kun de yderste 
salatblade, der skulle skylles. Men 
jeg bestemmer selv hvornår jeg skal 
have skidtet og jeg vil ikke have det 
hele på én gang, så min salat skal 
være ren!

Ellers gik jeg til hånde, (måske mere 
i vejen, vil nogle mene), hvor det 
var nødvendigt. Jeg satte borde og 
bænke op, dækkede bord og ryddede 
lidt op.

Vi sad udenfor og håbede at vejret 
ville holde. Det var lidt småkoldt, så 
jakkerne blev hentet, men det holdt  
heldigvis tørvejr.

Vi snakkede og grinede lystigt om 
alt muligt. Det var rigtig hyggeligt, 
selvom jeg måtte skubbe til Bettina 
et par gange, fordi hun var ved at 
falde i søvn. Det var ikke fordi vi var 
kedelig, påstod hun, men hun var 
meget træt fordi hun havde været på 
arbejde.

Jeg siger tak til de fremmødte og at 
vi i fællesskab fik stablet en hyggelig 
høstfest op. Jeg håber at vi til næ-
ste høstfest kan samle endnu flere 
Blæksprutter, der vil deltage, da det 
er sjov at være med.

Ole høster - vi andre fester
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Skriveklubben
Skriveklubben mødes hver tredje uge i Blæksprutterne. Tidspunktet varierer og 
aftales fra gang til gang. Men hvad laver skriveklubben egentlig? 

Fra gang til gang vælger vi et nyt, meget tilfældigt ord, som skal være titlen på 
den tekst vi skriver til næste gang. Med udgangspunkt i ordet vælger man selv, 
hvilket tekst man vil skrive, og hvad den skal handle om. Hvad ville du skrive 
om, hvis overskriften skulle hedde “Discount”? Handler det om indkøbsvaner, 
eller kan man også have discount-følelser og discount-forhold? Det gælder om, 
at tænke uden for boksen, og skrive en tekst, der repræsenterer dig og udfordr-
er dine tanker.

Når skriveklubben mødes, læser vi hver vores tekst højt. De andre lytter og 
kommer med kommentarer. Ofte ender vi med afsløre nogle dybt personlige 
ting om os selv. Vi er selvfølgelig enige om, at tanker man deler med skriveklub-
ben ikke kommer videre...  Kom og vær med!

 Hjertelig tak
Hjertelig tak for al opmærksomhed, til min 50 års 
fødselsdag... Tak til alle jer, der var med til, at fejre 
mig i Blæksprutterne. Stor tak til Hildegard, Ulla, Ole 
og Carina for jeres store hjælp til min fødselsdag.
                              Med kærlig hilsen
                              Lone , Blæksprutterne 
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Portræt af en frivillig
Mød Johnny Ormstrup. Johnny er Blæksprutternes længst aktive medlem! 
I øjeblikket har Johnny travlt med, at organisere loppemarkeder og sælge 
loppeting over nettet, på vegne af Blæksprutterne.

Hvor længe har du egentlig været medlem?
Siden december 1993. Jeg er antik.

Hvordan blev du medlem?
Det kan jeg ikke engang huske. Jeg kom vel bare derop... dengang var 
Blæksprutterne jo på Sønderborghus.

Hvor tit kommer du i Blæksprutterne?
Lige for tiden kommer jeg hver dag. 

Hvorfor kommer du i Blæksprutterne? Hvad får du ud af det?
Jeg kommer fordi jeg skal have noget at lave. Jeg duer ikke til bare at 
sidde derhjemme. Og så kommer jeg for hyggen.

Du laver jo en masse frivilligt arbejde. Hvad laver du for tiden?
Jeg holder jo gang i forretningen! Siden jeg oprettede en side på facebook, 
hvor folk kan byde på vores loppeting, har jeg jo kunder hele tiden! Jeg 
har tjent 1.900 kr. til foreningen på under 14 dage. Men jeg sidder her 
også nogle gange til sent på eftermiddagen for at vente på en kunde, der 
skal komme og hente en ting.

