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Nyt siden sidst

                   
                   Jeg har haft forrygende travlt her i foråret. Vi har haft gene-
                   ralforsamling, som var godt besøgt i år. Ny i bestyrelsen er 
Dorit Delf, så et stort velkommen herfra. Vi blev på generalforsamlingen 
enige om, at vi næste år vil prøve at holde det om lørdagen for at se om 
der kommer endnu flere medlemmer.

Vi står over for en kæmpe udfordring. Vi mangler plads. De kreative tøser 
vil gerne have lov til at rode, Carina vil gerne undervise i IT, Lone vil 
gerne lave mad, Johnny vil gerne sortere alle loppetingene, jeg vil gerne 
spille dart, Bettina vil spille Partners, Charlotte vil have vi er stille når der 
er skriveklub, og Sara vil gerne lære at spille guitar... Det skal alt sam-
men foregå i det samme lokale, på samme tid! Jeg har, som jeg fortalte 
på generalforsamlingen, haft travlt med at finde alternative muligheder til 
vores nuværende lokale. Det håber jeg at kunne skrive meget mere om 
næste gang. Jeg kan på nuværende tidspunkt kun sige, at lige nu tager 
det masse af tid og kræfter. Så hvis i møder mig og jeg er lidt ved siden af 
mig selv, så er det nok derfor! Det er et kæmpe arbejde, som bestyrelsen 
og jeg er meget engagerede i.

Vi har haft et godt forår med to store motionsløb. Til begge har vi set et 
stort antal frivillige. Det er vi utrolig glade for. Det styrker både fællesska-
bet og økonomien. Nu ser vi frem til en dejlig sommer (og ferie!) 

Der vil efter planen være lukket i Blæksprutterne i 2 uger i løbet af som-
meren, men vi har en dør på klem hvis det viser sig, at der er behov for 
andet. 

Birgit og jeg har været med inde over Frivillighedshuset - det der ligger 
på gågaden. Jeg har været med i opstartsfacen for at hjælpe til, og jeg 
er overbevidst om, at det nok skal blive godt når først de forskellige fore-
ninger får lært at bruge det. Birgit er med i bestyrelsen for Frivilligheds-
huset og har derfor altid en finger på pulsen. Efter planen åbner Frivil-
lighedshuset dørene i september.

Lone og Dorit har deltaget i en workshop angående fremtidens socialpoli-
tik  i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt for Blæksprutterne at vi er med 
hvor tingene sker, og at vi yder indflydelse på den førte politik.

Kontoret holder fortsat lukket onsdag formiddage fra kl. 10:00-12:00. Du 
må gerne komme i foreningen, men hvis vi har møde kan det være, at vi 
beder dig gå udenfor i en kort periode.

 
                   Af Ole Stolberg

BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg, Dorit Delf,
                                                Karen Ravn

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg
Servicemedarbejder: Lone Nielsen

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

Tlf. 7443 1802
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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                   Af Suzanne Schmidt
                   
                   Jeg var med som 
                   vejviser ved 1864-lø-
                   bet. Jeg skulle stå i 
krydset ved Alsion sammen med 
Vera. 

Det sjoveste var at få grineflip sam-
men med Vera imens vi planlagde 
at vise løberne den forkerte vej og 
lave total kaos i løbet. Bare rolig, det 
gjorde vi ikke!

Faktisk var det sjovt at forhindre lø-
berne i at løbe den forkerte vej. Men 
det var hårdt for armen at pege hele 
tiden. Jeg stod med strækt arm i

flere minutter af gangen.

Det var også en lang dag, for der 
hvor Vera og jeg stod skulle alle lø-
berne fra de forskellige ruter forbi.

Jeg endte med at bruge et vejskilt 
som ”stol”. 

De sidste løbere - eller skal vi kalde 
dem fodgængere - lod vente på sig. 
Vi stod længe og kiggede efter dem, 
men til sidst kom de da.

Noget af det bedste var at se børn 
klare den 6 km. lange løbetur. 

Et farvel til 1864-løbet
 
                   Af Charlotte Hansen

                   Blæksprutterne 
                   havde planlagt en tur 
                   til Hansapark 
d.23.04.2016. 

Som chauffør havde vi to dejlige 
mænd som Tommy og Ole, som 
samlede folk op i Gråsten, Kollund, 
og Padborg. 

