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BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg,                                                     
Knud Uldahl, Randi Wollenberg-Hansen

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg

Mandag:           09:00-14:00
Tirsdag:                          09:00-14:00
Onsdag:             09:00-14:00
Torsdag:               16:00-20:00
Fredag:                        09:00-12:00

Tlf. 7443 1802  /  3214 1802
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne



3

Nyt siden sidst

                   
                   Dette er det første Sugekoppen nogensinde, der kun udkom-
                   mer i digital format. Det er ikke fordi vi er blevet super 
miljøbevidste lige pludseligt, men fordi vores sponsoraftale med Toptryk er 
udløbet. Indtil vi finder en ny sponsor er vi desværre nødt til, at holde os 
til den digitale verden. 

Foråret og midsommeren har - som altid - været en travl sæson for Blæk-
sprutterne. Jeg er temmelig sikker på, at der er mange frivillige, der 
trænger til en velfortjent sommerferie. Ralph og Rikke har taget sig kær-
ligt af haven. Resit, John og Mari-Louis har taget det tunge læs med “De 
Hjælpende Hænder”, mens forskellige frivillige har givet en ekstra hånd 
med. Blæksprutternes Venner har haft næsten ugentlige opgaver med bl.a. 
byfest, markedsdage, woodsculpture og tusind andre småting. 
Bestyrelsen har også haft en hektisk periode med økonomi, forventnings-
afstemninger og andre dødkedelige bestyrelsesopgaver.
Mange af de ansatte har givet et par ekstra timer for, at vi kunne få det 
hele til at fungere. I skal alle sammen have tak for jeres indsats. Som man 
siger: “Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele”. 

Vi kan hen over sommeren og sensommeren byde på både nye aktiviteter 
og gamle favoritter. Blæksprutte OL vender tilbage. Det samme gør Frivil-
ligfesten og Stor Kagedag. Som noget nyt har vi arrangeret en sommerfest 
for både Blæksprutternes medlemmer og alle de foreninger, der bruger 
vores lokaler. Vi tænker det vil være en god måde at lære hinanden lidt 
bedre at kende på.

Vi har budt en del nye medlemmer velkommen hen over foråret, hvilket 
jo er dejligt. Vi har også haft 4 praktikanter, hvoraf de 3 stadig er i prak-
tik. Den sidste må “nøjes” med at kalde sig et almindeligt medlem. Dorte 
har været (og er stadig) drivkraften bag loppesalget, Mari-Louis er en stor 
hjælp på kontoret, Rikke arbejder som en hest i haven og Faribe, der lige 
er startet, er ved at lære folk at kende. Alle fire fortæller, at de er blevet 
godt taget imod. Det er jo noget af det vi er rigtig gode til i Blæksprut-
terne - at sørge for at inkludere alle, så ingen føler sig udenfor. Vi klapper 
os alle sammen lige på skulderen...

Til Jer der skal til Costa del Sol, og Jer der tager turen hele vejen til Keg-
næs, vil jeg ønske en rigtig dejlig, solrig, lige tilpas-varm sommer. Vi ses 
igen mandag d. 19. august, afslappede, solbrune og klar på nye eventyr 
og sjove opgaver.

 
                   Af Carina Berg
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Kampen om det værdige liv

                   
                   Vi kalder os selv for en velfærdsstat. Det var vi måske en
                   gang. Desværre er dagens Danmark blevet noget anderledes.   
                   I dag er der ingen forståelse, når mennesker bliver syge. Der 
er mennesker, som sidder fanget på kontanthjælpen i mange år uden no-
gen form for afklaring. Da kontanthjælpsloftet trådte i kraft, fik det store 
konsekvenser for mange mennesker og især børnefamilier. Nogle familier 
lever på fattigdomsgrænsen, hvor de er afhængig af, at de kan få gratis 
mad. Mange familier søger julehjælp hver eneste år, fordi de har svært ved 
at have råd til særlige begivenheder. Det største problem er, at jobcen-
trene har en lang behandlingstid, når de skal afgøre, om man har ret til 
førtidspension og flexjob. Arbejdsprøvning er en hård og lang proces. Der 
er mennesker, som er så syge, at de faktisk ikke kan arbejde, men alligev-
el sender jobcentret dem i forskellige sengepraktikker. 

