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BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg, Preben Schou,
                                                Knud Uldahl

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:                16:00-20:00
Fredag:                         09:30-12:00

Tlf. 7443 1802  /  3214 1802
bskovvej@gmail.com
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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Nyt siden sidst

                   
                   Ole er desværre fortsat delvist sygemeldt, hvilket betyder en 
                   lidt anderledes hverdag i Blæksprutterne. Ole er til stede i 
Blæksprutterne, men er ikke “på arbejde”. Vi har været så heldige, at Tine 
Stolberg har kunne træde til som Oles stedfortræder. Tine er hos os frem 
til juleferien (læs mere inde i bladet). Heldigvis er de frivillige også gode til  
at give en ekstra hånd med.

De Hjælpende Hænder og Den Mobile IT Service har travlt for tiden. Der 
er blevet installeret printere, vasket gardiner, flyttet senge, hængt lamper, 
fikset telefoner og meget mere. En kæmpe tak til de, der giver en hånd til 
“Hænderne”.

Vi har desværre sagt farvel til Sabrina, der har brug for noget lidt andet 
jobindhold, end det Blæksprutterne kan tilbyde. Heldigvis er Sabrina stadig 
medlem og lover at kigge forbi. 

En stor tak skal lyde til alle, der kiggede forbi til vores 25 års jubilæum og 
ønskede os tillykke. En kæmpe tak til Hans Jørgen Nydahl, der gav os en 
STOR gave (læs mere inde i bladet).

Vi arbejder i øjeblikket på, at starte et glaskunst-kursus. Vi har indkøbt 
materialer og er ved at oplære vores egen underviser - Nunu. Så vær på 
vagt efter opslag om kursusstart på faceboook og hjemmesiden.

Efteråret byder på et stort udvalg af aktiviteter i foreningen. Selvfølgelig 
også udflugter og frivilligt arbejde. Ja, faktisk sker der så meget, at jeg 
havde svært ved at få plads til kalenderen på bagsiden! Efter en lidt “død” 
periode i de ekstremt varme sommermåneder, er det dejligt at se, at der 
nu igen er liv og glade dage i lokalerne. 

I efterårsferien (uge 42) holder vi lukket i Blæksprutterne. De ansatte har 
dog alle forskellige opgaver, som f.eks. Lydavisen, oprydning efter kan-
tinen i SFS-Hallen m.m. 

Personligt glæder jeg mig til at invitere til Halloween-fest i Blæksprut-
terne d. 26. oktober. Vi skal (u)hygge med pizza (vi betaler selv), fortælle 
spooky historier og meget mere. Jeg forventer selvfølgelig at I alle sam-
men kommer udklædte! Jeg husker tydeligt en tidligere Halloweenfest, 
hvor Charlotte tog bussen fra Vester Sottrup med sort make-up og sort 
læbestift, og Sara løb efter pizzamanden med en økse igennem hovedet. 
Det må vi selvfølgelig gøre igen!

 
                   Af Carina Berg
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                   Af Carina Berg

                    Spændte og en lille 
                    smule nervøse for 
                    om vi nu havde gjort 
det hele godt nok, stod ansatte, 
frivillige og bestyrelsen og ven-
tede på at klokken blev 13:00 og 
vi officielt kunne byde velkom-
men til Blæksprutternes 25 års 
jubilæumsfest.

I mange uger havde det boblet med 
aktivitet i Blæksprutterne. Der blev 
sat et kæmpe festtelt op i haven, 
alle rum blev ryddet op og rengjorte, 
og haven fik også en overhaling.

Alle de kreative Blæksprutter var 
gået sammen om, at lave en udstil-
ling. Der var malerier, betonfigurer, 
hækling og brodering, kort og strik. 
Det var ret imponerende!

Da klokken blev 13:00 startede 
festen i baghaven med en åbnings-
tale fra en helt særlig peron. Tage 
Winkel, der for 25 år siden startede 
Blæksprutterne. Tage ønskede for-
eningen tillykke og glædede sig over, 
at grundværdien i Blæksprutterne 
stadig er den samme som for 25 år 
siden - nemlig at alle kan noget, som 
kan være til gavn for andre.

