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Nyt siden sidst

                   
                   Så står foråret endeligt foran døren. Efter kalenderen i hvert 
                   fald. Det bliver en travl tid vi går i møde, med masser af fri-
villige opgaver, at tage fat på.

Vi har sagt ja til, at hjælpe VidarCup, når de holder håndboldturnering for 
børn, i midten af april. Vi skal stå i kantinen i 2, eller 3 sportshaller, af-
hængigt af hvor mange børn, der melder sig til.

Byfesten i Sønderborg bliver vi også en lille del af. Vi skal nemlig stå for at 
grille pølser. Så er der en grillmester gemt i dig, så vil vi meget gerne høre 
fra dig.

Jeg har også fået en aftale på plads med Marion Dampier-Jeans. Hun kig-
ger forbi Sønderborg Slot den 11. maj, men det kan I læse meget mere 
om inde i bladet.

Og nu vi er ved slottet, så lad os da blive der. I juni måned skal vi nemlig 
fungere som opsynsmænd/kvinder, på havnen foran slottet, i aften- og 
nattetimerne. Det er i forbindelse med en fiskekonkurrence d. 7.-8.-9. juni 
og igen ved den årlige “Woodsculputre festival” fra d. 15. til d. 24. juni. 
Opgaven er meget simpel - vi skal egentlig bare være der. Men det kan I 
også læse mere om inde i bladet.

Vi har afholdt den årlige generalforsamling. Et pænt fremmøde på 40 per-
soner, og to nye bestyrelsesmedlemmer og en ny kritisk revisor blev det 
til. 

Vi har forlænget vores aftale med Lydavisen med 2 år. Og så har vi også 
(eller rettere, Carina har), sagt ja til, at sælge 1000 ringriderlodsedler. Til 
gengæld er der en god fortjeneste i den anden ende.

Der går også rygter om, at vi har 25 års jubilæum i år. Carina er i gang 
med at finde den korrekte dato. Jeg har også sat Carina i gang med en 
hemmelig opgave i forbindelse med jubilæet, og det kan i roligt glæde jer 
til! Men mere vil jeg ikke sige om det...

Jeg håber vi får et travlt forår sammen. Der er i al fald masser af opgaver, 
der venter, og vi har brug for alle hænder. Og det her med forår, det be-
tyder jo også, at det er sæson for havearbejde - og sådan én har vi jo i 
deluxe udgave. Så kom gerne og giv en kærlig hånd med!

 
                   Af Ole Stolberg

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:           09:00-15:00
Tirsdag:                          09:00-15:00
Onsdag:             09:00-15:00
Torsdag:               09:00-15:00
Fredag:                        10:00-12:00

Tlf. 7443 1802  /  3214 1802
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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                                              I forbindelse med den årlige træskulp

                                              tur-festival ved Sønderborg Slot, er 

                                              Blæksprutterne blevet bedt om, at være 

                                              opsynsmænd fra kl. 18:00-04:00. Det 

                                              drejer sig om 13 nætter i juni måned.

Som opsynsmand er vi altid 2 personer. Fra kl. 18:00-24:00 vil der 

jævnligt komme nysgerrige sjæle forbi pladsen. Pladsen er åben og alle 

må opholde sig der. Jobbet som opsynsmand handler kun om, at holde øje 

med, at der ikke bliver lavet hærværk. Er der optagt til ballade, ringer 

man efter politiet. Som opsynsmand skal du ikke konfrontere eventuelle 

ballademagere. 

Der er opsat et telt, hvor vi kan opholde os om natten. Her er sidde-

pladser, el (til bærbar, ipad osv.), og en computer, der via overvågnings-

kameraer giver os mulighed for, at holde opsyn med pladsen fra teltet. Vi 

sørger også for tæpper og lidt godt til ganen.

Vi holder et informationsmøde for de tilmeldte, når tiden nærmer sig.

Datoer: 7. juni, 8. juni, 9. juni.

           15. juni, 16. juni, 17. juni, 18. juni, 19. juni, 20. juni

           21. juni, 22. juni, 23. juni.