Jeg har oplevet at være i flere praktikker, hvor virksomhederne ikke kend-
te til mine skånebehov, som resulterede i, at det hele gik galt og jeg gik 
ned med en depression. Det er så vigtigt at have styr på sine skånebehov, 
for at det kan blive en succes. Det eneste jeg oplevede i mine fire praktik-
ker, var kun en masse nederlag og det er det sidste, man har brug for, når 
man i forvejen slås med sin sygdom eller andre skavanker. 
Hver gang man får brev fra jobcentret, får man en pæn skrivelse om, at 
man er indkaldt til møde og på den anden side står der nærmest en trus-
sel om, hvad der sker, hvis man ikke møder op eller man ikke deltager i de 
tilbud, som jobcentret har tilbudt. Jobcentret kan vælge at trække i kont-
anthjælpen eller i værste fald at man mister den, hvis man afviser et tilbud 
uden en gyldig grund. 

Nogle mennesker starter med at have fysiske skavanker, men på grund af 
systemet, ender de med at få psykiske problemer oveni. Det er et svært 
system at være i, for hvilke rettigheder har man, som borger. Jeg har flere 
gange været i kontanthjælpssystemet og lovgivningen på området er kun 
blevet hårdere. I 2010/2011, hvor jeg var enlig mor kunne jeg få ca. 2000 
kr. i boligstøtte. I dag hvor jeg er blevet enlig mor igen, kan jeg slet ikke 
få boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. 

Inden politikerne sætter kontanthjælpsydelsen længere ned, så kunne det 
være sjovt at se om de kan få økonomien til at køre rundt. For det er nemt 
at kigge på talene, men de skulle prøve det i praksis. Jeg håber, de vil gøre 
noget mere ved sagsbehandlingstiden, så dem, der er berettigt til flexjob 
og førtidspension kommer hurtigere ud af systemet på en god og værdig   
   måde.

 
                   Af Mari-Louis Aagren
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Fællesmøde i Blæksprutterne
Bestyrelsen og Ole/Carina inviterer til fællesmøde for alle medlemmer.
Mødet afholdes samme dag som sommerfesten, så bliv endelig “hængende” efter 
mødet!

LØRDAG D. 24. AUGUST  KL. 12:00

En del af Jer har allerede udfyldt spørgeskemaet på vores facebook-gruppe. Sidste 
dag for at udfylde er d. 19. juli. Det er også muligt at udfylde en papir-version af 
skemaet i Blæksprutterne.

På mødet vil vi snakke om resultatet af undersøgelsen, der både skal være med 
til at give et praj om, hvor vi kan forbedre os som forening, som ansatte, som 
medlemmer og som bestyrelse, og samtidigt være behjælpelig i formuleringen af 
en forventningsaftale, som vi kan præsentere både nuværende og nye medlem-
mer for.

En forventningsaftale? Ja! Det er en ny ide, som er opstået i kølvandet på nogle 
misforståelser i foreningen. Det er vigtigt at især nye medlemmer forstår, hvad 
det vil sige, at være medlem af Blæksprutterne. Kan vi f.eks. forvente, at alle 
medlemmer hjælper med havearbejdet? Kan vi forvente, at alle medlemmer sæt-
ter deres kop i opvaskmaskinen efter brug? Kan vi forvente, at alle medlemmer 
laver frivilligt arbejde? Kan vi have forskellige forventninger til de medlemmer, der 
kommer ofte i foreningen, end til de medlemmer, der kommer sjældent?

Vi glæder os til at høre Jeres input og ideer!

Tilmelding til mødet er ikke 
nødvendigt, men husk nu at 
tilmelde dig sommerfesten!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Lopper på nettet
På vores facebook-gruppe “Blæksprutternes Loppesalg” kan du jævnligt 
finde nye, spændende ting til salg. Det er Dorte, der administrerer siden. 