Senere holdt Kirsten Bachmann, der 
er medlem af Sundhedsudvalget, 
en fin tale, der fremhævede alt det 
frivillige arbejde Blæksprutterne gør 
for borgere i Sønderborg Kommune. 

Musikken leverede den kun 18 årige 
Mette Ingwersen. Det gjorde hun 
som en sand professionel! Vi var alle 

enige om, at hun sang virkelig godt 
- men det der virkelig gjorde forskel-
len var hendes måde at få publikum 
med på. Hun gik rundt iblandt publi-
kum og lod sågar Bongo, min hund, 
kysse hende imens hun sang ”må 
man ta’ hunden med sig ind i him-
len...”

I et mindre telt, ved siden af det 
store telt, blev der serveret grillmad 
og kage ad libitum. Der manglede 
ikke noget! Jeya havde bagt en 
fantastisk kage med en pink Blæk-
sprutte på toppen. Den var så fin 
at vi ikke nænnede at spise af den! 
Vores bager-ven John havde lavet 2 
fantastiske store lagkager. Det var 
de bedste lagkager jeg nogensinde 
har smagt (og det siger ikke så lidt).

Det var en dejlig eftermiddag og det 
var godt at møde medlemmer, som 
vi ikke ser så tit. Også vores venner 
fra andre foreninger, som kiggede 
forbi. 

Dagens højdepunkt for mig var 
absolut, da Linda pludselig greb 
mikrofonen og bad Ole og jeg om at 
blive stående ved scenen. Derefter 
forsvandt Linda og John (de var væk 
så længe, at jeg var sikker på de var 
gået hjem). Endelig kom de tilbage - 
og med to store købmandskurve, en 
til mig og en til Ole. De var fra John, 
Linda, Lone, Tine og Kirsten. De 
ville bare fortælle hvor glade de var 
for os... Jeg blev helt rørt. Sikke da 
nogle skønne kollegaer jeg har! 

Tak for en skøn dag, til alle Jer der 
kiggede forbi, og Jer der havde en 
gave med til foreningen!

Blæksprutterne fyldte 25



6

Tillykke til de runde

Græskar

Jayanthini “Jaya” Balasundran (50)   4. oktober

Linda Petersen (50)   5. oktober

Lissy Beck (70)   18. oktober

Kom og skær dit eget (u)hyggelige Halloween græskar! Vi har både 

græskar og mønstre og redskaber.

TORSDAG D. 11. OKTOBER KL. 16:00

Pris: 25 kr. Husk tilmelding!

Halloween har i de senere år for alvor indtaget Danmark. Mange tror at Halloween 
er en amerikansk opfindelse, men faktisk er Halloween nært beslægtet med hvad vi 
i Danmark kalder “Allehelgensaften”, og som vi fejrer d. 31. oktober. Allehelgensaf-
ten er ifølge folketroen den aften hvor hekse, genfærd og mørke
kræfter er løse for at vanære og håne de helgener, som vi 
fejrer Allehelgensdag. Allehelgensaften var oprindeligt
en keltisk højtid, som emmigranter fra Irland tog med til 
USA, hvor det blev en populær højtid. Derfor tror mange
at Halloween er amerikansk. Ordet Halloween er en 
forkortelse  af “All Hallows’ Eve” -  altså Allehelgensaften.
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Maling

Stenslibning
Hos John kan du slibe smukke mineralsten, som du kan bruge til smykker, 
eller bare til pynt. John har boet i Grønland og har arbejdet med smykkesten i 
mange år, så der er god ekspert-hjælp at hente her.

Du kan købe smykkesten hos Blæksprutterne, eller du kan medbringe dine 
egne. Du kan også bruge sten du har fundet på stranden.

Vi har forskellige vedhæng, øreringe, brocher m.m., som du kan købe hos os. 
John hjælper dig med at slibe din sten, så den passer til dit smykke.

                                        Vi har tre slibemaskiner og en stenskærer. 
 
                                                              75 kr. pr. måned (4 gange) + evt.
                                                               udgifter til sten og smykker.

                                                               Kontakt John (Blæksprutterne) for
                                                           at høre om ledige pladser.