Da vi havde kørt et stykke ned i 
Tyskland fandt vi alle sammen ud af, 
at nu hvad det morgenmad tid. Vi 
havde alle sammen taget lidt med 
hjemmefra som vi dækkede op på et 
stort bord. Vi kaldte  det for det ta´ 
selv bord. Det var hyggeligt. 
Derefter skulle vi videre, da vi jo 
skulle til Hansapark. 

Da vi kom til Hansapark fulgtes vi 
alle sammen ind og aftalte hvornår 
vi skulle mødes igen. Til sidst var 

vi alle sammen godt fordelt, men vi 
hyggede os. Ole og Tommy skulle 
prøve en karrusel sammen og de 
skulle også sidde sammen mente de, 
så de sad lidt mast, men de hyggede 
sig. 

Joey lokkede Ole til at komme med 
op i træstammen. Joey fortæller 
til Ole at det er bedst at Ole sid-
der bagved, for så bliver Ole ikke 
så våd... men Joey snød ole! Da de 
kom tilbage lignede de to nogle våde 
vandrotter, men de havde det sjovt 
sammen synes Joey. 

Da det blev middag blev vi alle sam-
lede som aftalt og vi fik middagsmad 
sammen. Efter middagsmaden blev 
vi alle sammen fordelt igen. 

Vejret var lidt koldt for Blæksprut-
terne, men vi havde en hyggelig dag 
sammen. 

Turen til Hansapark

Hovedrengøring
Inden sommerferien vil vi give Blæksprutternes lokaler en ordenlig 
overhaling! Skabe, gulve, lofte, vinduer og hylder skal skruffes, pudses 
og vaskes. Vi håber selvfølgelig at rigtig mange vil være med!

TIRSDAG D. 12. JulI  fRA kl. 10:00

På forhånd tak for hjælpen!

~ lone & Carina
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Nyt fra StoppeStedet
Café Stoppestedet holder sommerafslutning

Torsdag d. 14. juli kl. 12:00

Vi tænder op i grillen og serverer pølser, 
kartofelsalat m.m. Prisen er 40 kr.

Varm mad fra Stoppestedet starter op igen 
tirsdag d. 9. august.

Jeg takker for de, der deltager i spisen. Der 
har været rigtig god opbakning. Også en 
tak til alle de frivillige, der har hjulpet mig i 
køkkenet.
Rigtig god sommer, og vi ses til august.

                                       ~ Lone Nielsen

Ny bestyrelse valgt
På generalforsamlingen d. 14/4-16 blev en ny bestyrelse valgt. 

Fra øverst til venstre: Karen Ravn (bestyrelsesmedlem), Birgit Mätzke (næstformand), Ulla 
Stolberg (bestyrelsesmedlem), Kari Hinze (2. suppleant).
Fra nederst til venstre: Johnny Ormstrup (1. suppleant), Hildegard Stolberg (formand), 
Dorit Delf (bestyrelsesmedlem).

Referatet fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden, eller ved 
henvendelse i foreningen. 

Blæksprutterne: Officielle beskeder fra kontoret om ændringer i åbningstider 
og tider for aktiviteter. Find alle udflugter og aktiviteter, samt madplaner.

Blæksprutternes Loppesalg: Salg af lopper fra Blæksprutternes loppe-
marked. Alle pengene går til Blæksprutterne.

Blæksprutterne imellem: Køb, salg og gives bort imellem Blæksprutternes 
medlemmer. Her kan du også bede om hjælp til diverse opgaver, f.eks. IT, 
flytning, transport, eller pasning af kæledyr m.m.
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Portræt af en frivillig: Dorit
Hvornår blev du medlem af Blæksprutterne? 
Jeg blev medlem i september sidste år, så jeg er forholdsvis ny her. Min 
nysgerrighed blev vakt, efter et af de mange loppemarkeder Johnny af-
holdt. Derefter kørte jeg herud og blev medlem.

Hvad laver du som frivillig?  
Jeg hjælper til med madlavning, og så snakker jeg med dem, der er her. 

Hvad giver det dig at være frivillig? 
Jeg får en masse socialt samvær og kommer ud af den daglige trædemølle. 
Og så giver det fornyet energi og løfter ens humør, når jeg er sammen 
med andre mennesker.

Hvor ofte besøger du Blæksprutterne?
Det er lidt op og ned, men på det sidste har jeg været her ca 3 gange om 
ugen. Fra maj er jeg dog startet i arbejde, så det er ikke til at sige, hvor 
meget jeg kommer i fremtiden.