                                                     Hvordan fik du ideen med at       
                                                       sælge tingene over facebook?
                                                     Vi blev enige om, at vi skal have tømt
                                                     kælderen, så jeg startede med at 
                                                     sætte 3 cykler til salg over nettet. De
                                                     blev solgt med det samme, så jeg 
                                                     tænkte “det er den vej vi skal”. Og så
                                                     er har det bare kørt siden. Her i   
                                                     weekenden laver jeg et kasse-salg 
                                                     loppemarked i Blæksprutterne, for at 
                                                     få solgt nogle flere ting. Jeg har rekla-
                                                     meret for det i 21 køb/salg-grupper 
                                                     på Facebook, så jeg håber det giver
                                                     pote.

                                                     Johnny blev interviewet af Carina 
                                                     Berg.
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                   Af Ole Stolberg

                   Jeg er kommet ved 
                   Brørup Marked igen-
                   nem mange år, og 
i år besluttede jeg, at invitere 
Blæksprutterne med.

Turen startede ved Blæksprutterne 
kl. 08:30 som planlagt. Jeg var styr-
manden i dagens anledning. Hvad 
der ikke helt gik som planlagt var, at 
der var 8 tilmeldte, men kun 4 duk-
kede op. Det var lidt ærgerligt.

Brørup Marked er en blandet land-
handel. Det ligger midt på stræknin-
gen imellem Kolding og Esbjerg. På 
markedet er der kræmmermarked, 
loppemarked og kreaturmarked. 
Markedet afholdes fast hver fredag, 
hele året rundt, så ikke alle kræm-
mere behøver at pakke alle tingene 
væk fra gang til gang. Det gør at der 
er gjort mere ud af opstillingen ved 
de forskellige boder, end ved et nor-
malt loppemarked. Det gør det mere 
spændende, at gå rundt at kigge.

Hans Jørgen var særdeles overrasket 
over, hvor stort det 
egenligt er. Det er for-
delt over 4 haller og et 
stort udendørs areal. Ja,
det er ikke uden grund
at Brørup Marked er ud-
nævnt som Nordeuro-
pas største markeds-
plads! Heldigvis holdt 
det tørvejr det meste af 
dagen.

Hans Jørgen forsøgte at 

få sig en ny ven - en kalv, men den 
var ikke helt lige så begejstret for 
ham, som han var for den, til hans 
store ærgelse.

Tine købte nyt tøj på kræmmermar-
kedet og Roland købte ost og fransk-
brød med hjem. Jeg var på udkig
efter manden-med-leen, men jeg 
fandt ham desværre ikke... altså en 
figur af manden-med-leen, som jeg 
samler på!

Da vi havde været rundt og kigget 
over det hele, besluttede vi at det 
var tid til lidt mad fra cafeteriaet. 
Hans Jørgen og jeg bestilte dagens 
middag, imens de to andre fik pøl-
semiks. Vi snakkede lidt om hvem 
alle de andre mennesker i cafeteriaet 
mon var, og blev enige om, at det 
nok var ældre mennesker fra lokal-
området, der var inde for at få en 
billig middag.

                   

                   

Tur til Brørup marked Lørdagsklub
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Lørdagsklub

Tak til Y’s Men’s Club Sønderborg

Vi har brug for kreative hænder, der vil hjælpe 
os med, at lave 3D julekort, som vi kan sælge i 
julehytten. Vi laver kortene i Blæksprutterne, ca. 
hver anden onsdag. 

Det kræver ikke særlige evner, at være med. Vi 
skærer/klipper efter trykte skabeloner, og Carina 
viser os, hvordan vi kan gøre.

(Se datoerne på kalenderen bag på bladet.)

Lørdagsklubben genåbner! Hildegard holder åbent i 
Blæksprutterne 1 gang om måneden. Her serverer hun
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. 03. oktober, fra kl. 10:00
Lørdag d. 07. november, fra kl. 10:00
Lørdag d. 05. december, fra kl. 10:00

Blæksprutterne har modtaget et sponsorat på 2.000 kr. ved Y’s Men’s Club 
i Sønderborg, til hjælp ved indkøb af et nyt, stort partytelt. Tusind tak!
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                   Af Carina Berg

                   Der er intet, der kan
                   overraske mig mere, 
                   for i år var det femte 
gang, at jeg var med i Odense, til 
Brugernes Bazar.

