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Nyt siden sidst

                   
                   Vi har fået ny bus, som er skænket af Andy Petersen fra  
                   Sportsbaren i Sønderborg!
Topdanmark har betalt erstatning for den gamle bus, selvom de holdt 
hårdt på at bussen kun var 35.000 kr. værd. Det mente vi ikke var nok og 
bestylsen bakke op om at vi tog syn og skøn på bussen. Vi endte i stedet 
med en forsikringserstatning på 47.000 kr. 

Vi har i år fået en del nye tiltag og der bliver brug for flere frivillige. I 
foråret bliver det til to motionsløb: Iform-løbet og 1864-løbet. Her er der 
brug få alle de frivillige vi kan skaffe! Som hjælper er det er ikke en betin-
gelse at du er medlem af foreningen. 

Johnny prøve ihærdigt at få Lørdagensklubben op at køre igen. 
Ulla Stolberg prøver samtidigt at få en sund mad aften op at køre.

VoksenVennererne er ved at etablere sig med en arbedsgruppe, der består 
af Lone Nielsen, Birgit Mätzke, Erik Krogh, Ulla Andersen, Karen Ravn, 
Svend Shütt og Karin Jensen. Der er stadig plads til flere andre frivillige i 
arbejdsgruppen. Vi har til formålet fået “Sammen kan vi mere-prisen” på 
15.000 kr. af Andelskassen og Oak Foundation Danmark har valgt at støtte 
projektet 30.000 kr .

Den Mobile IT Service har også brug for flere frivillige. Heldigvis har nogle 
nye frivillige meldt sig på banen til at hjælpe i bl.a. Gråstenområdet.
Vi har sagt ja til at hjælpe med de værse opgaver ved 12 loppemarkeder 
hen over sommeren. Vi skal stille borde op, være vagter, tage imod entre 
og alt salg af drikkevarer og pølser til de udendøres markeder. Vi håber 
også at kunne sælge af vores egne loppeting, men der er brug for mange 
frivillige for at de hele kan fungere sammen.

Begivenhedskassen er også kommet på brugernes hænder. Den tager Bir-
git Mätzke og Ulla Andersen sig af.  
Foreningen har efterhånden en del små “klubber” i foreningen, som 
medlemmerne står for: Skriveklub, Dartklub, Fotoklub, Badminton, Lørd-
agsklub, Sund mad klub, og ikke mindst Café Stoppestedet.
  
Vi har også fået en mere, der må køre Bussen! Det kan I læse mere om 
inde i bladet. 
Alt i alt ser vi på kontoret frem til et travlt sommer halv-år.

 
                   Af Ole Stolberg
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De 12 Loppemarkeder
Der er masser af opgaver, lopper der skal sælges og stjerner 
at tjene, når Blæksprutterne både hjælper til ved, og samti-
digt sælger egne loppeting, ved Sydjysk Markeds 12 mark-
eder i Sønderborg, Aabenraa og Kruså.

Opgaverne er næsten ens ved alle markederne. Der er brug
for frivillige til:

(Dagen i forvejen): Opstilling af borde fra kl. 09:00-11:00

(Loppemarkedsdagen): 

Dørvagter (fra kl. 09:00-10:00) 
Tage imod entré (kl. 10:00-12:00 og 12:00-15:30) 
Sælge lopper (kl. 09:00-12:00 og 12:00-slut)

I øvrigt er der ved flere markeder brug for kantinepersonale.

 06. April: Kruså, Grænsehallerne (inde)
 26. April: Sønderborg, Ringriderpladsen (ude)

 10. Maj: Aabenraa, Ringriderpladsen (ude)
 31. Maj: Sønderborg, Ringriderpladsen (ude)

 07. Juni: Aabenraa, Ringriderpladsen (ude)
 21. Juni: Sønderborg, Ringriderpladsen (ude)

 19. Juli: Aabenraa, Ringriderpladsen (ude)
 26. Juli: Sønderborg, Ringriderpladsen (ude)

 09. August: Aabenraa, Ringriderpladsen (ude)
 30. August: Sønderborg, SFS Hallen (inde)

 04. Oktober: Kruså, Grænsehallerne (inde)

 22. November: Sønderborg, SFS Hallen (inde)

Meld dig som hjælper i god tid!
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                   Af Carina Berg

                   Hvad laver Blæk-
                   sprutterne til et ak-
tionærmøde i Andelskassen? 
Jamen vi modtager da en kæmpe 
check på 15.000 kr. til Voksen-
vennerne!

Jeg skulle nok have læst indbydelse 
igennem først. Det gjorde jeg ikke. 
Jeg læste kun ”15.000 kr.” og så 
behøvede jeg ikke vide mere. Hvis 
jeg havde læst videre ville jeg have 
vidst, at en repræsentant fra Blæk-
sprutterne skulle på scenen foran 
450 mennesker og holde en takke-
tale.