Resumé af Generalforsamlingen
Generalforsamlingen fandt sted d. 17.03.2018 på Skovvej 4.
Det endelige referat vil være at finde på hjemmesiden og i foreningen.

1. Valg af dirigent
Preben Schou vælges som dirigent.

2. Valg af referent
Carina Berg vælges som referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Randi Wollenberg og Ingrid Stavsholm vælges som stemmetællere.

4. Bestyrelses beretning
Næstformand Birgit Mätzke fremlægger bestyrelsens beretning. Hun 
fortæller bl.a. at bestyrelsen har mødtes jævnligt, og har især arbejdet 
med de mange kantineopgaver i forbindelse med arrangementer i SFS-
Hallen. 

Bestyrelsen håber på, at kunne bruge dette år på, at arbejde med 
vedtægterne, så disse følger med den udvikling, der sker i foreningen. Der 
kan i den forbindelse blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, 
såfremt det anslås, at der skal ske ændringer. Arbejdet vil foregå i tæt sa-
marbejde med frivillighedskonsulenten Johnny Gammelgaard Alfsen.

5. Regnskabs fremlæggelse og godkendelse
Carina Berg fremlægger regnskabet. P.g.a. sygdom er det suppleant til 
kritisk revisor, Preben Schou, der har foretaget kritisk revision. Preben 
Schou har godkendt og underskrevet regnskabet. 
Generalforsamlingen godkender regnskabet.

6. Arbejdet fremover, herunder budget
Daglig leder, Ole Stolberg, fortæller om Blæksprutternes fremtidige 
arbejde;
            • Det bliver et meget travlt forår, da der er mange arrangementer i 
               især maj/juni, hvor der er brug for Blæksprutternes frivillige.
            • Blæksprutterne har underskrevet en ny, 2-årig kontrakt med 
               Lydavisen.
            • Der er planer om at holde åbent i eftermiddag- og aftentimerne 
               hver torsdag, da der har været stor efterspørgsel fra de 
               medlemmer, der ikke har mulighed for, at benytte foreningen i 
               dagtimerne. Der vil blive lavet aftensmad, og der er mulighed 
               for, at deltage i kreative tiltag, bl.a. betonstøbning.
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12. Evt.
Et medlem påpeger, at information omkring frivilligt arbejde og aktiviteter, 
eller ændringer i tidsplaner, ofte er for sent ude. 

Daglig leder siger tak til alle, der har været med til, at renovere og istand-
sætte Skovvej 4. Det gælder både de, der har hjulpet med det grove arbe-
jde, men også de, der har indrettet, installeret el og IT, rengjort og meget 
mere. 

7. Indkomne forslag
Der var indkommet en række foreslag, både til vedtægtsændringer, og til 
diskution. Foreslagene handlede bl.a. om hunde i foreningen, personlig 
hygiejne, opdatering af hjemmesiden, tilgængeligheden af foreningens to 
biler, tilmelding til aktiviteter/spisen og hvem der kan vælges til bestyrels-
en.

Der var stor uenighed iblandt de fremmødte og der blev ikke nået til 
enighed. De mange meninger, input og ideer er dog ikke gået tabt. Fore-
slagene vil blive drøftet i bestyrelsen, og bestyrelsen og daglig leder tager 
dem til efterretning.

En liste med de indkomne foreslag er at finde i foreningen.

8. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret, 100 kr. pr. år for alm. medlemmer, og 500 
kr. pr. år for foreninger.

9. Valg til bestyrelsen
På valg er Hildegard Stolberg og Karen Ravn. Der er desuden en ”fri plads” 
efter Dorit Delf udgik af bestyrelsen tidligere på året. 
Der stemmes skriftligt.