Det er svært ikke at føle medliden-
hed for de mange mennesker, der 
hvert år opgør størstedelen af folke-
mængden i Kongens Have, den dag 
i august, hvor der arrangeres Bru-
gernes Bazar. Det er alkoholikerne 
og stofmisbrugerne, der fylder mest 
i billedet. Men samtidigt er det glæ-
deligt at se, at så mange frivillige og 
venlige sjæle, gør sig så meget uma-
ge for, at vise værdighed, respekt og 
åbenhed over for de besøgende. 

Iblandt de mange boder på pladsen, 
der bestyres af de mange forskellige 
foreninger, der alle arbejder med so-
cialt udsatte, misbrugere, prostitue-
rede og psykisk sygdom, er der også 
et sted hvor de besøgende kan blive 
gratis klippet, få gratis mad og hun-
dene kan blive gratis efterset af en 
dyrelæge. Under et stort træ, midt 
i parken, ligger en stor bunke med 
tøj og sko. Det er gratis for dem, der 
har brug for det.

Som Blæksprutter føler vi os en 
smule udenfor. Vi passer ikke helt ind 
i målgruppen, derfor holder vi os lidt 
i baggrunden. Men jeg tror det er en 
sund oplevelse for os alle sammen 
at se, at selvom vi har det svært 
ind imellem, så er der mennesker, 
der har det endnu sværere, og som 
kæmper med nogle problemer, som

vi slet ikke kan forstå. 

I år havde festivallen besøg af ”Den 
syngende kok” - et Kim Larsen 
kopiband, der leverede den bedste 
underholdningen jeg har oplevet i 
de fem år jeg har været med. Oppe 
foran scenen startede nogle ”lettere 
berusede” gæster med at danse. 
Det spredte sig langsomt til resten 
af publikum, og inden vi så os om, 
stod også Blæksprutterne og sang og 
dansede! 

Det blev endnu en gang til en dejlig 
dag - ikke mindst i bussen, sammen 
med Kirkens Korshær, der serverede 
kaffe, te og rundstykker. 
                   

                   

Brugernes Bazar i Odense



 
Kære ”Blæksprutte-medlemmer”.
Stor tak for hyggeligt og livligt sam-
vær under program-turen i dag
til og under besøget hos ”Brugernes 
Bazar” i Kongens have, Odense.
Det blev en særdeles interessant og 
glad dag - der iøvrigt under bustu-
ren startede med morgenkaffe og 
”antal” rundstykker efter behov!
Alt var gratis - lagkage -pandekage 
-slik o.a. - samt middagsmad. 
Tak for turen!

~ Hans Jørgen Nydahl

”Vores tur” var god, men hvorfor 
skal øllet være så billig? Det opfor-
drer jo folk til, at fortsætte med at 
drikke! Det støder mig på en eller 
anden måde...

~ Karen Ravn

Jeg blev chokeret over alle de fulde 
mennesker... og de var sikkert ikke 
”kun” fulde. Der var også en lugt af 
hash. Godt vi ikke blev påvirkede! 
Jeg undrede mig også over, hvorfor 
man vælger, at sælge øl og vin til 5 
kr. Det virker opfordrende, når det

er tydeligt, at folk i forvejen har et 
misbrug. Det var en sjov tur og en 
god koncert, men Blæksprutternes 
medlemmer hører ikke hjemme der.

~ Lone Nielsen

Jeg er med for, at få et andet ind-
tryk, og for at se hvordan folk også 
kan ha’ det, i forhold til hvordan jeg 
selv har det. Det minder mig om, at 
jeg skal være glad for det jeg har.

~ Connie Berg

God mad og musik sammen med 
dejlige mennesker fra Blæksprutter-
ne. Synes de gør et stort arbejde for 
at oplyse om de forskellige forenin-
ger.

~ Ulla Andersen

Indtryk fra Kongens Have
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                   Af Birgit Mätzke
                   
                   Sønderborgs største, 
                   mest sjove og fan-
                   tastiske Blæksprutte 
OL løb af stablen tirsdag den 21. 
juni på græsplænen lige i nærhe-
den af Blæksprutterne.