Vi blev inviteret 4 personer fra Blæk-
sprutterne. Jeg var med fordi jeg 
havde skrevet ansøgningen, der 
vandt sponsoratet. Ole var med som 
daglig leder, Hildegard som formand 
og Birgit som en af frontløberne for 
Projekt Voksenvenner.

Vi mødte onsdag aften i Augusten-
borg Hallen og blev modtaget som 
var vi ”very important people”. Vi sad 
helt oppe ved scenekanten. Der blev 
givet hånd og spurgt til om vi mang-
lede noget osv. En kær dame spurgte 
til hvem af os, der ville modtage 
checken på scenen. ”Det kan jeg da 
gøre”, tilbød jeg. Jeg skulle jo bare 
lige op og gik en hånd, få tage et 
billede og tage imod checken. Intet 
problem.

Inden hele showet satte i gang var 
der buffet. Og sikke en buffet! Her 

manglede intet. Lækker, lækker 
mad! 

Selve aktionær-delen af aftenen 
fulgte, hvilket, selvom det ikke var 
relevant for os, faktisk var godt til-
rettelagt.

Pludseligt står jeg på scenen og 
modtager en check. Og så sker det: 
jeg blev vist hen foran mikrofonen 
og stilhed falder over salen. Alle blik-
ke er rettet mod mig... Jeg vil gerne 
fortælle Jer hvad jeg sagde, men jeg 
husker det faktisk ikke! Gudskelov 
blev jeg efterfølgende mødt med ros 
fra både Ole, Hilde og Birgit, men 
også fra ”tilfældelige” gæster i pau-
sen. Ja, jeg praler lidt. Men jeg er 
faktisk også en smule stolt af mig 
selv. Som Ole ville have sagt: ”Den 
fik jeg sku godt kringlet”. 

Tak for en skøn aften til Andelskas-
sen, tak for god underholdning med 
Peter Ingemann (fra Hammerslag), 
god mad og ikke mindst bidraget til 
vores forening!

                   

                   

Til Aktionærmøde
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                   Af Maibrit Andresen

                   Den 24.01.15 var                  
                   ca. 50 af Blæksprut-
ternes medlemmer samlet til 
nogle sjove og hyggelig timer 
sammen på Reimerskolen.

Vi ankom alle i vores fineste tøj til 
festen, og der var flotte pyntede 
borde og en hel del, som var i gang 
med at gøre klar til at vi kunne sætte 
os til bords.
Der var mulighed for at købe lodder 
inden spisen til Amerikansk lotto og 
finde den rette plads ved bordet.

Maden:
Maden fik vi fra Kværs Kro, hvor der 
var blevet bestilt både forret, hoved-
ret og dessert. 

Til forret fik vi rejecocktail og hønse-
salat med ananas og flutes.
Til hovedret fik vi kalkun, svine og 
oksekød, flødekartofler og salatbar.
Til dessert fik vi islagkage og til kaffe 
var der småkager og chokolade.
Maden var god, som den plejer at 
være fra Kværs Kro.

Tryllekunstner:
Der var også underholdning til denne 
dejlige fest. Ole havde fået fat i en 
forrygende god og sjov tryllekunst-
ner, nemlig ”Den Tryllende Kok” Hen-
ning Nielsen. Han skulle underholde 
os imellem forret og hovedret. 

Der var noget for en hver smag, men 
det var selvfølgelig ikke alle der syn-
tes om den slags underholdning, 

men vi der gjorde fik et godt grin ud 
af det han lavede.

Han underholdte os med lidt forskel-
lige trylletriks, der var blandt andet:
2 korttricks hvoraf den ene var, en 
tager et kort og viser de andre det, 
hvorpå han skal trylle det rigtige kort 
frem igen fra kortbunken. Det 
andet var, hvor en skulle tænke på et 
kort, hvorpå han skal trylle det rig-
tige kort frem igen fra kortbunken af.

Gravid gravehund: Med en ballon 
lavede han en ballonhund med en 
kugle i, som skulle være hunden lille 
nye hvalp.

 

                   

                   

Januarfrokosten 2015
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Sabel/snor: Der blev pustet en bal-
lon op, som med et snuptag blev 
lavet til en sabel, som en af os skulle 
skære en snor over med. Da snoren 
var delt, skulle han trylle de 2 dele 
sammen igen. 

Æg i panden: Han stod og tortalte 
ogmdet her æg og vupti smadrede 
han det i panden på sig selv, så det 
kom til at blive til et spejlæg.

Alt imens han lavede de forskellige 
tryllekunstner, stod han og sagde 
mange sjove ting, så vi helt var fær-
dig af grin og glemte helt tiden.