Alle vores lopper er doneret af medlemmer og andre venlige sjæle. Vi tager 
altid gerne imod loppeting. 

Dorte har indrettet en lille udstilling med loppeting til salg i Blæksprut-
terne, så kom gerne forbi og kig.
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                   Af Carina Berg
                   
                   Kender I det, når
                   man siger ja til noget
                   fordi det ligger langt 
ud i fremtiden, men så pludselig 
står man der og tænker ”hvad 
har jeg da gjort?”

Ja, sådan havde jeg det, da jeg stod 
en torsdag morgen i Sønderborg 
Lufthavn sammen med Ralph, Dorte, 
Preben, Ronnie, Agnethe, Connie 
og Randi. Vi skulle på en smuttur til 
København og jeg skulle op at flyve 
for første gang. De andre forsøgte 
at hjælpe mig med nerverne. Randi 
havde taget ekstra brækposer med, 
Dorte truede med at binde mig, og 
Ralph fortalte mig at jeg for guds 
skyld ikke måtte nævne hvis jeg 
havde en bombe med!

Faktisk gik flyveturen rigtig godt. 
Men jeg havde været så optaget af 
at overleve flyveturen, at jeg over-
hovedet ikke havde tænkt over hvor-
dan vi kom videre fra lufthavnen... 
Ralph, Connie, Randi og jeg ville i 
Den Blå Planet, men vi kunne ikke 
finde metroen. Så vi endte med at 
tage en taxa.

Den Blå Planet var en stor ople-
velse. Jeg var stadig høj ovenpå at 
have overlevet flyveturen, så jeg lod 
mig overtale til at holde en fugleed-
derkop, der hed Ulla. Jeg lod lige 
Ralph prøve først, ifald den ikke var 
så harmløs som dyrepasseren hæv-
dede. 
Senere tog vi metroen (som vi 
fandt!) til Kongens Nytorv. Herfra gik 

vi ned til Nyhavn, hvor Dorte og 
Preben havde fået lidt at spise. Vi 
gik alle sammen en tur langs havnen 
og fandt et hyggeligt sted at holde 
pause. 

Vi blev enige om, at gå en tur ud 
til Amalienborg, selvom Preben og 
Dorte havde været der allerede. 
Dorte var endda blevet sendt væk 
af en vagt! Bagefter gik vi turen op 
igennem Strøget.

Preben havde bestilt bord til os på 
restaurant Flammen, ikke langt fra 
Tivoli. Det var skønt at sidde ned og 
få noget at spise. Dorte havde dog 
næsten hævet hovedet af Ralph, da 
han blev ved med at kalde Flammen 
for ”The Grill”. 

En længere, kaotisk gåtur fulgte, 
da vi skulle finde Nørreport Station, 
hvor Ronnie og Agnethe ville møde 
os. Vi var ved at være trætte og 
stressede. Det hjalp heller ikke, da vi 
lod metrotoget køre forbi os fordi vi 
var usikre på, om det var det rigtige 
tog...

Tilbage i lufthavnen, hvor vi hurtigt 
blev kendt som ”jyder”. I sikkerheds-
kontrollen gik Connie uden om me-
taldetektoreren og tog plastikkassen 
(hvor man placerer alle sine elektro-
niske og metalting) med sig... 

Oppe i flyveren igen og jeg var alt 
for træt til overhovedet at være 
bange. Vupti og så var vi i luften og 
fløj ind i solnedgangen... bogstave-
ligt talt! Det var en virkelig smuk 
flyvetur hjemad.

Min første tur i luften
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Tillykke til de runde

Tine Bonde (30), 15. august

Preben Schou (60), 7. september

I praktik i Blæksprutterne

                   
                   Jeg startede i Marts, nærmere bestemt den 25., hvor jeg fik  
                   til opgave at rydde op i kælderen, styre loppesalget, sætte 
ting på nettet og sælge direkte. 