Hvad betyder Blæksprutterne for dig
Jeg føler at man kan gøre en forskel for nogen, lave nogle sjove ting sam-
men, være der for andre, og at man kan lytte til hinanden og komme med 
gode råd.

Hvad er det bedste ved at være hos Blæksprutterne? 
Det er at vi allesammen er så forskellige, både aldersmæssigt og mennes-
keligt.  

Hvad synes du er hhv. godt og dårligt 
ved Blæksprutterne?  
De gode ting ved stedet er de mennesker der
kommer, den gode mad, man kan få her, og 
at der er en masse aktiviteter. 
De dårlige er åbningstiderne, da folk med  
almindelige arbejdstider ikke har mulighed 
for at komme. Derudover er den trange plads 
vi har her lidt træls. 
 
En opvaskemaskine ville også være dejlig,  
og så er det lidt træls at vandet ikke bliver  
ordentligt varmt her.

Dorit blev interviewet af Line Ebbesen 
         Hansen.

Tirsdag d. 30. august
Turen er gratis og inkluderer morgenmad i bussen, mad i Kongens Have 
og transport til og fra Sønderborg. Turen starter ved Kirkens Korshær på 
Vølundsgade ca. kl. 09:30 (tidspunkt er ikke fastsat i skrivende stund). Vi er 
hjemme igen ca. kl. 18:00. Tilmelding i Blæksprutterne (eller hos Kirkens Kor-
shær) er nødvendig, senest d. 12. august. 

                                                  Brugernes Bazar er en messe, der sætter  
                                            fokus på socialt udsatte. Der bliver lagt op til 
debat med politikkerne i hovedteltet, ligesom der er mulighed for, at få en snak 
med de forskellige foreninger på pladsen. 

Du bestemmer selv hvordan du vil tilbringe tiden i Odense, og kan eventuelt gå 
en tur ned ad gågaden, i Fyns Bazar, på museum, eller en tur igennem Den 
Gamle By, hvis du føler du har tid tilovers.
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                   Af Connie Berg

                      Der var rigtig mange
                    Blæksprutter, der 
                    havde meldt sig til at 
hjælpe ved årets Iform-løb, og 
jeg var én af dem.

I modsætning til så mange andre ar-
rangementer Blæksprutterne er med 
til, så vidste vi faktisk ikke præcis på 
forhånd hvad vi skulle lave, eller hvor 
vi skulle stå. Nogle havde meldt sig 
som vejvisere og andre som hjæl-
pere i start/mål området omkring 
Sønderborg Slot, men de præcises 
anvisninger fik vi først da vi ankom 
på pladsen.

Jeg blev placeret sammen med Anne, 
Birgit og Ulla A. lige ved målstregen. 
Birgit og Ulla uddelte vandflasker til 
de tørstige (og i nogle tilfælde næ-
sten døende) løbere, når de kom i 
mål. Anne og jeg uddelte ”godtepo-
ser”. Det var rygsække med forskel-
lige produktprøver m.m. 

Rundt omkring målområdet var op-
stilt forskellige boder med informa-
tion om sportsprodukter m.m. Man 
kunne også købe kaffe m.m.... fandt 
jeg ud af. Alle bodene uddelte nemlig 
gratis prøveprodukter - håndcreme, 
blade, slik osv. Så da jeg fandt en 
bod, der lavede kaffe bestilte jeg da 
en kop. Den søde, unge mand i bo-
den gav mig koppen og jeg begyndte 
straks at smage på den. ”Det bliver 
25 kr.”, siger han så! Jamen jeg har 
ingen penge med! Jeg troede det var 
gratis! Pinligt, pinligt! Heldigvis var 
manden i godt humør og med god 
humor, så jeg fik lov til at beholde

kaffen - gratis!

Hvor alle andre Blæksprutter var pla-
ceret ved jeg faktisk ikke. Nogle var 
helt ude i Sønderskoven som vejvi-
sere og nogle var placeret på skoler 
og rideskoler som vanduddelere.

Jeg ved at Ole og en del andre stær-
ke, morgenfriske mænd, allerede var 
på arbejde fra kl. 7:00 den dag! De 
var med til at opsætte telte, boder, 
skilte m.m. Det er nu godt gået!

Jeg siger tak for denne gang. Jeg er 
glad for at kunne hjælpe med det jeg 
nu kan yde. Også tak til ”tøserne” for 
en god tjans med masser af snak og 
hygge.  