Pakkeleg:
Der var også pakkeleg. Vi havde hver 
især en gave med til en 20-30 kr. og 
for at der skulle være rigtig mange 
gaver til denne leg, havde vi fået 
pakket nogle guldkorn og cornflegs 
og drikke dunker, som var sponseret 
fra Føtex af. For at der skulle komme 
lidt gang og sjov i gaden, havde vi 3 
terninger på omgang ved det heste-
skoformet bord. Efter alle gaverne 
var væk fra midten, gik det på tid.

Amerikansk lotto:
Vi havde skam også Amerikansk lot-
to, hvor der har været nogle af vores 
sprutter ude at samle sponser gaver 
ind til dette formål. Carina stod for 
salget af lodderne til lottoet, hvor 
vi kunne købe lodder i forskellige 
farver. Ole stod for ar råbe vinder-
lodderne med hjælp fra sine 2 søde 
børnebørn. Læs mere om alle vores 
sponsorer på side 21.

Opgaver til festen:
Der var på forhånd opgaver til os, 
som vi selv havde skrevet os på til. 

Der var opgaver, som: Dække bord 
før festen, rydde af bordet efter spi-
sen, vaske op og sætte på plads og 
ikke mindst støvsuge og oprydning 
efter festen. Når alle bare hjalp til, 
så gik det som smurt.

Fotografen:
Ole og Carina havde fået en fotograf 
til at komme og tage billeder under 
hele festen. Bo Bach Jensen, hedder 
han, og efter festen skrev han også 
en artikel om januarfrokosten til 
SønderborgNyt!
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* Madklub kun for medlemmer.

            Pris: ca. 35-40 kr.
                      Serveres ca. kl. 12:30

                       HUSK tilmelding!
                      senest dagen før kl. 10:00! 

                
                  Spisebilletter: 6 stk./180 kr.

Nyt fra Café Stoppestedet
Det er nu muligt at købe madkuponer (værdi kr. 210) til en pris af 180 kr. 
for 6 stk. Er prisen på maden over 35 kr. betaler man differencen til mad-
kassen.
For at betale med en madkupon afleveres kuponnen til den, der har lavet 
maden. “Kokken” kvitterer med en underskrift (eller et tegn) på kuponnen.

Vi prøver, så vidt muligt, at servere varm mad hver tirsdag og torsdag om-
kring kl. 12:30. Tidspunktet er altid oplyst på facebook og hjemmesiden, 
og i foreningen.

Følg med på hjemmesiden, eller på facebook (under “begivenheder”).

OAK FOUNDATION har sponsoreret 30.000 kr. til opstart af vores nye 
projekt Voksenvenner. Tak for støtten!
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Portræt af en frivillig
Erik Krogh er en ung mand på 76 år. 
Erik bor i en lille landsby på Sydals.

Erik er folkepensionist, men har mange 
gøremål. Han er bl.a. en flittig gæst på 
forskellige højskoler.

Erik har været medlem af Blæksprut-
terne siden august 2014. Han blev 
medlem efter at være blevet oplyst om, 
at Blæksprutterne ville starte en arbe-
jdsgruppe, der skulle arbejde med pro-
jektet “Voksen-Voksen Ven”. Projektet 
går ud på at hjælpe mennesker, der har 
svært ved at komme ud iblandt men-
nesker og som måske er ensomme.

Erik er også politisk engageret. Han er 
har i flere år været medlem af Fælleslis-
ten i Sønderborg Kommune, og sidder 
nu også i bestyrelsen sammen med 
bl.a. viceborgmester Aase Nyegaard. 

Erik kommer mest i Blæksprutterne om formiddagen og deltager som 
regel altid i morgenmøderne om mandagen, for at følge med i, hvad 
der rører sig i foreningen. Erik kommer altid med mange gode input til 
møderne og fortæller også gerne om sine egne livserfaringer. Og erfaring-
er har Erik mange af. Han har haft et langt liv på arbejdsmarkedet. Han 
har bl.a. arbejdet 10 år på Solofabrikken i Sønderborg og derefter 30 år 
ved ISS (rengøringsselskab) også i Sønderborg.

Erik blev interviewet af Lone Nielsen

Foreslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest d. 02. april. Dagsorden ifølge vedtægter. Regnskab til gennemsyn 

på foreningens adresse.

Torsdag d. 16. april kl. 15:00

Generalforsamling
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I skolepraktik hos Blæksprutterne
                   Af Marcell Jon Steenholdt

                   Hey, jeg hedder Marcell og har været praktikant, sendt fra 
                   Privatskolen als. Jeg har fået lov til, at tilbringe en uge hos 
                   Blæksputterne, hvilket jeg har nydt, da jeg har fået lov til at 
møde nye mennesker, som har været modtagende og åbne. 

Jeg har i løbet af ugen lært mange nye mennesker at kende. Det første 
intryk jeg fik af klubben virkede godt, og det virkede mere som om det 
var en familie end det bare var en klub. De var en smulle drillerige, men 
alle kunne snakke med hinanden, lidt som man ville se det, hvis det havde 
været en familefest. 