12 friske Blæksprutter deltog i det 
veltilrette OL, som var arrangeret og 
sat sammen af Carina Berg, der vir-
kelig fik udfordret og sat deltagerne 
på prøve. 
Disciplinerne var de mest sjove og 
fantastiske udfordringer, som man 
aldrig har set lige ved OL. Først blev 
deltagerne delt i 2 hold af 6 stk., 
som skulle kæmpe mod hinanden.
For hver disciplin kunne hvert hold 
opnå et hvis antal point, så det hold 
der til sidst havde flest point havde 
vundet.

Hold 1 bestod af: Ib, Agnes, Karen 
A., Ralf, Birgit og Karens søn.

Hold 2 bestod af: Ulla A, Claus, Con-
nie B, Sara, Karen og Ullas barne-
barn.

1. Disciplin:
Alle, på hver sit hold, skulle stå på et 
tæppe og uden at røre jorden, skulle 
de vende tæppet om på den anden 
side. Dette gjorde at holdet virkelig 
kom hinanden ved og måtte sam-
arbejde, idet der jo ikke var meget 
plads på det lille tæppe, der blev 
udleveret.

2. Disciplin:
Her gik det ud på, at der skulle 

holdes en agurk mellem benene. 
Derefter skulle der løbes/hoppes, 
eller hvad man nu lige kunne finde 
på, hen ad en bane på ca. 20 meter 
(frem og tilbage). Dette gav virkelig 
anledning til de helt store grin, da 
det så meget sjovt og ind imellem 
lidt frækt ud.

3. Disciplin:
Så skulle der kastes med ringe. Et 
simpelt børnespil, hvor man skulle 
ramme nogle plastisk pinde. Alle 
kunne godt huske, at man legede 
dette spil som barn, men som vok-
sen var dette ikke let, da motorikken 
nok var blevet lidt svagere og rusten 
med alderen.

                   

                   

Blæksprutternes OL
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4. Disciplin:
Negerkys spisning, hvem kender ikke 
det? Her skulle man, uden at røre 
med hænderne, kun med munden 
spise negerkysset. Det med ikke at 
slikke sig om munden, når man spi-
ser negerkys måtte flere nok sande. 
Dejlig og godt indsmurt i negerkys 
op til begge ører, kunne flere nok 
have brugt en vaskeklud.

5. Disciplin:
”Yes”, var der nogle der tænkte. 
”Badminton er lige sag for mig, jeg 
har jo trænet hele vinteren og for-
året med!”. Men det skulle vise sig, 
at det ikke var så let alligevel, når 
vinden to fat i den lille fjerbold. For 
her skulle fjerbolden ramme inden 
for et bestemt område.

6. Disciplin:
Meget sjov og kropsnær disciplin. 
Her skulle en fra holdet ud fra en 
liste med 10 forskellige positurer 
fotografere de andre på holdet. 
Nogle af positurerne skulle vise 
”kærlighed, hop (alle skulle være i 
luften samtidigt), vrede (arrighed), 
en blæksprutte, rang (højest bagerst 
– mindst foran) og ikke mindst en 
mand i dametøj!

7. Disciplin:
Både sjov, godt og ækel var denne 
disciplin. Der skulle drikkes noget 
væske af et krus, der var dækket til, 
så man ikke kunne se hvad der var i 
det. Flere udgik hurtigt af disciplinen, 
idet de var så uheldige, at få sveske-
juice eller tomatjuice (meget ækelt). 
Men så var der jo nogle friske og 
seje gutter, som bare tyllede resten 
af væskerne ned. Nogle af væskerne 
var jo også rigtig dejlige at få, så 
som kaffe og sodavand, hvis man var 
heldig at få fat i sådan et krus.

Ja, og hvem vandt så lige, det gjorde 
hold 1 (mit hold)! Vi fik hver en 
havefakkel, som skulle repræsen-
tere den Olympiske fakkel. Børnene 
fik gadekridt. Det var nok lidt mere 
spændende, synes de.