Randi er en super dygtig kunstner, der har sine helt egne
unikke teknikker. Hun skaber nogle helt specielle malerier
(ikke det afbildede maleri - så dygtig er hun heller ikke),
og lærer gerne fra sig.

På malerholdet kan du vælge at lave dine helt egne
billeder, ud fra fri fantasi, eller du kan lære nye teknikker
fra Randi. Ideen med holdet er bare at have det sjovt og 
være kreative sammen.
Det koster 75 kr. pr. måned at deltage på malerholdet.

Første gang møder du bare op.
Vi mødes hver onsdag kl. 10:00.
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Betonstøbning

Nørkleklub

Hos Preben kan du lave dine helt egne vaser, lysestager, fuglebade og søde 
figurer, der både kan stå inde og ude.

Holdet laver selv siliconeforme til støbning, og der er derfor ingen grænser
for, hvilke figurer, der kan laves.

Er det store vaser, små søde pindsvin,
juletræer, fuglebade, eller små fyrfads-
stager - på betonholdet kan du lave det
hele.

Det koster 75 kr. pr. måned (4 gange)
at deltage. Første gang møder du bare
op. 

Kirsten elsker at hækle. Suzanne elsker at brodere. Andre vil gerne strikke. 
Så længe der er garn involveret, så er du velkommen i Kirstens Nørkleklub.

Det handler om at hygge og dele kreative ideer. Hvis du er begynder lærer 
Kirsten gerne fra sig. Det er helt gratis at deltage, bare du medbringer dit eget 
projekt. Vi mødes hver fredag kl. 09:30 i Blæksprutterne.
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Husk en
pakke til 20 kr.
til pakkelegen
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Find 18 Ord

BESTYRELSE   BETON  FLEKSJOB     
FORENING   FORMAND  FRIVILLIG 
KLATMALING       LEDER  LUKKEVAGT  
LYDAVISEN   MEDLEM     MINIBUS
SKOVVEJ   SMART  SPRUTTERNE    
STENSLIBNING  SUGEKOPPEN    TOVHOLDER
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NYT FRA STOPPESTEDET
Vi er kommet godt over en forrygende sommer, med 
eftermiddagsåbent om torsdagen, hvor der har været 
stor tilslutning til aftensmaden.

Café Stoppestedet kører videre hen over efteråret 
med middagsmad om tirsdagen og aftensmad om 
torsdagen. Om torsdagen åbner vi kl. 16:00 og server-
er aftensmad kl. 18:00.

En stor tak til alle Jer frivillige, der hjælper til i køk-
kenet. I er velkommen til at henvende Jer, hvis I har 
nogle gode ideer til vores maddage. I er også velkom-
men til selv at stå for madlavningen, hvis I har lyst. 

Jeg håber vi ses til nogle hyggelige timer i Stoppest-
edet hen over efteråret.

BESTYRELSE   BETON  FLEKSJOB     
FORENING   FORMAND  FRIVILLIG 
KLATMALING       LEDER  LUKKEVAGT  
LYDAVISEN   MEDLEM     MINIBUS
SKOVVEJ   SMART  SPRUTTERNE    
STENSLIBNING  SUGEKOPPEN    TOVHOLDER
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Velkommen til Tine
Tine Stolberg, der som navnet også afslører er Oles datter, skal hjælpe os i 
Blæksprutterne frem til jul. 

Tine tager sig af en del af Oles daglige opgaver, da Ole fortsat er på nedsat 
tid, efter en sygdomsperiode. Tine tager sig bl.a. af henvendelser til De 
Hjælpende Hænder og Den Mobile IT Service. Hun er også med i hverda-
gen og hjælper til med at holde overblikket. 

Tine er ikke bleg for at give en hånd 
med, med de praktiske opgaver. Hun er 
også at finde på kontoret, og hun vil
meget gerne tage en snak med både 
medlemmer og ansatte, hvis der er 
noget, der “trænger til at vendes”.

Tine er til stede i foreningen de fleste 
dage, men ikke på fuld tid. (Se arbejds-
tider på s. 19). I skrivende stund er 
Tine på skole i Aabenraa, hvor hun er i 
gang med at hverve buskørekort. Tine 
er tilbage i Blæksprutterne i midten af 
oktober.