Iform løbet fik hjælp

                                                   Kappeln er en lille, hyggelig by lidt syd-øst
                                           for Flensborg. Byen er preget af
                                    gamle bygninger, smalle gader og
                                 hyggelige butikker. Byen kan 
              også prale af en havnefront og en gammel
              mølle, der også fungerer som byens
                         turistkontor. 
                                                         Blæksprutterne
                                                                udforsker byen
                                                                         til fods. Vi
                                                                            kommer
                                                                             først igennem
                                                                            gågaden, hvor
                                                                          vi sikkert kan finde
                                                                     et sted at få noget at
                                                        spise. Dernæst går turen ned omkring
                                                      havnen og endeligt en tur op i møllen.

                                                       TIRSDAG D. 05. JULI
                                                                     Kørsel fra Blæksprutterne kl. 09:00

                                                                       Pris: 90 kr. ( eller 60 kr. + ♥)

                                                             Tilmelding og betaling hurtigst muligt!
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                   Af Rikke & Emma

                   Så prøver vi igen! 
                   Denne gang kom vi 
                   helt derned og kunne 
være der hele dagen, men det 
var også morfar og Tommy der 
kørte, hi hi.
  
Vi havde en rigtig sjov dag og vil 
gerne derned igen. Der var ikke me-
get kø, fordi det var tidligt på 

sæsonen. Men nogle karruseller hav-
de lukket en times tid ind imellem.

Der var kommet rigtig mange nye 
ting - også vilde ting, men dem 
måtte vi ikke prøve, for mormor og 
morfar havde ikke fået deres nerve-
piller med!

Vi var meget trætte da vi skulle 
hjem og faldt hurtigt i søvn i bussen. 

En dag i HansaparkHvad lytter du til?
Det er 

jo et godt spørgs-
mål, men jeg er nok 
mest til gammeldags 

musik
  ~ Ernst

Peter
Maffay og min

yndlings fra ham
er “So bist du”.

    ~ Johnny

Jeg er
nu mest til

noget med gang i,
f.eks “Ude af kontrol”

                 ~ Line

Alt
muligt. F.eks. 

ozzy Osbourne. Men jeg
elsker også sangen
“Happy” fra Pharell

Williams.  ~ Suzanne

Jeg er
lige så musikalsk

som den dør der! Alt
andet en Rasmus

Seebach.
                     ~ Ole

Mest rock.
Både nyt og gam-
melt. Min smag er 
meget bred. Opera 
er også lige mig.

  

             ~ Ralph

Abba, Kandis
og Fede Finn og 

Funny Boys, men nu er 
de jo gået fra hinanden.  

                           ~ Lone

Jeg lytter
meget til Tori

Amos. Lige for tiden
lytter jeg dog til den 

nye med Gwen
Stefani.

        ~ Carina

Elvis er det
første i hvert fald
og Smokie. Min ynd-
lings fra dem er 
“Mexican Girl”.

       ~ Leif
Det er

mest alternativ
rock og alternativ
elektronisk musik

  
             ~ Ole D.

Jeg hører Volbeat
og Simple Minds. Men Pink
er den største! Hvordan

kunne jeg glemme 
    hende! Og Prince!

                             ~ Vera

Jeg lytter
til Pink og Katy Perry.

Disturbed. Beatles.
Cliff Richard. PS 12.             

                  ~ Bettina  
                   Af Ulla Stolberg

                   Vi ville ud at sejle 
                   med Blæksprutterne 
                   og havde hørt meget 
godt om turen fra Haderslev til 
Aarø. 

Sejlskibet ”Helene” var dog min-
dre end vi lige havde forestillet os. 
Heldigvis fik vi alle plads på skibets 
øverste dæk, så vi kunne nyde den 
skønne natur lidt fra oven.

Ombord fik 
vi lidt godt 
at spise og 

imens vi nød den flotte natur langs 
Haderslev Fjord. 

Da vi kom til Aarø måtte vi gå i land 
for en halv time. Der kunne købes is 
ved havnen, som blev nydt på vo-
res lille gåtur op gennem byen. Vi 
valgt at se deres lille kirke. Det var 
spændende. Også de mange huse og 
flotte haver så vi undervejs. Byen er 
godt nok ikke stor, men den er al-
ligevel hyggelig på sin egen måde.