Vi havde allerede læst op hvad Blæksprutterne gik ud på fra skolen af, og 
derfor havde jeg en forventing om hvad jeg ville komme ind til, og hvad 
jeg ville arbjede med. Hvilket ville sige, at jeg havde en forventning, men 
den viste sig hurtigt at være forkert, og at mine forventinger var for lave. 
At være hos Blæksprutten var meget bedre end hvad jeg regnede med. 
Og at der var noget at lave det meste af tiden. Men at der også var tid til 
at snakke med de andre, som var her, og  tid til at spille dart, også selvom 
at vi har brugt et godt stykke tid med at rytte op i kælderen, og at vi var 
med til at spille badminton om tirsdagen. 

Og nu da min praktik er ved at være over, (da jeg skriver nu er det torsd-
ag), kan jeg sige, at når jeg er færdig kan jeg kun tage positive oplevelser 
med her fra, og jeg ville kun være i stand til at sige at andre også skulle 
komme her ned, og prøve at være med i et forløb.

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!
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Tur til Olsens Paradis
Olsens Paradis er den eneste have af sin art i Danmark og anlagt på en del af en 
15.000 m2 stor grund. Haven består af flere forskellige afsnit, hvis ide er ud-
sprunget af fri fantasi.
Da søen blev anlagt i midten af 70’erne, var det starten på dét, der i dag er blevet 
en livsstil. Haven er præget af fantasifulde “landskaber” og indeholder bla. bjer-
garrangement, ørkenhave, bølgehus, gårdhaver, søer, broer og et utal af små bas-
siner. Inden for de seneste år er der udvidet med elefantborg, elefantstald, vulkan 
og tårngårdhave. Desuden er der indbygget sovealkove i en nyopført læmur. Alle 
er velkomne til at benytte disse.

Undervejs hjem kører vi forbi Billig Per’sen i Ribe, der efter sigende er “Danmarks
billigste butik”.                                                                         
                                                                              Du medbringer selv en madpakke, som
                                                                                        kan spises i haven.

                                                                            
                                                                   Tors. d. 21. maj
                                                                                                   *Kørsel fra Blæk-
                                                                                                       sprutterne kl.  
                                                                                                          09:00

                                                                                                              Pris: 100 kr.

                                                                                                             Maks 11 per
                                                                                                            soner. Tilmel-
                                                                                                           ding først gæl-
                                                                                                          dende ved be- 
                                                                                                         taling.
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Andelskassen har sponsoreret 15.000 kr. til opstart af vores 
nye projekt Voksenvenner. Tak for støtten!

I skolepraktik hos Blæksprutterne
                   Af Helena Francesca Enger Cochrane

                   Mine forventninger til Blæksprutterne var meget anderledes 
                   end hvordan det egentlig er. Jeg forventede at brugerne 
                   var mere lukkede i deres opførsel og at stemningen måske 
ville være lidt akavet, men sådan var det SLET ikke! 

Alle brugerne er utroligt søde og åbne og fantastiske at snakke med, og 
stemningen er helt i top. Jeg føler hurtigt man falder til, og allerede på 
anden dagen følte jeg mig helt hjemme. Den første dag snakkede vi bare 
og lærte stedet at kende mens vi lavede nogle små opgaver for den søde 
Carina. Det var en stille dag uden så mange brugere, så vi spiste bare 
morgenmad sammen. 

Om tirsdagen spillede vi badminton sammen i Humlehøjhallen. Det var 
rigtig sjovt og hyggeligt, selovm man ikke er den bedste til det. Brugerne 
var søde til at hjælpe og give råd til hvordan man spillede bedst. 

Om onsdagen brugte vi meget tid i deres kælder hvor vi sorterede i en 
masse loppemarked ting som skulle sælges. Det var faktisk hyggeligt fordi 
vi snakkede og pjattede lidt imens vi arbejdede. 

Torsdag skulle vi bare hygge og lave mad, hvor vi lavede spagetti med 
kødsovs, det var rigtig hyggeligt. Men inden det skulle vi køre nogen ting 
fra kælderen på lossepladsen, hvilket vi havde det sjovt med. 

Det har været en rigtig positiv og sjov oplevelse og jeg er rigtig glad for 
at have været her og fået mulighed for at lære nogle lidt anderledes, men 
dejlige mennesker at kende. 
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                   Af Carina Berg

                   Maibrit havde arran-
                   geret en tur til Volls-
mose Kirke (af alle steder) til en 
gratis koncert med hendes ynd-
lingsband Basix.

Jeg anede ikke hvem Basix var, og 
jeg havde svært ved at forestille 
mig, at der overhovedet var nogen 
Blæksprutter, der ville stå tideligt op 
en søndag morgen for at gå i kirke... 
i Vollsmose. Men sørme jo. Bussen 
var næsten fuld da vi tog afsted søn-
dag d. 8. marts.