I avisen skulle vi jo også, for under 
festlighederne kom der en journalist 
fra Der Nordschleswiger, der var på 
tur rundt i byen. Heldig for hende 
at vi havde gang i sådan et sjovt og 
fantastisk OL i Blæksprutterne, så 
hun kunne få en artikel med hjem. 
Hun fik også taget nogle billeder 
imens vi forsøgte at lave forskellige 
stillinger til disciplin 6. 
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Find 5 fejl
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                   Af Carina Berg

                   Lone havde valgt, at
                   fejre sin 50 års fød-
                   selsdag i Blæksprut-
terne, tirsdag d. 22. september. 
Der blev grint, der blev grint, og 
der blev grint...

Flaget blev hejst højt op over ta-
get på Blæksprutterne. Køkken-
”personalet” Hildegard og Ulla, var i 
gang fra morgenstunden. Gæsterne 
begyndte at ankomme allerede kl. 
10:00, selvom festen først startede 
kl. 12:00. Man skulle jo nødigt gå 
glip af noget! Lone ankom, som 
æresgæsterne jo gør, først senere. 
Flere gange i løbet af formiddagen, 
når telefonen ringede, gjorde vi grin 
med, at det nok var Lone, der rin-
gede for at melde sig syg!

Festlighederne startede med en 
god gang grillmad og en god buffet, 
leveret af Familien Stolberg. Efterføl-
gende fulgte en overdådig lagkage, 
med chokolademousse, smeltet 

Daim, hjemmebagte lagkagebunde 
og flødeskum. Mums! Altså de Stol-
berg piger kan bare det der!

Lattermusklerne kom for alvor på 
arbejde, da Lone hev en pose ballon-
ner op af posen. Nu skulle vi synge 
en sang - samtidig med, at ballo-
nerne skulle pustes op, truttes med, 
og til sidst siddes på, så de sagde 
BANG! Heldigvis for os alle sammen, 
optog Lones datter Line en video af 
festlighederne, så vi kan grine af det 
mange gange endnu!

Lone blev fejret af over 20 gæster 
fra Blæksprutterne. Alle var mødt op 
for at ønske Lone et stort tillykke og 
for at være en del af festen. Der var 
super god stemning og alle gæsterne 
var veloplagte. Alle snakkede med 
alle, på kryds og tværs - der blev 
råbt fra det ene bord til det andet, 
grint så højt, og så længe, at mave-
musklerne gjorde helt ondt, og hvis 
man ikke lige vidste det, så ville man 
aldrig have gættet, at festen foregik 
helt uden alkohol.  

Lones fødselsdag



Jul med hjertet
Julehjælpsindsamlingen til fordel for Kirkens Korshærs julehjælp 
finder sted i Føtex, Sønderborg, fra mandag d. 30. november 
t.o.m. lørdag d. 5. december. Hver dag kan du finde Blæksprut-
terne i Føtex fra kl. 09:00-18:00.

Som noget helt nyt, deler vi i år ikke flyers ud til kunderne. I ste-
det placerer vi nogle store plakater. Det betyder, at der er knap så 
meget kundekontakt som de forgangne år. Forhåbenligt vil det 
også gøre det nemmere for de frivillige.

Som frivillig skal du stå ved indkøbsvognen og sige tak, når folk 
donerer en vare, eller stå ved en af plakaterne og fortælle om ind-
samlingen, når kunderne viser interesse.

Meld dig som frivillig i foreningen, eller over facebook!
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Det store loppesalg!

                   
                   Den 5. september fik jeg en ny ide til Blæksprutternes loppe-
                   marked. Samme dag gik Blæksprutternes nye gruppe “Blæk-
sprutternes Loppesalg” i luften på Facebook, og jeg må sige, at det er gået 
over al forventning.

Jeg var gået i kælderen for at sortere og rydde op i loppetingene, og fik 
ideen, at slå nogle af tingene op i den nye gruppe. Meget af det blev solgt 
hurtigt, og i løbet af kun 6 dage havde jeg solgt for 1.690 kr. til Blæksprut-
terne!

Gruppen bliver snart opdateret, således at man også kan læse om hvem 
Blæksprutterne er og hvad pengene fra salget går til. Der vil endvidere 
være mulighed for, at donere ting. Alt dette vil fremgå i den nye gruppe. 
Du finder gruppen ved at søge efter “Blæksprutternes Loppesalg” på Face-
book.