En halv time er godt nok ikke lang 
tid. Vi kunne godt have brugt mere. 
Det var da også lige før at et af vo-
res medlemmer var blevet efterladt 
på øen!

Turen hjem var den samme som 
derud, så da lod vi snakken gå. 
                     Nogle af os fik også 
                     kaffe og kage.  
                     Alt i alt en rigtig dejlig 
                     tur, med snak, hygge 
                     og nu er vi alle en 
                     oplevelse rigere. 

Sejltur til Årø
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Sommerferie
Uge 28: Ole ferie (lone & Carina i Blæksprutterne)

Uge 29: Ole ferie (Carina & lone i Blæksprutterne)

Uge 30: Ole / lone / Carina ferie (lukkET i Blæksprutterne)

Uge 31: Ole / lone / Carina ferie (lukkET i Blæksprutterne)

Uge 32: Carina ferie (Ole & lone i Blæksprutterne)

Der vil i uge 28 + 29 være “huller” i åbne/lukke-planen, 
som medlemmerne vil være med til at “lappe”. Det betyder, 
at du i disse uger ikke kan være sikker på, at en ansat altid 
vil være i Blæksprutterne. Men medlemmerne skal nok tage 
godt imod alle der kommer forbi! 

Badminton holder sommerpause
Badminton i Humlehøj-Hallen holder sommerferie:

                 Uge 27, 28, 29, 30 og 31.

Vi starter op igen, friske og solbrændte,
tirsdag d. 09. august.

                                               ~ Claus Fredsted

 
                   Af Maibrit Andresen

                   Torsdag den 09.06. 
                    var Blæksprutterne 
                    på en lille tur rundt 
på det skønne Als.

Bussen kørte kl. 12 fra Blæksprutter-
ne, for at hente Ib og jeg. Derefter 
kørte vi mod Tandslet, forbi Lones 
hus, og videre til Fynshav.

I Fynshav gjorde vi hold ved Brugsen 
for at se et bindingsværkshus med 
stråtag. I dette hus var Ib opvokset 
og han havde gået i skole lige i nær-
heden af dette flotte hus.
Han har også opholdt sig en del på 
Danebo Højskole, hvor han har leget 
med forstanderens søn. Da vi havde 
beundret det flotte hus og fået taget 
billeder og røget af, kørte vi videre 
ned mod vandet. Her gjorde vi hold 
ved endnu et flot hus med stråtag, 
som hedder ”Hannes Hus”. Her i 
dette hus blev Ib født. I nabohuset, 
som også var et stråtækket hus, 
havde der boet en mand ved navn 
Niels Bohr, som var fysiker dengang!

Efter vi havde holdt der lidt og fået 
taget billeder, kørte vi videre ned til 
Fynshav Færge, hvor vi nød udsigten 
til Nørreskoven og udover vandet.

Turen endte ikke her, for vi kørte fra 
Fynshav Færge og videre ned i Nør-
reskoven, hvor vi gjorde hold ved 
Fjordmossen. Her var der mulighed 
for at nyde udsigten udover vandet.

Her ved Fjordmossen har Ib kommet 
meget for at fiske, for her kunne han  
   få ro og glemme alt om tid og sted

Efter en pause kørte vi videre til 
Mommark Havn, men inden vi nåede 
frem, kørte vi forbi endnu et hus Ib 
havde boet i som barn, lidt ude for 
Mommark.

Da vi kom til Mommark Havn var det 
tid til at få lidt at spise og drikke. 
Her sad vi og nød den fine udsigt 
over vandet. Nogle gik en tur ud på 
molen og andre sad ude of hyggede 
sig med en smøg og snakken gik om 
lidt af hvert.

Til sidst gik turen forbi Lysabild kirke 
og skole, hvor Ib har gået i skole og 
blevet konfirmeret. Herefter kørte vi 
igennem Skovby, hvor Ib kunne for-
tælle at der engang havde ligget en 
pølsevogn lige over for kroen.

På resten af turen hjem mod Søn-
derborg gik snakken i bussen om alt 
det vi havde set og hørt om.

Tak for en uforglemmelig tur til: Ib, 
Carina, Ole, Connie, Hildegard, Bet-
tina, Ralph, Claus, Lone, og Per.

Se flere billeder på s. 18-19.

En tur rundt på Als
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Loppemarked

Hvorfor vi i Blæksprutterne holder høstfest hvert år, er der ingen, der 
rigtig kan svare på... det skal dog ikke forhindre os i at gøre det igen!