Vollsmose Kirke er et sørgeligt ek-
sempel på ”moderne arkitektur”. Det 
mindede mest af alt om en lagerbyg-
ning, med stålbjælker, cementvægge 
og skæve linjer. Det var vi vidst alle 
enige om. 

Maibrit fik en plads på første række, 
sammen med Ib. Vi andre, som ikke 
var så sikre på hvad vi skulle opleve

valgte at tage plads længere tilbage 
i kirken.

Så startede koncerten! 6 mørkklædte 
mænd kom ind på scenen. Ingen 
instrumenter, kun deres stemmer 
udgjorde tilsammen et helt orkester. 
Der var både bas, trommer og elgui-
tar! Hold da op hvor var de go’e! 
Der blev sunget både Shubidua, Brit-
ney Spears og Metallica undervejs, til 
vores overraskelse. ”Drengene”, som 
Maibrit kalder dem, var alle meget 
charmerende og havde god kontakt 
til publikum. Fantastisk koncert - 
også selvom det ikke er den slags 
musik jeg lytter til.

Efter showet skulle Maibrit mødes 
med bandet. Hun havde gaver med 
til dem og fik knus og kram. Bandet 
stillede også op til fotografering for 
alle fotograferne, og her opdagede 
vi, at der pludselig var 7 medlemmer 
af bandet! Ole, der også var iført sort 
tøj, havde sneget sig ind ved siden 
af bandet uden at det blev opdaget!

Til koncert i Vollsmose



14

sugekoppen

MARKEDSDAGE

Torsdag 11. / Fredag 12. / Lørdag 13. Juni

Vi har brug for frivillige, der vil hjælpe 
med markedstoget til markedsdagene 
i Sønderborg.

Har du almindeligt kørekort kan du 
hjælpe som chauffør på toget. 

Vi skal også bruge hjælpere, der vil 
gå foran/bagved toget, sørge for at 
der er “fri bane” og tage imod penge. 
Når der ikke er mange passagerere 
med toget, eller mennesker på vejen, 
må du gerne sidde i toget indtil næste 
“stoppested”.

En vagt varer ca. 2 timer. Du kan finde  
vagtskemaerne på vores hjemmeside, 
på facebook og i foreningen.

Du tjener selvfølgelig stjerner pr. vagt.

Bowling
Så går turen til Funbowling i Sønderborg!

Vi har 2 baner med plads til 12 personer. 
Husk tilmelding er først gældende ved 
betaling i foreningen (eller over bank)!

Vi mødes ved Funbowling kl. 13:00

Der er mulighed for, at købe sodavand, 
slik m.m. 

Pris: 75 kr.

* Prisen er inkl. leje 
   af sko.

Collosseum
Ulla Stolberg arrangerer en hyggelig gå-
i-byen tur til Restaurant Collosseum. Her 
skal vi selvfølgelig smage “Kong Fidde’s 
Livret”, der består af strimler af flank-
steak, kartofler og pommefrites, hakket 
æg, løg og rødbeder.

Pris: 145 kr. + drikkevarer.
Vi betaler hver for sig.

TIRSDAG D. 21. APRIL 
kl. 18:00

Husk tilmelding HURTIGST 
MULIGT af hensyn til pladsbestilling.
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MARKEDSDAGE

 
                   Af Karen Ravn

                   Onsdag d. 11.02.15 
                   kørte 11 Blæksprut-
ter fra Rylen kl. 09:00 til Århus 
for, at prøve at køre på segways. 

Samtidigt fik vi vores første tur i 
vores nye bus. Der blev flyttet lidt 
rundt på sæderne og snakket om, at 
vi skal anskaffe nogle fodstøtter, så 
man kommer til at sidde bedre. Jeg 
er nu godt tilfreds med bussen, så 
tak til Ole for det store arbejde med 
at få en ny bus.

Efter at have holdt en kaffe-tisse-
pause ankom til Århus kl. 11:15. 

Vi skulle tjekke ind individuelt og 
det tog lidt tid. Jeg var meget i tvivl 
om jeg skulle køre på segway, men 
bestemte mig heldigvis for, at jeg 
skulle prøve.

Efter at have fået styrthjelm og 
albuebeskyttere på, blev hver enkelt 
nøje instrueret i hvordan vi skulle 
styre maskinen, og det var faktisk 
nemt nok.

Man kunne køre rundt i eget tempo 
og selv vælge hvornår man synes 
man var klar til at køre på ”Den sorte 
rute” og ”Den specielle rute”. Jeg 
kunne bedst lide den sorte. Høj fart 
på op af bakken og så rundt i svin-
gene til højre og til venstre, jo det 
var rigtigt sjovt.