Bestyrelsen ser efter endt afstemning således ud:

Hildegard Stolberg (genvalgt)
Knud Uldahl (nyt bestyrelsesmedlem)
Preben Schou (nyt bestyrelsesmedlem)
Ulla Stolberg (ikke på valg)
Birgit Mätzke (ikke på valg)

10. Valg af suppleanter
Efter endt skriftlig afstemning bliver resultatet således:

1. suppleant: Karen Ravn
2. suppleant: Kari Hinze

11. Valg af kritisk revisor og suppleant til kritisk revisor
Anne-Louise Fischer vælges som kritisk revisor, og Anna Mätzke vælges 
som suppleant hertil.

Bestyrelsen pr. 17. marts 2018
Bestyrelsen konstituerede sig selv efter endt generalforsamling

Bagerst fra venstre: Preben Schou (bestyrelsesmedlem), 
Knud Uldahl (bestyrelsesmedlem), Karen Ravn (1. suppleant), 

Ulla Stolberg (bestyrelsesmedlem), 
Anne-Louise Fischer (Kritisk revisor).

Forrest fra venstre: Anna Mätzke (sup. til kritisk revisor), 
Birgit Mätzke (næstformand), Hildegard Stolberg (formand), 

Kari Hinze (2. suppleant).
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Tak til sponsorerne!
Alle disse virksomheder har støttet vores Januarfrokost i år. Kigger du ind 
forbi disse butikker, så giv dem gerne et ekstra tak fra Blæksprutterne.
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Så skal der løbes, bøjes, løftes og strækkes. Blæksprutterne rykker ind 
hos City Fitness på Lindeallé 6 (ved J.F. Fabrikken).

Vi træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 11:00-12:00.

Vi arrangerer transport til og fra motioncenteret. Afhængigt af hvor du 
bor  kan der være en egenbetaling hertil, hvis du ønsker 

at gøre brug af tilbuddet.

Pris pr. måned: 179 kr.
 * Beløbet skal betales til Blæksprutterne hver måned. 

** Hvis du ikke betaler vil dit medlemsskab blive annulleret.

Når du er tilmeldt motionsholdet, kan du frit benytte City Fitness, så tit 
du ønsker. Det er dog et krav, at du træner sammen med os, som hold.

Medbring træningstøj og sko. Det er
også en god ide at medbring en
vandflaske og et håndklæde.

 

HUSK alle kan deltage. 
Vi har plads til både tynde
og tykke, styrketrænede
og sofatrænede, store
musker og store deller.
Det vigtige er at vi har det
sjovt sammen!

 
                   Af Melissa og Freya

                   Tirsdag d. 27. marts 
                    gik turen til Aaben-
                    raa, hvor vi fik et kig 
                    ind i fortiden.

                   Vi kørte fra Blæksprut-
                   terne kl. 10:00 om 
                   morgenen. I bussen 
                   sad Carina, Ole, Su-
zanne og Evelyn, samt os to prakti-
kanter. 

Ole var chauffør og Carina medhjæl-
per i bussen. I bussen blev der snak-
ket om alt mellem himmel og jord. 
Fra historier om nye madkasser til 
tidligere huse. Vi var alle chokerede 
over, hvor meget det havde sneet i 
Aabenraa, i forhold til i Sønderborg. 
Der lå sne overalt og sneen fygede. 
Bådende i Aabenraa havn var frosset 
fast, og vejene var ren sæbe. Efter 
en lille køretur på 50 minutter, var vi 
fremme ved Rigsarkivet.

Der var en del problemer med at 
komme ind på selve arkivet. Man 
skulle nemlig have både sygesik-
ring og billed-ID med. Efter godt 15 
minutter var alle inde. Rigsarkivet 
var mindre end forventet, men det 
havde en hyggelig atmosfære. Da vi 
kom sad der allerede tre ældre men-
nesker, samt de to medarbejdere 
i arkivet. Vi dykkede hurtigt ned i 
bøgerne, for at finde mere informa-
tion om vores familiemedlemmer. 
Nogle af os fandt mere end andre, 
dog var det stadig en god oplevelse. 
Vi kunne se på Suzanne, at hun var 
ekstra glad, da hun fandt informa-
          tion om hendes familie, hvil

ket kun gjorde oplevelsen bedre.