Vi tænder op i grillen og flytter udenfor (hvis vejret tillader det):

Torsdag d. 18. august  kl. 12:00

Pris: 75 kr. (eller 60 kr. + ♥)
Tilmelding senest d. 15. august.

 
                   Af Sara J. Refstrup
                   
                   Tid til den årlige 
                   motionstur.

Mandag d. 30. maj var det tid til at 
få motioneret stængerne. Carina 
havde fået den gode, (eller dårlige 
ide, afhængig af, hvordan man ser 
på det) at vi som alle de andre år, 
skulle deltage i Ladywalk. Så Anne, 
Karen, Suzanne, Carina, Joanna og 
undertegnede satte kursen mod 
SFS-hallen for at sætte hinanden 
stævne sammen med over 3000 

andre sønderjyske kvinder for en 
lille terapeutisk gåtur på 7 km. Lidt 
af en udfordring for sådan nogle 
trunter som Carina og jeg, men ikke 
for Suzanne, lynet, der var klar til 
at tage turen endnu engang. Er der 
nogen der ved, hvad hun har fået til 
morgenmad? 

Ja og oveni det hele, så blev først 
Joanna væk fra os ved turens start 
midt i forvirringen. Efterfølgende mi-
stede vi også Karen og Anne under-
vejs, fordi vi gik så hurtigt (Eller det 
troede vi da i det mindste) Det viste 
sig så bare, at de to kvikke damer 
havde overhalet os indenom, og fak
         tisk var noget før i mål end 

trunterne her. Og os som ville være 
så flinke at sikre os, at vi havde dem 
med, og derfor ringede dem op, for 
at høre, hvor langt de var, ”ja vi er 
da for længst i mål” Ja ja der kan 
man bare se. De har nok intetanen-
de overhalet os, imens vi har fået et 
dybdegåedne foredrag om ukrudt, og 
diskuteret om der findes skovpan-
daer i Danmark. Jeg var overbevist 
om, at hvis man leder længe nok, så 
skal man nok finde, hvad man søger. 
Bare tro på det, som man siger ;-)

Turen gik igennem Sønderksoven, 
forbi min gamle skole i Huholt, og 
forbi en masse søde heste. Under-
vejs var vi endda så heldige, at der 
var arrangeret lidt musik til lejlig-
heden, så midt i skovens dybe stille 
ro lød der dejlige friske forårstoner 
fra divere blæseinstrumenter. Ikke 
dårligt. Vejret viste sig også fra sin 
bedre side, så på det punkt var vi 
heldige.

Alt i alt en rigtig dejlig og forfrisken-
de gåtur, som jeg kun kan anbefale 
andre at deltage i. Og så støtter man 
jo et godt formål, lige i Blæksprut-
ternes ånd. Overskuddet fra Lady-
walk går nemlig til sygdomsramte 
kvinder.                      

Ladywalk

Når Høstfesten slutter (se nedenunder) går forberedelserne i gang 
til weekendens loppemarked i Blæksprutterne! Dagene efter - dvs. 
fredag og lørdag, åbner vi dørene til det store telt foran Blæksprut-
terne (Rylen 1, Sønderborg) og sælger af alle de fantastisk ting vi 
har fået doneret i løbet af året. Kom og gør et kup!

Fredag d. 19. august fra kl. 10:00-16:00
Lørdag d. 20. august fra kl. 10:00-14:00
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 UD I DET BLÅ

Lær at betjene en symaskine
kreativ onsdag holder sommerferie fra til september. Men vi 
vender stærkt tilbage med det meget ventede “lær at betjene en 
symaskine” kursus! 

kari underviser. Vi skal lære at tegne og klippe efter et mønster. 
Derefter skal symaskinen tæmmes og til sidst skal vi, efter planen,
ende med en flot mulepose.

Du skal selv medbringe en symaskine. Den kan blive stående i 
foreningen indtil kurset er slut.

Onsdag d. 07. sept. 12:00

Onsdag d. 14. sept. 12:00

Onsdag d. 21. sept. 12:00

Pris efter aftale.

 
                   Af Line E. Hansen
                   Jeg havde tit tænkt 
                   på, at jeg ville på 
                   nogle kurser, som 
                   ville være nyttige for 
mig og tænkte straks at hygiejne 
kursus ville være en god ting at 
have med i bagagen. 