Der var mange mennesker. Det var 
jo midt i skolernes vinterferie, men 
folk tog pænt hensyn til hinanden. 
Den time vi havde købt gik hurtigt.
Da vi allesammen var færdige med 
at køre, blev vi enige om, at køre til 
Kolding Stocenter og holde pause i 
stedet for at tage ind til Århus.

Jeg har aldrig været i det center før 
og der var heller ikke noget for mig 
- alt for mange mennesker og for 
megen støj, men så fik jeg prøvet 
det også. Derfra kørte vi lige hjem 
til Sønderborg efter at have haft en 
dejlig dag. Tusind tak for turen!

Tur til Segworld i Århus
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~ Ole Stolberg

EDB   KURSUS
Kurset starter på brugerniveau, så alle kan være med. 
Vi arbejde med de nyeste udgaver af alle programmer.

Det nye kursusprogram

Onsdag d. 29. april:  Optimeret internet søgning med Google
* Find præcis det du søger - første gang. Søg efter STORE billeder. 

Onsdag d. 13. maj:  Billedredigering på nettet
* Rediger dine fotos uden at købe og installere et fotoredigeringsprogram!

Onsdag d. 27. maj:  Billeder i Word
* Få nu lært hvordan du placerer et billede ved siden af teksten!

Onsdag d. 10. juni:  Google maps - se verden på gadeniveau
* Gå en tur igennem Barcelonas gader, eller find dit eget hus.

Onsdag d. 24. juni:  Sideopsætning i Word (herunder spalter)
* At lave en folder, skrive i spalter, vende papiret og fjerne det irriterende mel-
lemrum mellem linjerne!

Pris: 25 kr. pr. gang
*Prisen inkluderer lån af computer + materialer

Tilmelding sker ved henvendelse og betaling på kontoret i Blæksprutterne.

      ~ Carina Berg
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Ladywalk 2014
Ved at gå en tur på 7 km. på det hyggelige Kær (start ved Løkkegård, Skydeba-
nevej 3 ved Hærens Skydebane), sammen med tusindvis af andre kvinder, er du 
med til at støtte Hjerteforeningen, Endometriose Foreningen (kronisk sygdom 
omkring livmoderen) og Colitis-Crohn Foreningen (mavesygdom). 

Gåturen foregår i stille og roligt tempo. Det gælder ikke om at komme først i mål, 
men om at få en hyggelig aften. Det er muligt at have både klapvogn og hund 
med på turen. Ruten er dog ikke egnet til kørestolsbrugere

Vi mødes ved SFS-Hallen kl. 17:45. Vi begynder at gå kl. 18:30.

Pris: 100 kr. (inkl. t-shirt og rygsæk med div. produkter).
MANDAG D. 18 MAJ.

Tilmelding og betaling skal ske på kontoret senest d. 17. april.

Det kræver 11 kvinder at stille med et hold, så kom nu piger!

*Bemærk at der i år er en ny rute, og at start/mål er ved SFS-Hallen på Borgme-
ster Andersens Vej (ved Ulkebøl). Turen går i år igennem Sundmark, Tandsbjerg, 
og Sønderskoven.

100.000 tak til Andy Petersen fra Sportbaren, der har sponsoreret 
Blæksprutternes nye bus!
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Tillykke til de runde!
Bettina Jørgensen, 07. maj (30)

Tove Johannsen, 08. maj (60)

 
                   Af Ingrid Stavsholm

                   Mandag d. 9. marts 
                   mødte Ole og under-
tegnede op på EUC Syd til den 
lovbefalede EU efteruddannelse 
for buschaufførere. 

De første 3 dage gik med teori, køre 
hviletid, økonomisk kørsel og en kø-
retur som chauffør i denne ”lille” bus 
i Aabenraas gader!

Jeg var da helt sikker på, at jeg ikke 
kunne få bagenden med rundt om 
hjørnerne, men sørme jo det gik, 
ingen skrammer, ingen der blev kørt 
den!

Vi var en blandet flok på 10 perso-
ner, hvoraf kun en var professionel 
buschauffør, så der var mange ting, 

der blev vendt i timerne.

Efter 3 dage måtte vi igen bag rat-
tet og køre den samme tur som vi 
startede med, for at se om vi havde 
lært noget om økonomisk kørsel. Vi 
kunne alle køre hurtigere og brugte 
mindre brændstof end på den første 
tur.

Derefter kom der 2 dage hvor vi 
skulle lære hvordan man beforde-
rede handicappede. Da havde vi 
besøg af Ole fra Fredericia, som er 
født med kun 3% syn. Han havde sin 
førerhund med. Vi blev sat til at gå 
rundt med bind for øjnene og have 
en fører med, så vi kunne føle hvor-
dan det er ikke at kunne se. Det er 
meget ubehageligt ikke at kunne se 
hvor man er og hvor man går.
Til sidst havde vi 6 lektioner med 
førstehjælp.