Så fik jeg blod på tanden, da jeg hørte om diverse ture, så derfor har jeg 
lavet 3 fototure, og har været med til at planlægge vores Københavnertur.
Jeg vil fremover stadig planlægge sådanne ture, det er et godt fællesskab 
og vi får grinet meget...

Jeg har også været med ude med lydaviser, og det vil jeg også fremover, 
hvis der er mulighed for det.

Jeg har følt mig velkommen i Blæksprutterne fra dag 1, så derfor vil jeg 
være medlem, så jeg stadig kan være iblandt jer.

Ps. Tusind tak for at jeg måtte komme i praktik hos jer, det har været en 
fornøjelse.

Med venlig hilsen Dorte

 
                   Af Dorte Petersen
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HVAD: Diciplinerne indeholder bl.a. flødeboller , et tæppe, 

luffer, halskæder, store fotos og papirklips!

HVORDAN: Deltagerne inddeles i hold, der kæmper mod 

hinanden i Olympiadens hidtil mest udfordrende sportsgrene! 

Vinderholdet får selvfølgelig en gave. Alle kan være med. Der 

er ingen fysisk krævende aktiviteter.

HVOR: I baghaven hos Blæksprutterne, Skovvej 4

HVORNÅR: Torsdag d. 18. juli kl. 16:30

TILMELDING: Skal ske senest d. 16. juli af hensyn til indkøb.

PRIS: 10 kr.

BLÆKSPRUTTERNES OL

~ har intet med sport a
t gøre!
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                   Af Margrethe Drage  
                       Rasmussen

                   Carina har bedt mig  
                   om at skrive et lille 
stykke til vores blad, angående 
turen til Middelfart sindsygeho-
spital.

Den 25. maj kørte vi en bus fyldt 
med glade damer. En enkelt tisse-
pause undervejs, og ved middags-
tid ankom vi til hospitalet, som var 
kæmpe stort.
Nu bliver bygningerne lejet ud til 
lægepraksis og behandlere kontorer, 
så området var meget velholdt.
Der var så lige en etage hvor der var 
lavet en museums bygning.

Sindsyghospitalet er fra 1800 tallet 
og rummede i 1950 1200 patienter 
fra hele Fyn og Sønderjylland.
Hele området står i dag som den-
gang. Porten er dog fjernet, hvor der 
dengang sad en portner som lukkede 
kun dem ud som skulle ud.
Forestil dig et område med bygnin-
ger hvor mændene var indlagt på 
Venstre side, og kvinderne på Højre 
side.
I midten var køkkenet, maskinhuset 
og til sidt vaskeriet.
Når når patienterne blev indlagt 
startede de i de øverste bygninger 
hvor der blev gjort meget for at 
udrede dem for deres lidelser, efter 
datidens forhold. Der var 1 overlæge 
samt 1 læge mere og 2 studerende.

Man mente at de psykiske syge hav-
de brug for smukke omgivelser og 
ro. Dem der havde det godt, kunne  
      hjælpe i vaskeriet og gartneriet. 

De patienter som de ikke kunne hel-
brede, blev flyttet ned i de nederste 
bygninger, hvor de opholdte sig til de 
døde. De patienter som man mente 
kunne hjælpes, blev i de forreste  
bygninger og havde du økonomiske 
midler, var der mulighed for enevæ-
relse.

Omkring 1800 tallet blev patienterne 
plejet af folk uden uddannelse eller 
forståelse for psykisk syge menne-
sker. Alt personale have bopæls pligt 
på sygehuset.

Selve museet var indrettet i stuer 
med lydeffekter, råben, klirren med 
nøgler og skrig. Der var en senge-
stue med datidens patienttøj (uni-
form) og fixeringsbælte.
En stue viste det hvide snit. Dette 
skulle patienterne dog til Århus for 
at få. En plejer og patienten tog to-
get derop, og når behandlingen var 
afsluttet kørte de hjem til Middelfart 
igen.
En spisestue viste det porcelæn, der 
blev brugt patienterne. De spiste og 
drak af blyskåle. Et kapel og en præ-
rievogn til at transportere de døde. 
På området er der en stor kirkegård.