Medarbejderne i Rigsarkivet var en 
stor hjælp. De kom med gode råd, 
og ideer til hvad man kunne gøre for 
at finde flere informationer.

Da klokken slog 12:00 besluttede vi 
at spise frokost. Vi fandt et bord på 
den kolde gang udenfor Rigsarkivet. 
Vi slog os alle seks ned rundt om 
bordet, og der blev fortalt om fami-
lier og de nye informationer vi havde 
fundet. Da madpakken var spist, gik 
vi igen ind på Rigsarkivet. Der blev 
fundet de sidste par informationer 
om vores familier. Ole besluttede sig 
for, at gå ud og tænde bussen så 
den ikke var så kold, når vi andre 
kom derud. Efter godt en halv time 
blev vi andre færdige og gik tilbage 
til bussen.

Hjemturen var forholdsvis stille. Vi 
var hver især i gang med at bear-
bejde de nye informationer vi havde 
fundet. Efter de godt 50 minutter 
hjemad, stod vi igen ved Blæksprut-
terne. Dagen for os praktikanter var 
ovre, og vi kunne tage hjem med 
et par nye informationer om vores 
familier og med et smil på læben.

Slægtsforskning
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Portræt af et medlem
Jeg får en god snak med Lars Breum, der har været medlem af foreningen 
siden tidernes morgen.

Hvornår startede du med at komme i Blæksprutterne?
Uha... jeg var jo med allerede, da Blæksprutterne holdt til på Sønderborg 
Hus. Jeg var medlem i 16½ år, inden jeg tog en pause.

Du var væk i en periode. Hvad lavede du?
Jamen jeg var blevet alt for tyk. Jeg havde taget 40 kilo på og vejede over 
100 kilo! Så en dag sagde jeg til mig selv, at nu måtte det være nok. Så 
jeg begyndte at tage en cykeltur hver dag. Og hver dag cyklede jeg lidt 
længere og lidt længere. Jeg begyndte også at gå en tur hver dag, men jeg 
kunne jo ikke gå langt, før sveden haglede af mig. Så jeg lavede det om til 
seks små gåture hver dag, i stedet for én lang. Det må jo give det samme, 
ikke? Og inden længe begyndte kiloene at rasle af. Så en dag mødt jeg Ole 
ude i Bilka. Han sagde at jeg skulle kigge forbi Blæksprutterne til en kop 
kaffe, i de nye lokaler. Det gjorde jeg så og nu har jeg været medlem igen 
det sidste års tid.

Hvad får du ud af at komme i Blæksprutterne?
Jeg kan godt lide at snakke med folk, om deres problemer, og måske 
komme med nogle gode råd. Jeg har jo selv været meget igennem, og det 
har givet mig en indre styrke. Der er en masse godt i de fleste mennek-
ser, de er måske bare kommet ind på den forkerte hylde. Man kan gøre en 
masse godt ved bare at lytte til folk. Og så giver jeg også gerne et kram.

Hvad siger du til, at det er de frivillige, der skal holde haven og 
huset?
Altså havearbejde er jeg ikke til, men at feje, støvsuge, eller hjælpe med 
at køre nogle ting på lossepladsen, det spiller
ingen rolle for mig. Det gør jeg gerne. 

Hvad laver du, når du ikke er i Blæk-
sprutterne?      
Jeg er fuldstændig vanvittig med musik. Jeg
boede jo i Sverige i 4½ år, og der mødte jeg
nogle unge mennesker, der kørte amerikaner
biler - Mustang og den slags. Den musik de
spillede i bilerne blev jeg helt bidt i. Jeg elsker
alt fra 50’erne og op til 90’erne. For det musik
de laver i dag... en abekat kunne jo gøre det 
samme.                                                

NYT FRA STOPPESTEDET
Der er godt gang i gryderne i køkkenet. Elvira laver 
god gammeldags dansk mad hver torsdag og om tirs-
dagen går kokkehuen på skift imellem vores mange 
andre chefkokke. Birgit, Ulla, Anna, Dorit og Hilde-
gard har alle haft fat i grydeskeer, til stor glæde for de 
madglade medlemmer.