Det var hårdt at sidde på skole-
bænken mandag til fredag fra kl. 
08:10-15:24. Stolene var under al 
kritik (hønsepinde), men de var nok 
udvalgt af folk, som har forstand 
på disse ting. Så nu må jeg lovligt 
transportere Jer rundt i den nye bus!

På bus efteruddannelse
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Sund aftensmad

Tak til alle vores sponsorer!
Tattoo Fashion
LH Massage
Café Figo

Slagter Francke
Sønderborghus

Uno
Jutta Sko

Bleshøj Optik
Hr. Klausen

Outdoor
Mokka

Thordsen Optik
Matas

Bog & Ide

Nova Data
Smokey

Fleur Bodywear
Profil Optik

Helsam Jernbanegade
Helsam Borgen
Sportsmaster
Deichmann

Kvickly
Burger King

Statoil
Kontor Syd

McNab
Botex

Garant
Løveapoteket

Elsalg
Idemøbler

Q8
Jønnes Cykler

Kitchn
Jysk

Thiele
Garnhulen

Føtex
Sands’ n’ salads

Jespers Pølsevogn
Sport24

Listen her fortæller om alle de butikker, der har ønsket at bidrage 
med sponsorgaver til vores årlige januarfrokost. Januarfrokosten 

er Blæksprutternes måde at sige tak, til alle dem, der yder frivilligt 
arbejde i løbet af  året. Husk at støtte vores sponsorere!

En gang i måneden arrangerer Ulla Stolberg er aften med fælles mad-
lavning, spisning og hygge. Al maden bliver lavet af light produkter og 
er kalorielet. 

Maden bliver lavet i fællesskab, så alle lærer at forberede maden og 
efterfølgende selv kan lave maden derhjemme. Alle får “dagens op-
skrift” med hjem sidst på aftenen. Efter spisen er alle fælles om at 
vaske op.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til
indkøb. Pris: 50 kr.

Find flere informationer på hjemmesiden,
eller Blæksprutternes facebook gruppe.

  ~ Ulla Stolberg
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GÅTURE UD I DET BLÅ
TRILLEN, HØRUPHAV

Tirsdag d. 28. april kl. 10:30, pris: 5 kr.

SANDBJERG GODS
Tirsdag d. 05. maj kl. 10:30, pris: 5 kr.

GENDARMSTIEN, DYBBØL
Tirsdag d. 12. maj kl. 10:30, pris: 5 kr.

BROAGER BY
Tirsdag d. 26. maj kl. 10:30, pris: 5 kr.

BØFFELKOBBEL SKOV, NYBBØL
Tirsdag d. 02. juni kl. 10:30, pris: 5 kr.

ØSTERBY, KEGNÆS
Tirsdag d. 09. juni kl. 10:30, pris: 10 kr.

NORDBORG SLOT OG BY
Tirsdag d. 16. juni kl. 10:30, pris: 10 kr.

RENDBJERG, EGERNSUND
Tirsdag d. 30. juni kl. 10:30, pris: 10 kr.
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                   Af Sara J. Refstrup

                   Ja, så blev det jo fa-
                   stelavn, og som det 
lille legebarn jeg i virkelighe-
den er, så kunne jeg jo ikke lade 
være med at deltage i den sjove, 
og til tider lidt voldige tradition, 
at banke den der kære tønde 
sønder og sammen. Og ih jeg 
havde stor fornøjelse sammen 
med de andre fremmødte Blæk-
sprutter.

Køllen gik på skift mellem os alle, 
som hver især satsede på, at vores 
slag ville være det, der fik tønden til 
at vende bunden udad, så vi frådigt 
kunne kaste os over slikket på denne 
lidt halv-kolde, men solskinsrige 
vinterdag.

Da jeg lagde mit allerhårdeste slag, 
fyldt med indestængte hypotetiske 
aggressioner, gav tønden pludseligt 
op og slikket væltede ud. Og så var 
det til til, at kaste sig frådigt over 
poserne. Jeg startede med at tage 
en enkelt, men da jeg så Bettina be-
gynde at plyndre Claus for de poser, 
han havde samlet sammen, så kunne 
medløberen her jo ikke dy sig, så 
jeg deltog i røveriet og endte med 2 
slikposer. Undskyld Claus...

Efterfølgende nød vi alle en faste-
lavnsbolle og hyggede resten af 
eftermiddagen. Det var en dejlig 
fastelavnsdag. 

Jeg fandt aldrig helt ud af, hvem der 
slog det sidste stykke træ af snoren, 

så hvem der blev kongen så hen i 
det uvisse. Men det mest vigtige er 
vel også at jeg selv fik æren af, at 
blive kronet som dronning!