Det var en rigtig dygtig guide der 
fortalte om sygehusets historie.
Hospitalet lukkede i 1999 efter at 
have fungeret i 100 år.
               
Efter besøget gik vi ned til bussen, 
hvor der var rundstykker og kaffe.
Bagefter blev vi enig om at få en is 
oppe ved skoven ved den gamle Lil-
lebæltsbro. Isen var rigtig god, men 
dyr, og den kunne ikke slå isen på 
vores egen promenade.

På tur til Middelfart
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NYT FRA STOPPESTEDET
Der er godt gang i Stoppestedet. Der er mad hver 

torsdag aften. Her i det fine sommervejr har vi haft 

godt gang i grillen og der har været et fint fremmøde 

hver gang.

Et par gange har vi forsøgt med mad om tirsdagen. 

Det er gået godt og det vil vi selvfølgelig forsøge at 

gøre til en fast ting efter ferien.

Jeya har lavet asiatisk mad og Sara har lavet sund 

mad. Begge har tiltrukket mange sultne munde og 

fået mange roser med på vejen, så mon ikke vi er 

heldige, at de begge vender tilbage til gryderne efter 

ferien?

Husk i øvrigt at kaffen koster 10 kr. pr. dag, 

ELLER 50 kr. pr. måned.
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                   Af Preben Schou

                   Vi skulle køre et 
                   markedstog til mar-
                   kedsdagene.

Vi skulle begynde at køre klokken 
10, men toget var forsinket og det 
kom først klokken 10:30. Inden vi 
fik det gjort klar og begyndte på en 
prøvetur var klokken allerede 11. 

Vi kørte på Perlegade, Sankt Jørgens 
Gade, Jernbanegade, Perlegade, 
Østergade, Kastanie Allé, Jernbane-
gade og retur. Efter endt prøvetur 
startede vi ud ca. klokken 11:20 fra 
Føtex. Næste stop var Frivillig Huset 
og videre til næste stop ved Danish 
Phone Rep. og derfra til Borgen og 
retur. 

3 ture var vi ude på og så begyndte 
det at regne stille og roligt. Men så 
åbnede vorherre for den store hane! 
Det stod bare ned, og mine to dyg-
tige medarbejdere, Dorte og Magre-
the, var drivvåde. Klokken 12:30 var 
der vagtafløsning. Den nye togfører 
var Jeya og hjælperne var Linda og 
Carina. Jeya kørte med en omgang 
for at se ruten. Derefter skulle hun 
køre og efter endnu en omgang stod 
jeg af, og så var de på egen hånd.

Der var så vagtafløsning igen klok-
ken 14:30 og igen 16:30. 

Tilladelsen (til at køre toget) fra 
politiet var i hus, men der mang-
lede en fra Sønderborg Kommune. 
Den havde Sønderborg Handel ikke 
kunne nå at skaffe, da de først fik 
besked omkring toget 2 dage inden 
markedsdagene, og man skal søge 
tilladelse 6 uger forinden ved Søn-
derborg Kommune. Så toget måtte 
holde stille fredag, hvor togfører og 
togpersonale ellers var klar til at 
starte op igen klokken 10. 

Det var en øv afslutning på en god 
ide, men Blæksprutterne fik da vist 
hvad vi også kan.

Fuuuut Fuuuuut
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                   Af Carina Berg

                   Det var en sjov tur
                    og en lang tur. Det 
                    var en skøn tur og en 
lang tur. Det var en smuk tur og 
en lang tur... fik jeg sagt det var 
en lang tur?

Dorte. Kan I huske den der Duracell-
kanin, der kunne blive ved og ved og 
ved og ved? Det er Dorte. Dorte tog 
os med på en 4 timers fototur, der 
strakte sig fra toppen af Als til bun-
den af Nørreskoven og hjem igen. 
Jeg fik set afkroge af Als, jeg ikke 
anede eksisterede...