Køkkenet er glade for den hjælp de får til, at hakke, 
snitte og skrælle. Det er også rart at de spisende 
medlemmer hjælper med, at tage af bordet, fylde 
opvaskmaskinen og rengøre køkkenet efter spisen. 
Tak for det!

Har du foreslag, eller lyst til at forsøge dig som kok for 
en dag, så vær ikke genert. Vi hører meget gerne fra 
dig.
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                   Af Randi Wollenberg
                   
                   Ja så er jeg blevet 
                   bedt om at skrive 
                   om vores årlige janu-
arfrokost i Blæksprutterne, som 
blev afholdt i Ulkekbøl Forsam-
lingshus. 

Jeg husker alt fra den aften, da der 
heldigvis er alkoholforbud.
Vi ankom alle mand i vores stiveste 
pus, nogen mere end andre, og som 
altid havde vi medbragt vores gode 
humør.

Vores husorkester GreyZone spillede 
op til dans (og det gør de som altid 
med bravour) under og efter midda-
gen, selvom der var ganske få som 
tog udfordringen op. Vi må derfor 
konstaterer at Blæksprutterne er 
mindre danse glade - men til gen-
gæld spiser vi meget. Det forstår jeg 
så godt da middagen var lækker og 
ikke mindst desserten.

Vi afholdt også vores årlige tombola, 
med rigtig flotte præmier som var 
sponsoreret af mange af byen’s bu-
tikker. Stort tak til alle de som havde 
lyst til at give et bidrag til vores 
januarforkost.

Vi glæder os alle til næste års janu-
arfrokost som altid er fyldt med latter 
og sjove indslag fra vores medlem-
mer. Vi er bare for sjove.
 
Endnu engang tak for en fantastisk 
sjov og underholdende aften. 

Januarfrokost
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En uge hos Blæksprutterne
Af Freya Enger og Melissa Vestergaard

Uge 9 stod på socialpraktik, og vi havde valgt at tage en uge ned til 
Blæksprutterne.

Vores første oplevelse hos Blæksprutterne, var morgenmødet. Her kom en 
del af medlemmerne, for at snakke om den kommende tid. Morgenbrødet 
blev skåret og spist, mens snakken var gik. Allerede der fik vi et indtryk 
af Blæksprutterne og medlemmerne. Efter det meste af morgenbrødet var 
spist, fik vi til opgave at hjælpe med at rydde af bordet. Vi skulle bagefter 
smørre resterne af brødet med smør og ost. Vi blev tilbudt en cola, og en 
pause hvor vi kunne snakke med nogle af medlemmerne. Vi satte os ned til 
Linda og Jeya, som var i gang med at klippe studenterhuer og påskeharer 
til Jeyas kortlavning. Det var super hyggeligt.
Tirsdag stod på udflugt til Rigsarkivet i Aabenraa (se side 10).

Onsdag startede vi med at lave en plakat for foredraget med Marion Damp-
ier-Jeans. Vi fandt oplysninger om hende og hendes karriere. Da vi var 
færdige med opgaven, tog vi en snak med Sara og Carina. Sara fortalte os 
om hendes liv, og nogle af hendes oplevelser. Det var en tung snak, men 
livsopvækkende at se, hvordan hun i dag kan grine over nogle af de mere 
skørre og voldsomme oplevelser. Efter snakken snakken hjalp vi igen Jeya 
og mens vi klippede fik vi snakket og grint over Lindas utilfredshed over 
Jeyas styremetoder.

Torsdag var der både kontorarbejde,køkkenhjælp og nytænkning. Vi start-
edemed at lave mails og invitationer. Vi skulle lave en invitation til Bjarke, 
som holder 40 års fødselsdag. Bagefter skulle vi skrælle kartofler. Efter 
godt 15 minutter, og et par rynkede hænder senere, var alle kartofler klar 
til madlavningen. Vi fik nu frie tøjler og besluttede os for, at tage et spil 
500. Senere skulle vi finde på nogle forslag til billetsalg ved et foredrag. Vi 
kom på 3 ideer til måder at sælge billetter-
ne på, og eftersom vi havde tid overs, 
fandt vi på nogle design ideer.