Jeg spurte Ole og Carina og de synes 
det var en rigtig god ide. Jeg tror 
der gik 10-15 minutter og så sagde 
Ole, at jeg kunne allerede komme på 
kursus den kommende uge. Det gik 
ret hurtigt - måske lidt for hurtigt for 
mig - men ja sagde jeg alligevel. 

Det blev mandag og jeg tog på ar-
bejdet en time tidligere end hvad jeg 
normal skulle, da jeg ikke havde fået 
info angående hvornår jeg skulle 
møde på kursuset. Ole kom løbende 
at jeg allerede var en time for sent 
og jeg var i forvejen ikke rigtig godt 
ved den den dag og at jeg nu skulle 
på det kursus og endda for sent! 

Ole (så god som han nu er) fik mig 
overtalt alligevel. Jeg ankom til 
skolen og skyndte mig op og gik ind. 
Alle sagde hej til mig og var meget 
venlige og jeg undskyldte selvfølge-
lig, samt forklarede sitiuationen. 

Timen gik i gang. De var rigtig 
lange, men Majbritt, som var vores 
kursus- lærer ,gjorde det en del let-
tere, da hun virkelig er en sød og 
tålmodig kvinde, der helt sikkert kun 
ville os det bedste. Og så var hun jo 
rigtig humoristisk, så kedede sig det 
gjorde man ihvertfald ikke. 

Kursisterne var rigtig søde og tog 
rigtig godt imod mig. Alt i alt var det 
nogle rigtige gode dage, hvor jeg fik 
mere viden om hygiejne. Jeg blev 
så glad, da jeg endelig fik beviset 
og kunne gå glad hjem, med en god 
portion viden og glade indeni.
                   

På hygiejnekursus



20 21

tak til alle sponsorere!
Vi glæder os over den store opbakning vi har fået til vores januarfrokost, fra 
alle vores sponsorere. Når du handler i en butik, der har været med til at 
støtte Blæksprutterne, så sig gerne tak for deres støtte til vores forening.

Næste gang: 
Fredag d. 26. aug.

50 kr.

    Vi skiftes til at lave mad.

Masser af spil og hygge!    Du behøver ikke være 
medlem af Blæksprutterne
for at deltage.  Medbring også gerne en

veninde, en nabo, din mor, eller
andre tøser!

Anne Matthiesen

Tillykke til de runde
Rene Callesen (30), 8. juli
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                                                                                 Traditionen tro går turen
                                                                                       til dragefestival på Rømø. Til
                                                                                       dragefestivallen kan du opleve en
                                                                                       himmel fyldt med farverige drager.
                                                                                     Der er besøgende fra mange forskel-
                                                                                   lige lande - og masser af Blæksprutter!

                                                                           Vi starter turen fra Blæksprutterne og 
                                                                     kører direkte mod Lakolk, med en pause, 
                                                             eller to undervejs. Ved Lakolk gør vi stop og her
                                           er der mulighed for, at besøge toiletterne og købe en is, 
                                          eller noget at spise. Vi kører videre ned på stranden, hvor
                                      vi tilbringer de næste par timer. Herefter går turen tilbage til
                                 Lakolk, hvor der er mulig for at besøge de mange butikker.

   LØRDAG D. 3. SEPTEMBER
       Kl. 09:00 fra Blæksprutterne

       Du kan vælge selv at medbringe en madpakke, eller
       du kan købe noget at spise ved Lakolk.

                                                 Pris: 100 kr. (eller 65 + ♥)

                  Tilmelding og betaling senest d. 29. august.

Som tak for den store frivillige sociale indsats der ydes rundt om i 
kommunen inviterer Sønderborg Byråd til frivillighedsdag.

FREDAG D. 30. SEPTEMBER Kl. 15:00-20:00
Det er gratis at deltage (dog et par mønter til diesel på bussen). 
Aftenen inkluderer bl.a. gratis buffet og drikke, underholdning med 
Gry, Hot ‘n’ Tot og Lundemann & Schou. 

For at deltage i festen skal du have deltaget i frivilligt arbejde på 
vegne af, eller sammen med Blæksprutterne.

Dette er også aftenen hvor en forening, aktivitet, eller frivillig vinder 
Frivillighedsprisen.

I alt 1.200 frivillige deltager i festen i Havnbjerg. 