Et stort velkommen til Tine fra alle os
ansatte. Vi glæder os til et godt sam-
arbejde og til en ny, god kollega.
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JUL MED HJERTET
Blæksprutternes årlige juleindsamling flytter igen i år ind på Føtex og Bilka 
i Sønderborg. De endelige detaljer er endnu ikke på plads, men sæt kryds i 

kalenderen i uge 48 + 49.

Som altid får kunderne i de to butikker mulighed for, at købe og donere en 
vare til en familie i økonomisk krise.

De indsamlede varer bliver doneret til Kirkens Korshær, der hvert år ud-
deler julehjælp.

Vagtskemaer kan findes i Blæksprutterne og på facebook fra november 
måned. Meld dig gerne til i god tid.

Informationsmøde Tirsdag d. 20. november kl. 13:00
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                   Af Birgit Mätzke

                   En dag i september 
                    tog Ole, Tommy, 
                    Chalotte og Birgit til 
Ravstedhus, hvor man kan købe 
alt inden for sten, glas, smyk-
kedele m.m. Ole havde set på 
et værktøj til stenslibning, som 
John-stensliber gerne ville have 
til sine kurser i stenslibning. 

Ja og der stod den så, lige den glas-
keramikovn vi havde ønsket os læn-
ge, men den var jo ret dyr. 15.000. 
kr. kostede den og hvor skulle vi lige 
få så mange penge fra. Men Birgit 
havde en hemmelighed, idet hun 
vidste at Hans Jørgen Nydahl ville 
give et jubilæumsbeløb, så vupti 
kom denne så med hjem plus en 
masse gratis sten. 

Alligevel var gaven ikke uden proble-
mer. Torsdagen inden 25 års jubi-
læumet var Birgit med Hans Jørgen i 
banken for at hæve pengene. Ingen 
problemer i det og derefter tog de på 
Café Kisling for at hygge sig. Efter 
dette havde Birgit en aftale med 
Ole, John og Randi, hvor de skulle til 
Ravstedhus butikken i Kolding. Men 
da Hans Jørgen og Birgit kom op 
på Rønhavepladsen, stoppede Hans 
Jørgen lige pludselig. Lidt nervøst 
spurgte Birgit hvad der var i vejen. 
Hans Jørgen svarede at han havde 
tab sin tegnebog! Så der var ingen 
vej tilbage, ned på Cafe Kisling, 
ingen pung, videre til banken for at 
spærre hans dankort!
Mange tanker gik gennem deres ho-
veder. Har der været en lomme
tyv på spil, som det godt kunne 

have været mulig, idet der var ret 
svært at komme op ad gågaden pga. 
vejarbejde. Nu var tiden kort til de 
skulle møde Ole og de andre. Hans 
Jørgen skulle ikke med til Ravsted 
hus så han tog hjem, fordi han skulle 
til møde med blindesamfundet om 
eftermiddagen.

Ravstedhus butikken blev en succes 
og da Birgit heldigvis havde fået de 
15000,- til opbevaring, kunne vi jo 
betale ovnen kontant. Efter flere ind-
køb af diverse glas m.m. gik turen 
hjem til Blæksprutterne for at hjælpe 
Hildegard med madlavning og stege 
mange frikadeller til 25 års jubilæu-
met om lørdagen den 15. september 
2018. 

Lige pludselig ringede Birgits telefon. 
Det var Hans Jørgen. Lidt grinede 
fortalte han, at da han var kommet 
hjem fra mødet i Blindesamfundet 
og tog sine bukser af, hvad faldt ud 
af hans bukseben, selvfølgelig hans 
tegnebog. Heldigvis for det så vi ikke 
skulle bøvle med at skaffe diverse 
kort.

Til selve 25 års jubilæumsdagen 
havde Ole fået lavet en metalplade, 
hvorpå der var skrevet ”skænket af 
Hans Jørgen Nydahl 2018” til glas- 
og keramikovnen. Derefter satte vi 
glas- og keramikovnen ud i det store 
telt tildækket med en dug, som så 
Hans Jørgen ville få lov til at afsløre.
Jeg skulle hilse fra Hans Jørgen og 
sige at han havde en god dag til 
Jubilæumet, selv om han hele tiden 
havde troet at glas- og keramikov-
nen var en almindelig ovn til at bage 
kager i!!!