Dorte vidste hvor vi skulle hen. Det 
var bare en skam, at hun glemte at 
fortælle Preben det (vores chauffør), 
før vi var kørt forbi de veje, hvor vi 
skulle dreje. Og det var ikke fordi 
Dorte ikke havde set, at vi skulle 
dreje. Det var mere så hun kunne 
kigge på Preben og sige ”Så du ikke 
det skilt derhenne?”. Det var virkelig 
heldigt for os, at Preben er en meget 
kyndig baglæns-chauffør.

Først gik turen til Als Strand. Jeg 
aner faktisk ikke hvor vi var, men 
det var en strand, det var på Als og 
vejret var dejligt.

Næste stop var ved færgen til Bal-
lebro. Det var et smukt område, og 
der blev ”knipset” en del billeder. 
Desværre ligger iskiosken på den 
modsatte side af sundet og Preben 
og jeg overvejede meget seriøst at 
betale Lindas færgebillet, hvis hun 
hentede os en is...

Så gik turen til Dyvig, hvor Preben 
desværre måtte erfare, at nogen 
måtte have stjålet hans yacht. Jeg 
måtte desværre erfare, at iskiosken 
også var forsvundet.

Dernæst gik jagten til - på min op-
fordring - toppen af Als, for at finde 
en iskiosk. Det kan da ikke være så 
svært at få en is på Nordals! 

Jo. Det kan det. Vi ankom til en 
campingplads lige omkring middags-
tid. Butikken var lukket for 7 minut-
ter siden og åbnede igen om tre 
timer. Jeg blev så gal, at jeg krav-
lede op i legepladsens klatretårn og 
truede med at rutsje ned! (Hvilket 
viste sig at være den eneste vej ned 
igen, til stor morskab for de andre).

Bussen kørte videre af de små veje, 
og inden længe stødte vi på endnu 
en campingplads. Og ja... du gætte-
de rigtigt - butikken var lukket. Lige 
da jeg skulle til at bryde grædende 
sammen kom der gudskelov en an-
sat og låste butikken op for os, så vi 
kunne købe en is. Aaaahhhh... 

Vi var trætte og ville hjem. Men 
nej. Duracell-Dorte ville lige en 11 
km. lang tur igennem Nørreskoven 
og ned til vandet. Ingen turde sige 
hende imod. Slet ikke Preben, der 
var blevet både spyttet på og truet 
med tæsk undervejs (vi søger mulig-
vis en ny chauffør til næste tur). 
Jeg vil slutte af med Lindas opsu-
mering af denne skønne dag ud i 
det blå: ”Jeg har ikke set andet end 
vand på den her tur”. Tak for turen i 
skønne, skøre mennesker!

Ud i det blå med Duracell
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                   Af Conny Petersen
                   
                   Fredag d. 24. maj var
                   5-7 søde Blæksprut-
                   ter, sammen med 
nogle andre frivillige, i SFS Hal-
len for at pakke poser til Lady-
walk.

Der skulle pakkes 4000 rygsække. 
Vi fik en pose og så gik vi rundt om 
bordet og tog en ting af hver.

Undervejs fik vi snakket sammen og 
grinet sammen. 

Klokken 9:00 var der kaffe og rund-
stykker. Ole var lige ude at se til os, 
men væk var han igen.

Vi fik pølser og vand kl. 11:30. Det 
var godt.

Jeg kørte hjemme fra Skodsbøl ud til 
Føtex og så ned til Blæksprutterne, 
for der skulle jo pakkes poser. UPS! 
Det var ikke her! Så hurtigt ud til 
SFS Hallen.

Det var en god dag og tak for en 
hyggelig formiddag til de andre 
fremmødte.

Rundt om bordet

STORT loppemarked
Du kan allerede nu booke en stand til efterårets største loppemarked! Gå 
ind på sydjyskmarked.dk, eller kontakt Tine Stolberg i Blæksprutterne. 