Tilmelding hurtigst muligt, da der er begrænsede pladser!
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Find 5 fejl  
                   Af Carina Berg
                   
                   Traditionen tro fej-
                   rede vi skybrud over
                   Skelde med bål, grill-
mad og masser af hygge.

Jeg har ikke helt tal på hvor mange 
vi egentlig var. Men vi var mange. 
Nok omkring 50 mennesker. Som no-
get nyt i år skulle vi selv grille vores 
mad. Det var en rigtig god ting, for 
så fik man lige det man ønskede og 
det gik meget hurtigere. Grillene var 
placeret i en pavillion, ved siden af 
det store telt. Det betød at folk, der 
normalt har problemer med fødderne 
pludselig kunne løbe for ikke at blive 
våde, når de skulle frem og tilbage 
mellem de to telte!

Noget andet, der også var helt nyt 
i år, var det store, flotte partytelt! 
Det har Hans Jørgen sponsoreret til 
Blæksprutterne, og det reddede hele
                               aftenen! Jeg

tror vi var blevet noget mere våde i 
det gamle, utætte telt!

Aase Nyegaard deltog også i fest-
lighederne i år. Senere, da det lyk-
kedes at få tændt Sankt Hans bålet 
(hvordan det ved jeg virkelig ikke!), 
var det Aase, der holdt Sankt Hans 
talen. Her snakkede hun bl.a. om 
hvor heldig hun føler sig, at hun er 
blevet født i Danmark, og hvordan 
Sankt Hans for hende er indbegrebet 
af den danske sommer.

Jeg selv havde taget både min mor, 
far og hund med. Det er en af for-
delene ved Blæksprutternes arran-
gementer - man er altid velkommen 
til at tage familien med. Min hund, 
Bongo, blev klappet og aet af samt-
lige 50 mennesker. Den fik også hilst 
på både Bella (Oles hund), katte, 
heste og kaniner... den sov efterføl-
gende i 2 dage! 

Aftenens mest pinlige øjeblik kom  
  -som sædvanligt - da vi skulle 
  synge midsommervisen. Der findes 
  jo 2 melodier, og det er nok en god
  ide at aftale hvilken en man synger,
  inden man går i gang. Og som 
  Hannelore fremhævede, så lader
  det som om jeg kan en helt tredje
  melodi! Heldigvis tog Ulla A. kontrol
  over situationen og sang for. Godt
  klaret! 

  Jeg vil personligt gerne sige en stor
  tak til Ole, Hildegard og hele fami-
  lien for det kæmpe arbejde de har
  lagt i at give os alle en god aften. 
  Det var et super arrangement og
  der manglede intet. Og tak til alle,
  der ville dele aftenen med os!

Til Sankt Hans i Skelde
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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.

Fotoklubben tager ud i den store 
vide verden - omkring Sønderborg 
og Als. Vi gør det for at finde
   nogle nye, spændende motiver,
  men også for at hygge os og være
  sammen. Du behøver ikke have et
  kamera for at tage med fotoklub-
ben. Har du lyst til en tur ud i det
blå, er du også velkommen! Vi giver
30 kr. til diesel. Vi bestemmer på
  dagen hvor turen skal gå hen. Se
   datoer bag på bladet.



Aktivitetskalender

August

Morgenmøde......................
Kappeln................................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Hovedrengøring.................
Badminton...........................
Sommerafslutning.............

Badminton...........................
Fotoklub...............................

04. jul.
05. jul.
05. jul.

11. jul.
12. jul.
12. jul.
14. jul.

18. jul.
21. jul.

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

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

Kl. 09:30
Kl. 13:00

Juli September
Dragefestival.......................

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

Amsterdam..........................
Badminton...........................
Kreativ onsdag.....................

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

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

Kl. 09:00

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

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

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

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

03. sep.

05. sep.
06. sep.
07. sep.

12. sep.
13. sep.
14. sep.

19. sep.
20. sep.
21. sep.
22. sep.

26. sep.
27. sep.
28. sep.
30. sep.

08. aug.
09. aug.

15. aug.
16. aug.
18. aug.
19. aug.
20. aug.

22. aug.
23. aug.
25. aug.

29. aug.
30. aug.
30. aug.

Morgenmøde......................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Høstfest................................
Loppemarked......................
Loppemarked......................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Fotoklub...............................

Morgenmøde......................
Brugernes Bazar...................
Badminton...........................

Kl. 09:30
Kl. 15:30

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

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

Kl. 09:30
Kl. 08:30
Kl. 15:30