Jubilæumsgave til Sprutterne
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Portræt af et medlem
Jeg snakker i dag med Preben, der er en af vores skønne frivillige, som 
giver en stor hånd med i Blæksprutterne.

Du er jo en travl mand Preben. Du kører Lydavis hver uge, du un-
derviser i betonstøbning, du er medlem af bestyrelsen, og så er du 
vores buschauffør. Hvornår slapper du af?
Når jeg sover. 

Men hvor kommer lysten fra?
Jamen det er da bedre at bruge tiden på noget fornuftigt, end bare at sidde 
derhjemme og hænge. Og så gør jeg en forskel. Jeg letter hverdagen for 
de mennesker jeg hjælper. Det tænker jeg også over.

Med alt det du laver, hvor tit kommer du så i Blæksprutterne?
I lang tid kom jeg faktisk hver dag, men nu har jeg skåret lidt ned, så 
det er 2-3 gange om ugen. Man skal passe lidt på, for pludselig er det en 
selvfølge at man skal i Blæksprutterne hver dag. Og så får man jo ikke 
lavet noget derhjemme. 

Hvad laver du så i din fritid?
Jamen jeg har jo mit cykelværksted, hvor jeg bruger meget tid. Jeg har 
faktisk altid travlt. Jeg har omkring 1-2 cykler om ugen, som jeg arbejder 
på. Og så har jeg jo et stort hus og en stor have, som jeg også skal passe. 
Jeg har også min hund Molly og mine to høns, så jeg har rigeligt at se til.

Hvad så nu her, hvor der bliver efterår. 
Har du nogle planer i Blæksprutterne? 
Ja, vi skal jo til loppemarked i SFS-Hallen, 
hvor vi hjælper i kantinen. Der har vi planer
om at lave en udstilling, med alle de kreative
ting vi laver i Blæksprutterne. Jeg skal også
have lavet nye latexforme til betonholdet,
og så har jeg tænkt på, at jeg vil have noget
gjort ved vores beton-rum, så det er mere
venligt at komme ind i. Det er lidt rodet som
det er nu.

Hvorfor skal man komme i Blæksprutter-
ne? For det gode kammeratskab og for at 
møde nye mennesker. Jeg snakker også altid 
om Blæksprutterne når jeg møder nye men-
nesker ude omkring. 
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UGESKEMA
Her kan du se hvornår de ansatte er på arbejde.
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                   Af Sara Refstrup

                   Mosekonebryggeren 
                   Carina inviterede til 
                   Olympiske Lege.

Så blev det den tid på året igen, 
Carinas yndlingstid, for det er her 
hun kan få lov at udfolde de mange 
kreative evner hun er i besiddelse af. 
Ja tag ikke fejl af den kvindes evner!
En af hendes mange kvalifikationer 
er heksebryg, jeps du læste rigtigt, 
for OL bød i særdeleshed på nogle 
spændende kategorier, herunder 
førnævnte heksebryg. Det vender vi 
tilbage til. Først skulle vi inddeles i 
hold, og heldigvis var Superwoman 
Susanne på mit hold, det var vist 
hende der sikrede os sejren.

Dagen bød på masser af motionsfri 
discipliner for både børn og voksne, 
da vi var så heldige både at have be-
søg af Tines og Kirstens børn, hvilket 
gjorde dagen lidt sjovere. Første 
disciplin var, “gæt en masse ting og 
sager uden at kigge” så hænderne 
ind i en lukket kasse, imens man 
sidder og frygter at hun har kopieret 
“Fangerne på Fortet” og fyldt kas-
sen med slanger og edderkopper, 
men det havde hun heldigvis ikke. 
Pyha en lettelse, man ved jo aldrig 
med hende Carina der. Derefter stod 
den på den frygtede heksebryg. Ja 
jeg må bare helt stilfærdigt spørge, 
hvem andre end Carina kan finde på 
at fylde nogle lukkede plastickrus 
med flydende ketchup, kold kaffe og 
sveskedrik og bede folk om at drikke 
op? Da må jeg lige sige tak til Super-
woman for at tage alle mine tjanser, 