Gruppen bliver administreret af mig, Johnny Ormstrup, og det er også mig 
du kan kontakte, igennem Blæksprutterne, såfremt du ønsker at donere 
nogle ting til salg igennem Blæksprutterne. Jeg skal dog lige huske at 
fortælle, at vi dersværre ikke kan tage imod større møbler.

Fremover vil der ikke blive holdt loppemarked på Rønhavepladsen, men i 
stedet på Rylen 1. Det vil foregå i form af et kassesalg, hvor folk kan fylde 
en flyttekasse for 50 kr., efter eget valg.

De ting vi samler ind bliver sorteret efterhånden som de kommer ind. 
Nogle ting ryger på facebook med det samme - her kan man byde på dem. 
Andre ting ryger videre til kassesalget. Selvfølgelig vil der stadigvæk være 
mulighed for, at købe enkelte ting.
De ting vi ikke får solgt efter en periode, donerer vi videre til Kirkens 
Korshær. 

Lørdag d. 19. september holdt jeg for første gang kassesalg i Blæksprut-
terne. Opslaget var delt i over 20 grupper på Facebook, men jeg havde 
forventet et større fremmøde. Forhåbenlig vil det blive et kendt ting, at 
Blæksprutterne ind imellem laver kassesalg, og det vil skabe mere inter-
esse og betyde flere gæster.

Jeg vil gerne sige tak til Torben fra Kirkens Korshær, der har sponsoreret 
flyttekasser til kassesalget!

 
                   Af Johnny Ormstrup



FOTOKLUB
Claus Fredsteds nyopstartede fotoklub sam-
ler Blæksprutterne omkring glæden ved at 
fotografere. Vi tager et nyt sted hen hver 
gang, og giver hinanden tips og tricks   
  til, at blive bedre fotografer.
     Du behøver ikke have kendskab til 
     fotografering, og du må også gerne
     tage billeder med din mobiltelefon.

Find datoer
på bagsiden!

Kom og lav et sødt, sjovt, eller uhyggeligt halloween græskar. Græskaret gør 
sig som en rigtig sød dekoration foran hoveddøren, på altanen, eller i haven. 
Specielt i de mørke aftentimer, når ansigtet lyser op.

Du tilmelder dig i Blæksprutterne senest torsdag d. 15. oktober. Så køber Blæk-
sprutterne græskaret til dig. 

                  TIRSDAG D. 20. OKTOBER KL. 12:00
      
                                                 Pris: 30 kr.
                                             
                                                   ~ Carina Berg
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                   Af Rita Terp

                   Jubii, så blev det den 
                   5. september og vi 
                   skulle med Blæk-
sprutterne til dragefestival på 
Rømø!

Turen starter med bussen tidligt fra 
Rylen 1. Jeg havde rigtig glædet mig 
til, at se alle dragerne. Vi var heldige 
at få Ingrid som chauffør! Uha, an-
dre kan jo også køre bus, men Ingrid 
er min veninde igennem mange, 
mange år.
Bussen var næsten fuld og Ole, Ca-
rina og Lone var i egne biler.

Vejret var nu ikke noget at råbe 
hurra for. Vi manglede snart kun 
snevejr! Vi havde regn, storm, sand-
storm og lidt sol.

Vi gjorde stop ved torvet i Lakolk. Os 
fra bussen gik på café og fik lidt godt 
at spise. vi mødtes med de andre og 
kørte samlet til stranden.
Men hov, hvor var dragerne?! Der 
var meget få drager, men det var 
heller ikke så sært, for vi kunne næ-
sten ikke stå fast!

Et par af os gik helt ned til vandet 
og retur. Derefter gik turen tilbage 
til indkøbscenteret for at købe et par 
julegaver og en lækker is.
Bagefter kørte vi alle til en raste-
plads i nærheden, for at drikke en 
kop kaffe i næsten tørvejr. 

Så startede hjemturen. Det blev en 
lidt anderledes dag end det var me-
ningen, men stemningen var god.

Lige en lille ting. Jeg manglede at 
vi alle lige skulle sige mojn og tak 
for i dag til hinanden. Men jeg tager 
gerne med igen næste år. Denne 
tur var min første lange tur med 
Blæksprutterne. Mange tak fordi jeg 
måtte komme med.