Fredag blev vi sat i gang med denne artikel. 
Det har været en god uge, med nogle hyg-
gelige og sjove samtaler. Dog har der også 
været plads til nogle mere seriøse, som 
den vi havde med Sara. Vi har lært en del 
om nogle lidt anderledes mennesker, som 
viste sig at være både sjove og vildt søde. 
   Vi siger mange tak for denne gang!

                                                   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.

                                                   ONSDAG D. 23. MAJ
                                                       Kørsel fra Blæksprutterne kl. 09:00

                                                                       Pris: 60 kr.

                                                             Tilmelding og betaling på kontoret.
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Frivilligt arbejde - hvad må du?
Måske er det på tide, at vi genopfrisker reglerne omkring frivilligt 
arbejde. Denne “guide” gælder KUN frivilligt arbejde i Blæksprut-
terne, da der er forskel på, hvilken type frivilligt arbejde du udfører 
(antal timer, faste arbejdstider, offentlige institutioner osv.)

Jeg er fleksjobber: Du må gerne arbejde frivilligt, men gør du det jævn-
ligt anbefales det, at du tager en snak med din sagsbehandler og sikrer, at 
du har hans/hendes opbakning.

Jeg er førtidspensionist: Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger 
for, hvor meget frivilligt arbejde du må lave. Frivilligt socialt arbejde har 
ikke betydning for hverken tilkendelse, eller frakendelse af førtidspension.

Jeg er folkepensionist: Der er ingen begrænsninger for, hvor meget friv-
illigt arbejde du må lave.

Jeg modtager efterløn: Der er ingen regler for, hvor meget frivilligt arbe-
jde du må lave.

Jeg modtager dagpenge: Du må lave lige så mange frivillige aktiv-
iteter, som du har lyst til. Du må arbejde frivilligt 10 timer om ugen. Du 
skal dog være opmærksom på, at du ikke må lave frivilligt arbejde, der er 
en del af foreningens primære drift (f.eks. administrativt arbejde, økonomi, 
eller daglig (fast) vedligeholdelse af foreningen). Det er din A-kasse, der 
vurderer, hvad der er en frivillig aktivitet og hvad der er ulønnet, frivilligt 
arbejde. Du har pligt til at informere din A-kasse om det frivillige arbejde.

Jeg modtager kontanthjælp: Du må gerne arbejde frivilligt, men det 
frivillige arbejde må ikke stå i vejen for, at du fortsat står til rådhed for ar-
bejdsmarkedet og aktivt søger efter et lønnet arbejde.

Jeg er sygemeldt (sygedagpenge): Du må gerne arbejde frivilligt, i det 
omfang, at det ikke hindrer din helbredelse.

Jeg er i ressourceforløb: Du bryder ingen regler ved, at lave frivilligt 
arbejde, men du skal være opmærksom på, at det frivillige arbejde kan 
indgå som en del af vurderingen af din arbejdsevne. Tal derfor altid med 
din sagsbehandler først.

Der gælder ingen særlige regler for studerende (SU), fuld- eller deltidsar-
bejdende og hjemmegående (barsel, orlov osv.)

     Information ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Odense.
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FIND 5 FEJL Kort Nyt
Vi er SMARTE! Vi har anskaffet os 
en ny lille smart bil... en Smart! 
Bilen skal bruges til at køre Lyd-
avisen, eller ved andet frivilligt 
arbejde rundt omkring i kommun-
en. Den har automat gear, hvilket 
man lige skal vende sig til... har 
flere af os fundet ud af!

Jeya har haft gang i den helt store
kortproduktion i Blæksprutterne.
Så mangler du et fødselsdagskort,
eller et kort til en anden lejlighed,
så kig forbi Blæksprutterne og se
udvalget. Kortene sælges - med kuvert - til kun 10 kr.