imens jeg stod ved håndvasken og 
vaskede munden i sæbe efter en 
gang flydende ketchup. Det var mere 
end hvad mine smagsløg kunne 
klare. Nej så var de efterfølgende 
aktiviteter bedre. Ud i haven og nyde 
de 30 grader imens vi skulle skyde 
vores holdkammerater ned på skift 
med en lille skumbold. Det var me-
get sjovt, og meget sjældent at man 
får lov at sigte direkte efter hovedet 
på folk, men vi skulle jo ramme kli-
sterhætten, så skumbolden sad fast 
på de stakkels ofres hoveder. 1-0 til 
mit hold igen, som var hurtigst til at 
ramme plet. 

Og se, nu blev det jo virkelig sjovt, 
for den næste disciplin var helt klart 
min favorit. Jeg kunne havde fort-
sat i timer, men stakkels tilhørerne 
he he. For nu skulle vi dyste i “gæt 
en nynnet sang” Det endte med 
at Linda og jeg tog os en ordent-
lig svingom under mine musikalske 
udgydelser, til stor underholdning for 
de fremmødte. Tak for dansen Linda! 
Og tak til alle jer der var friske på 
at give et nynnenummer, det var 
i særklasse årets fedeste koncert. 
Måske vi skal starte et kor i Blæk-
sprutterne?

Og så den sidste og bedste disciplin 
af dem alle! Flødebollespisning på 
tid, som jeg var helt sikker på at jeg 
nok skulle vinde. Som det kagemon-
ster jeg jo er kendt som, da burde 
den da ligge til højrebenet. Men jeg 
skal lige hilse og sige at Linda gav 
mig baghjul. Hun spiste den ikke, 
hun slugte den, så det var vist en 
fortjent sejr. Godt kæmpet!

Blæksprutte OL
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FIND 5 FEJL
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Vi kører med Lydavisen!
Jeg får en snak med Preben, Linda, Tine og Randi, der er nogle af Lyd-avis-
ens ugentlige udbringere.

Lydavisen er blevet leveret af Blæksprutterne i næsten 2 år, til adresser 
der rækker fra Nordborg til Rinkenæs og alle steder ind imellem.

Nå, hvordan går det med Lydavisen? Er der udfordringer under-
vejs?
Linda: Nej, jeg skal bare huske de rigtige sko, så jeg ikke vælter...
Randi: Jeg skal bare huske ikke at køre ind i et træ. Det kom jeg til den 
ene gang, men det gav heldigvis ingen buler! Den ene gang kørte jeg ind i 
en indkørsel med grus og kom til at gasse lidt meget op...
Tine: Vi skal bare huske at have en rive med næste gang!

Hvornår kører I egenligt ud med avisen? Og hvem kører hvad?
Linda: Lone og jeg kører torsdag eftermiddag i Sønderborg og Dybbøl.
Randi: Tine og jeg kører når det passer os. Nogle gange midt om natten. 
(De andre griner)
Randi: Nej, det passer ikke. Vi kører fredag formiddag, Sundevedruten.
Preben: Jeg kører også fredag formiddag, Sydals.

Kan I efterhånden adresserne udenad?
Preben: Ja!
Tine: Jeg kan dem alle. Alle ruter.
Randi: Ikke gadenavnene, men selve ruten.
Linda: Jeg kan Sønderborg, men Dybbøl er ikke helt kodet ind endnu.

Indimellem er der jo ændringer, der kommer nye adresser og nogle 
bliver slettet. Er der nogle adresser som i, i al hemmelighed, håber 
bliver slettet fra jeres rute?
Preben: Ja! Jeg har en tæt på Kegnæs, der er en dum afstikker på ruten.
Linda: Der er en adresse i Sønderborg med nogle dumme trapper. Og der 
er bare ingen plads til bilen.
Tine: Ja, jeg er enig med Linda. Den i Sønderborg er rigtig dum.