                   

                   

Turen til Rømø



26

 
                   Af Claus Fredsted

                  Søndag d. 30. august  
                   gav Blæksprutterne 
                   en hånd med ved et 
stort anlagt loppemarked i SFS-
Hallen.

Ole og hans familie med flere var 
allerede på pletten kl. 7.00. Det 
var jeg dog ikke - på det tidspunkt 
vendte jeg mig nok om på den anden 
side i min seng.

Jeg mødte nemlig først kl. 12.30. Her 
skulle jeg sammen med Lone tage i 
mod entre fra de besøgende. Og dem 
var der rigtig mange af. De ankom i 
en lind strøm. Jeg synes dog, at jeg 
hyggede mig med denne lille tjans.

Loppemarkedet sluttede kl. 15.00, 
og derfor gav vi fri entre fra kl. 14.30 
efter “ordre” fra Ole. Der havde dog 
allerede været besøgende før dette 
tidspunkt, som forsøgte at prutte om 
prisen. Men der gav vi os dog ikke.

Da lukketidspunktet nærmede sig, 
begyndte vi alle med at rydde op og 
fylde vores bus med alle vores ting.

Familien Stolberg, Laila, Karin og 
Karen havde stået for salg af hjem-
mebagte kager af forskellig art, kaffe 
og sodavand. Så alt dette skulle jo 
pakkes ned.

Fra lederen for loppemarkedet fik 
vi også lov til at pakke et stort bord 
med rigtig mange glasting ned i kas-
ser til brug for vores egne loppemar-
keder.

Det havde været en rigtig lang dag 
for nogle af sprutterne. Men jeg tror, 
at det var en succes. Jeg deltager 
gerne igen.

                   

                   

Til loppemarked i SFS-Hallen



Blæksprutternes gruppe på facebook er et godt sted, at følge med 
i, hvad der sker i foreningen. Her kan du finde en lang liste over 
alle foreningens kommende begivenheder, dag for dag.

Du kan også se de nyeste fotos fra vores udflugter m.m.

Gruppen administreres af de ansatte, så der kun er relevante 
oplysninger at finde på siden... men også nogle sjove citater og 
historier fra hverdagen i Blæksprutterne.

Vil du være medlem af gruppen, så besøg:
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne

Vi ses da på
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Vi kører til Tyskland og ser sort sol. Husk varmt tøj og et 
underlag at sidde på, da vi sidder på græsset.

                              Efterfølgende er der mulighed for at
                              købe ind i grænsebutikkerne ved
                                      Aventoft. 
                                                 
                                           TORSDAG D. 08. OKT.
                                                  Kørsel fra Rylen 1 kl. 16:00

80 kr.
eller 60 kr. 

+ 

Turen går til Billig Per’sen
Billig Per’sen er en butik, der kan gøre enhver mand fattig på ingen tid!

Julepynt, legetøj, køkkenartikler, havepynt, pynteting, kontorartikler og 
tusindvis af andre ting er at finde, til billige penge, hos Billig Per’sen. 

Butikken ligger i udkanten af Ribe, ved siden af en stor genbrugsforret-
ning, som du også har mulighed for at besøge.

LØRDAG D. 14. NOVEMBER

Vi kører fra Blæksprutterne kl. 10:00.

Vi spiser ved en grillbar tæt ved butikken, hvor vi kan sidde indenfor. 
Hvis du hellere vil have en madpakke med, er du velkommen til det.

Pris: 90 kr. (eller 60 kr. + )
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Turen går sydpå, Torsdag d. 17. december, til et af Tysklands skønneste 
julemarkeder i Lübeck.

Turen er en heldagstur. Vi kører fra Blæksprutterne kl. 08:30.
Du kan selv vælge om du vil have en madpakke med, eller om du vil
spise i Lübeck, eller på en rasteplads. Vi holder pauser undervejs.