                   

                   

Blæksprutternes dronning!
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Foreningen Blæksprutterne er en forening, som bygger på frivillig arbejdskraft, 
hvor de aktive medlemmer selv skaber deres hverdag. Medlemmerne er nemlig 
alle, af forskellige årsager, udenfor arbejdsmarkedet og har fri i dagtimerne. Nogle 
medlemmer er sygemeldte, andre er under uddannelse, andre igen får pension, 
eller førtidspension, og nogle er midlertidigt arbejdsløse. Vi er en blandet flok 
mennesker, der dækker alle aldersgrupper, helt fra starten af 20’erne og op i 
80’erne. Så der er helt sikkert også plads til dig!
I Blæksprutterne kan du øge din livskvalitet. Her er det vigtigt, at kunne være til 
gavn og skabe et socialt netværk, der kan blive til venskab. For mange af os, der 
kommer i foreningen, er denne således blevet et helt uundværligt sted at komme.

Foreningen får et kommunalt tilskud til driften og søger fonde for at kunne afholde 
arrangementer og aktiviteter.
Medlemskab koster 100 kr. om året og giver mulighed for at være med i alle de 
aktiviteter vi har i dagtimerne. Sender du nedenstående blanket, så sender vi et 
girokort til betaling af kontingent.

FORENINGEN MODTAGER OGSÅ GERNE STØTTEBIDRAG. 
Små eller store beløb kan indbetales til Arbejdernes Lands-
bank, kontonr.: 7931-1024412. Husk venligst at skrive ”støtte-
bidrag” i ruden ”meddelelse til beløbsmodtageren”.

MEDLEMSKAB

                                                                                                                                                                                                                                                  Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Blæksprutterne

     Navn: _________________________________________________

     Adresse:         ______________________________________________

     Postnr. / By: ____________________________________________

     Tlf. nr.:  ________________________________________________

     Email:        ________________________________________________

     Underskrift: ____________________________________________
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AKTIVITETSKALENDER

Maj

Loppemarked, Kruså..........
Badminton...........................
Dart........................................
Tysklandstur........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................
Generalforsamling.............
Fotoklub...............................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................
Bowling.................................
Iform løbet............................
Loppemarked, Sndb..........

Morgenmøde......................
Gåtur......................................
Badminton...........................
EDB........................................

06. apr.
07. apr.
08. apr.
09. apr.

13. apr.
14. apr.
15. apr.
16. apr.
17. apr.

20. apr.
21. apr.
22. apr.
22. apr.
25. apr.
26. apr.

27. apr.
28. apr.
28. apr.
29. apr.

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

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

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

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

April

Juni
Gåtur......................................
Badminton...........................
Dart........................................
Tysklandstur........................
Loppemarked, Aabenraa...

Morgenmøde......................
Gåtur......................................
Badminton...........................
EDB........................................
Dart........................................
Markedsdage......................
Markedsdage......................
Markedsdage......................

Morgenmøde......................
Gåtur......................................
Badminton...........................
Dart........................................
Fotoklub...............................
Loppemarked, Sndb...........

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Sankt Hans............................
Dart........................................
EDB........................................

Morgenmøde......................
Gåtur......................................
Badminton...........................

Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 12:00
Kl. 10:30
Kl. 09:00

Kl. 09:30
Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 10:30
Kl. 12:00
Kl. 09:30
Kl. 09:30
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 12:00
Kl. 13:00
Kl. 09:00

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

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

02. juni
02. juni
03. juni
04. juni
07. juni

08. juni
09. juni
09. juni
10. juni
10. juni
12. juni
13. juni
14. juni

15. juni
16. juni
16. juni
17. juni
19. juni
21. juni

22. juni
23. juni
23. juni
24. juni
24. juni

29. juni
30. juni
30. juni

04. maj
05. maj
05. maj
06. maj
07. maj
08. maj
10. maj

11. maj
12. maj
12. maj
13. maj
13. maj

18. maj
18. maj
19. maj
20. maj
21. maj

Morgenmøde......................
Gåtur......................................
Badminton...........................
Dart........................................
Tysklandstur........................
Fotoklub...............................
Loppemarked, Aabenraa...

Morgenmøde......................
Gåtur......................................
Badminton...........................
EDB........................................
Dart........................................

Morgenmøde......................
Ladywalk..............................
Badminton...........................
Dart........................................
Olsens Paradis......................

Kl. 09:00
Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 12:00
Kl. 10:30
Kl. 13:00
Kl. 09:00

Kl. 09:30
Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 10:30
Kl. 12:00

Kl. 09:00
Kl. 17:45
Kl. 15:00
Kl. 12:00
Kl. 09:30

Gåtur......................................
Badminton...........................
EDB........................................
Dart........................................
Loppemarked, Sndb...........
1864-løbet...........................

Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 10:30
Kl. 12:00
Kl. 09:00
Kl. 09:00

26. maj
27. maj
28. maj
28. maj
31. maj
31. maj