Hvad kan I godt li’ ved at køre med Lydavisen? Randi og Preben, I 
er jo frivillige?
Preben: Jeg er med til at give svagtseende mulighed for, at få Ugeavisen.  
            Jeg gør en forskel.
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Randi: Ja, det er det at vi hjælper andre. Men også det, at jeg hver uge får 
mulighed for at komme i Gråsten Brugs! De har nogle gode tilbud ind imel-
lem, og Tine skal alligevel have noget at spise, så hun ikke bliver vrøvlet.

Hvis I nu skal være ærlige... hvilken rute er den værste?
Linda: Nordborg. Køre - stop - køre - stop.
Preben: Sønderborg midtby. Al den trafik.
Randi: Ja, midtbyen. Lastbiler, der blokerer, trafik, og til Ringridning var 
der spærret over det hele.
Tine: Jeg kan li’ dem alle. Den ene er lidt længere end de andre, men jeg 
ville nødigt undvære en.
Randi: Ja, det er et rigtigt hyggejob.

Har I nogensinde været uheldige undervejs? Løbet tør for benzin, 
smidt avisen i den forkerte postkasse, eller noget i den stil?
Tine: Jeg har engang smidt kuverten i den forkerte postkasse. Så måtte 
jeg have hele armen ned i postkassen, og så sad jeg fast! Da jeg fik armen 
ud var jeg helt rød.
Preben: Jeg har leveret til en person, der havde været død i flere måneder. 
Det var også lidt pinligt.
Linda: Jeg har lagt og trillet rundt på en græsplæne. Det havde regnet, så 
det var glat.
Tine: Jeg er gået ind i en dør!
(De andre griner)
Tine: Den plejer at åbne af sig selv, men det gjorde den altså ikke den her 
gang!
Linda: Lone har glemt sin mobil på taget af bilen, så da vi kørte hen ad 
Ringgade faldt der pludselig noget af bilen. Lone lavede en u-vending, så 
vi kunne se hvad det var vi havde tabt. “Åh nej, min mobil!”, råbte hun 
pludselig! Vi har også engang siddet i bilen i 10 minutter, fordi gulvmåtten 
havde sat sig fast bag pedalerne.
Tine: Der sker altså også noget mystisk med bilen i Broager. Hver gang vi 
kommer til den samme adresse, så låser bildøren! Så kan jeg ikke komme 
ind i bilen igen. Så nu er jeg begyndt at sige til Randi, at hun må gå over 
med den kuvert. 
Randi: Det gør heller ikke noget.

Hvad siger I til, at Blæksprutterne har lavet en ny 2-årig kontrakt 
med Lydavisen om udbringning?
Preben: Kanon!
Tine: Fint med mig.
Randi: Super!
Linda: Det er så godt. Så kommer man også lidt væk “hjemmefra”.
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                   Af Vera Mou Kleffel

                   ... skal Blæksprut
                   terne ud.

En af vores sommerudflugter gik i år 
til min hjemstavn Højer- Marskeg-
nen. Det var tirsdag den 11. sept., 
nok en af de dage hvor det regnede 
mest, (vil lige pointere, det var ikke 
fordi min svoger havde 60 års fød-
selsdag), det var simpelthen fordi VI 
skulle på tur.

Men der skal mere end dårligt vejr 
til at slå os gæve sprutter ud. Så 
i regntøj, gummistøvler og para-
plyer (den ene vi huskede), drog 8 
personer afsted (Preben (chauffør 
og guide), Lone, Charlotte, Carina, 
Randi, Susanne, Maik og mig.

Vi var ikke kommet ret langt, da 
vi fandt ud af at det også regnede 
inde i bussen. Lone og Randi var de 
heldige der fik fornøjelsen af det. 
Meeen snakken gik lystigt og inden 
vi så os om, var vi i Tynne og videre 
gik turen til Møgeltønder.

Vi var kortvarigt ved Schackenborg 
slot. Det nuværende slot blev bygget 
fra midten af 1660érne af Rigsfelt-
herre Hans Schack. Det var i slæg-
tens eje fra 1661 til 1979, hvor det 
blev overdraget til kongefamilien. I 
1993 overtog Prins Joachim slottet. 
Siden 2014 ejer Schackenborgfon-
den slottet. Meeen porten var her-
metisk lukket (vi prøvede ellers med 
Sesam Sesam luk dig op), men det 
virkede ikke. Så vi besluttede os for 
at køre videre, hen til en skøn butik, 

der solgte antik og brugskunst.