Pris: 220 kr. (eller 150 kr. + )
Tilmelding senest d. 10. dec. Husk at betale ved tilmelding!
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Juledekorationer

Juletræstænding
Blæksprutterne deler juleslik ud til de mange spænd-
te børn, ved årets juletræstænding ved Rådhustorvet 
i Sønderborg. Som altid er der både underholdning, 
taler og Sønderborg Garden. Og mon ikke også at 
selveste Julemanden kigger forbi?

Masser af hygge og sjov for de små børn, og masser 
af hygge og frivilligt arbejde for de små frivillige!

Hvis synet af et smilende barn, der takker dig mange 
gange for en pose slik, ikke kan bringe juleglæden 
frem i de fleste, så er der vidst intet, der kan... Kom 
og vær med! Meld dig som frivillig allerede nu!

FREDAG. 27. NOV.  fra kl. 15:00                                                                                   
                                    

     Som vi gør det hver år, laver vi selvfølgelig  
    adventskranse og juledekorationer sam-
   men igen i år. Vi har gran, ler, mos, silkebånd 
   og pynteting i massevis. Det eneste du selv be-
  høver at medbringe er et eller flere stearinlys. 

 Du er selvfølgelig også velkommen til at med-
bringe dine egne pyntegenstande m.m.

TORSDAG D. 26. NOVEMBER 
         fra kl. 11:00 - 14:00

          Pris: 30 kr. pr. dekoration

     Vi leverer julemusik, lidt godt fra køkkenet og
     masser af julehygge. 
         Vi laver en hurtig fælles oprydning til sidst.      
                            

                                                   ~ Carina Berg



Juledekorationer

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



Aktivitetskalender

November

Stor Kagedag........................
Lørdagsklub.........................
Loppemarked SFS...............

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Sort sol...................................
Fotoklub...............................

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Julekort.................................

Morgenmøde......................
Græskar.................................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Julekort.................................
Halloween TV-aften............

01. okt.
03. okt.
04. okt.

05. okt.
06. okt.
06. okt.
08. okt.
09. okt.

12. okt.
13. okt.
13. okt.
14. okt.

19. okt.
20. okt.
20. okt.

26. okt.
27. okt.
27. okt.
28. okt.
29. okt.

Kl. 11:00
Kl. 10:00
Kl. 08:00

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 15:30
Kl. 16:00
Kl. 13:00

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

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

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 15:00
Kl. 12:00
K l .18 :30 

Oktober

December

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Fotoklub...............................
Lørdagsklub.........................
Loppemarked SFS...............

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Julekort.................................
Billig Per’sen.........................

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................

02. nov.
03. nov.
03. nov.
06. nov.
07. nov.
08. nov.

09. nov.
10. nov.
10. nov.
11. nov.
14. nov.

16. nov.
17. nov.
17. nov.

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 15:00
Kl. 13:00
Kl. 10:00
Kl. 08:00

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

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

Jul med hjertet, Føtex..........
Badminton...........................
Jul med hjertet, Føtex..........
Jul med hjertet, Føtex..........
Jul med hjertet, Føtex..........
Jul med hjertet, Føtex..........
Lørdagsklub.........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Julehytte...............................
Julehytte...............................
Julehytte...............................

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Julemarked Lübeck............

Morgenmøde......................
Julehytte...............................
Julehytte...............................
Badminton...........................
Julehytte...............................

Kl. 08:00
Kl. 15:00
Kl. 08:00
Kl. 08:00
Kl. 08:00
Kl. 08:00
Kl. 10:00

Kl. 09:30
Kl. 15:00
Kl. 13:00
Kl. 13:00
Kl. 13:00

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 15:00
Kl. 08:00

Kl. 09:30
Kl. 13:00
Kl. 13:00
Kl. 15:00
Kl. 13:00

01. dec.
02. dec.
02. dec.
03. dec.
04. dec.
05. dec.
05. dec.

07. dec.
08. dec.
10. dec.
11. dec.
12. dec.

14. dec.
15. dec.
15. dec.
17. dec.

21. dec.
21. dec.
22. dec.
22. dec.
23. dec.

Morgenmøde......................
Mini-udflugt........................
Badminton...........................
Juledekorationer................
Juletræstænding................
Jul med hjertet, Føtex..........

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 15:00
Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 08:00

23. nov.
24. nov.
24. nov.
26. nov.
27. nov.
30. nov