Til september starter Preben
og John som undervisere ved
AOF, i henholdsvis betonstøb-
ning og stensliberkursus. Det
sker i Blæksprutternes kreative
lokaler, i aftentimerne.

I øjeblikket er malerværkstedet udlånt i aftentimerne, tirsdage og onsdage. 
Det er to forskellige malerhold, der låner lokalerne.

En stor tak skal lyde til alle frivillige, der har været så behjælpelige med ud-
bringelse af Lydavisen. Og særligt i de situationer, hvor vi har været under-
bemandet. Preben og Randi - hvad skulle vi gøre uden Jer?

Blæksprutterne har netop underskrevet en 2-årig kontrakt med Lydavisen. 
Så det bliver til mange, hyggelige køreture endnu. 
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Tillykke til de runde

Bjarke Midtgaard (40) 22. april

Susanne Hansen (50) 7. maj
Claus Fredsted (50) 23. maj
Charlotte Bertelsen (50) 24. maj

Conny Petersen (60) 4. juni
Ronnie Christ (50) 9. juni

Ringriderlodsedler

Ved at gå en tur på 7 km. sammen med tusindvis af andre kvinder, er 
du med til at støtte Hjerteforeningen og Endometriose foreningen. 
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 kørestols-
brugere.

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. 28. MAJ.
Tilmelding og betaling skal ske på kontoret senest d. 26. april, af hensyn 
til tilmeldingsfristen hos Ladywalk.

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

Det kræver at vi sammen sælger 1000 ringriderlodsedler. Til 
gengæld tjener vi en god sum til Blæksprutternes kasse. Pengene 
skal bruges til at fejre vores kommende 25 års jubilæum!

Lodsedlerne kan sælges fra d. 10. maj og udleveres på kontoret.

Som noget helt nyt kan man i år vinde en bil! Derfor er der ekstra 
store forventninger til salget i år. 

Det er vigtigt at vi sælger alle 1000 lodsedler. Beløbet vi tjener pr. 
solgte lod er nemlig afhængigt af, hvor mange lodder vi får solgt i 
alt.

Vi laver nogle store plakater, så vi kan stille os op rundt omkring 
i byen. På den måde skal vi ikke gå direkte op til folk, men lader 
folk, der er interesserede, komme til os. 

Du kan også købe lodsedlerne til dig selv i Blæksprutterne.
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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

MAJ

Morgenmøde......................
Fotoklub...............................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Vidarcup, kantine................
Vidarcup, kantine................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

09. apr.
10. apr.
11. apr.
11. apr.
14. apr.
15. apr.

16. apr.
18. apr.
18. apr.

23. apr.
25. apr.
25. apr.

Kl. 09:30
Kl. 12:30
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 08:00
Kl. 08:00

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

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

APRIL JUNI
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................

Morgenmøde......................
Besøg hos TV Syd..................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................

Nattevagt.............................
Nattevagt.............................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................
Nattevagt.............................

Morgenmøde......................
Fotoklub...............................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00

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

Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00
Kl. 18:00

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

06. jun.
06. jun.
07. jun.
08. jun.
09. jun.

11. jun.
11. jun.
13. jun.
13. jun.
15. jun.
16. jun.
17. jun.

18. jun.
19. jun.
20. jun.
20. jun.
20. jun.
21. jun.
22. jun.
23. jun.

25. jun.
26. jun.
27. jun.
27. jun.

30. apr.
01. maj.
02. maj.
02. maj.

07. maj.
09. maj.
09. maj.
10. maj.
11. maj.
11. maj.
12. maj.
13. maj.

14. maj.
16. maj.
16. maj.

23. maj.
23. maj.
23. maj.

28. maj.
28. maj.
29. maj.
30. maj.
30. maj.

Morgenmøde......................
Fotoklub...............................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Byfest grill.............................
Byfest grill.............................
Klarsyn foredrag..................
Byfest grill.............................
Byfest grill.............................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Tur til Kappeln.......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Ladywalk..............................
Fotoklub...............................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

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

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 18:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00

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

kl. 09:00
Kl. 12:00
Kl. 15:00

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