Langt om længe fik Preben os gen-
net ind i bussen igen. Ellers havde 
jeg nok gået rundt i butikken endnu 
og sagt det ønsker jeg og det, det og 
det.

Vi kørte ud til den gamle Højer 
Sluse, der blev bygget i 1861. Der 
gjorde vi holdt ved de gamle hyt-
ter hvor bådfolk ved æ Vidå boede, 
mens Højer sluse blev bygget. Det 
var meget spændende at se hvordan 
6 til 8 personer havde boede på så 
lidt plads, og hvordan de havde byg-
get bådene.

Vi var, en lille flok, der gik hen til 
slusen, da det lige præcis var tørvejr. 
Vi var oppe på selve slusen, (som 
er en åben sluse, d.v.s., at skibene 
kunne sejle uhindret igennem) for at 
nyde den smukke barske natur. Selv 
i dårligt vejr, er det smukt.

Efter et stykke tid kørte vi til den 
nye Vidå sluse fra 1982 (det er en 
lukket sluse med et fremskudt dige). 
Det piskede ned, så vi besluttede 
os for at spise først, på restaurant 
Slusen, da vi håbede at vejret ville 
blive bedre. Men det gjorde det ikke. 
Så til sidst måtte vi op ad trapperne 
i stiv vestenvind og regn. Så vi gik 
desværre kun nogle meter på diget, 
så vente vi om.

Vi kørte til Gallehus og så hvor guld-
hornene blev fundet. Så over Øster 
Højst og hjemad. Men men men der 
sad 3 på bagsædet og råbte efter 
kage og en, to, tre havde de ret hur-

I regn og slud...
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tigt fået overtalt resten af bussen. 

Så begyndte jagten efter kage, først 
i dronningens by Gråsten, men vi 
måtte helt til Nybølbageren før vi fik 
vores kage. Skøøønt. Så gik turen til 
Sønderborg med en busfuld trætte 
blæksprutter.

Det var en dejlig tur, med det skøn-
neste selskab, til en smuk egn, som 
helt sikkert er et besøg værd.
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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

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Græskar.................................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................
Loppemarked SFS...............

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................
Halloween-party.................

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................

01. okt.
02. okt.
03. okt.
03. okt.
04. okt.
05. okt.
05. okt.

08. okt.
09. okt.
10. okt.
10. okt.
11. okt.
11. okt.
12. okt.
12. okt.
14. okt.

22. okt.
23. okt.
24. okt.
24. okt.
25. okt.
26. okt.
26. okt.
26. okt.

29. okt.
30. okt.
31. okt.
31. okt.

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

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 16:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 15:00
Kl. 08:00

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 15:00
Kl. 17:00

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00

OKTOBER

Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

01. nov.
02. nov.
02. nov.

05. nov.
06. nov.
07. nov.
07. nov.
08. nov.
09. nov.
09. nov.

Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 15:00

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

NOVEMBER

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Juleafslutning..................
Juletur til Aabenraa............
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................

03. dec.
04. dec.
05. dec.
05. dec.
07. dec.
07. dec.

10. dec.
12. dec.
12. dec.
13. dec.
14. dec.
14. dec.

17. dec.
18. dec.
19. dec.
21. dec.

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

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

Kl. 10:00
Kl. 11:00
Kl. 14:30
Kl. 09:30

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00

DECEMBER

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Infomøde Jul med Hjertet...
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Mortensaften......................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Varm mad..............................
Klatmaling (Randi)..............
Betonstøbning....................
Kirstens Nørkleklub............
Badminton...........................

12. nov.
13. nov.
14. nov.
14. nov.
15. nov.
16. nov.
16. nov.

19. nov.
20. nov.
20. nov.
21. nov.
21. nov.
22. nov.
23. nov.
23. nov.

26. nov.
27. nov.
28. nov.
28. nov.
30. nov.
30. nov.

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

Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 13:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 17:00
Kl. 09:30
Kl. 15:00

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