Loppemarkedet finder sted i SFS-Hallen: 

SØNDAG D. 6. OKTOBER

En stand koster 220-250 kr. og måler 2x2 
meter og inkluderer et bord på 1 x2 meter.

Har du lyst til at hjælpe, så mangler vi 
frivillige til opstilling af borde (om lørdagen), 
entré (penge) modtagere ved indgangen, 
kantinehjælp og hjælp til oprydning 
søndag eftermiddag. 
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                   Af Knud Uldahl

                   En middelmådig by-
                    fest….. Dårligt vejr,  
                    ingen mennesker og 
ja det vigtigste – fortjenesten. 

Nå, men vi lagde ud torsdag mor-
gen med at få pakket bussen, kørte 
på ringriderpladsen, hvor vi fik telt, 
borde, bænke og diverse sat op, så 
vi var i gang. Der skulle lige gril-
les 300 pølser til lotto i det store 
telt. Vejret var ikke lige med os og 
ja mennesker på pladsen var heller 
ikke det helt store af. Vi lukkede ned 
kl. 02:00. 

Fredag: klar til en ny dag. Vi fik 
gang i grillen, og ja så var vi i gang. 
Jo, det var en jævn trist dag, vejret, 
ingen mennesker, så der var ikke så 
meget at skrive om. Vi lukkede kl. 
01:00. En time før vi egentlig skulle 
lukke, øv-øv-øv.

Lørdag: Jæææ – Damefrokost….. så 
skulle der sælges pølser! En rigtig 
god lørdag, festen var i gang og pøl-
sesalget steg. Det var en lørdag med 
musik, sang, fulde damer og fruer. 
Jo-jo det var byfest. Vi lukkede kl. 
02:30.

Søndag: Endelig et rigtigt festvejr. 
Pølserne stod i række for at blive 
solgt, så en rigtig god søndag. Vi 
lukkede kl. 18:00.

Vigtig vigtig!
Det skal også med, at der skal lyde 
en stor tak til Linda, Randi, Connie, 
Oliver, Carina, Dorte, Kirsten, Ulrik, 
Nuunu, Mari-Louis, Evelyn, Preben 
(Tyttemeier), Jeya, Irene, Hannelore 
og Ole for Jeres indsats.

På Blæksprutternes Venners vegne, 
Knud.
 
                    

Fest i byen
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                                    Blæk-
                                     sprutter-
                                     ne skulle 
lige pludselig tage en ekstra vagt 
om lørdagen den 22. juni fra kl. 
22 til søndag kl. 5 om morgenen.

Som sædvanlig manglede der to 
frivillige til nattevagten. Jeg meldte 
mig til på trods af, at jeg havde min 
datter og så valgte Tine også at 
melde sig til, også med hendes to 
drenge. Vi endte med at blive bare 
os to, for børnene blev afsat. 

Vi havde egentlig aftalt, at jeg bare 
skulle hente Tine i den røde sprutte 
bil, men desværre var den gået i 
stykker igen. Heldigvis kunne vi køre 
med Ole ned til havnen, så vi kunne 
passe vores vagt.

Da vi kom derned mødte vi Mar-
grethe og Preben, som havde vagt 
før os. Preben fortalte, at der var 
kiks, ost, pålæg og smør, men ingen 
knive, så typisk! 

Træskulpturerne var væk om lørda-
gen, så det eneste vi skulle passe 
på, var to fadølsanlæg i det store 
telt. Vi valgte at flytte møblerne fra 
det mindre telt over i det store, så vi 
ikke skulle rende frem og tilbage for 
at holde øje. Det fik vi varmen af og 
Tine brokkede sig over, at sofaen var 
tung. 

Fjernsynet fungerede ikke så godt, 
da vi kun kunne se DR-programmer. 
Det var vi pænt trætte af. Næste dag 

fandt vi ud af, at kortet med flere 
tv-programmer desværre var blevet 
taget.

Tine ville ikke spise maden i køleska-
bet, for Tine sagde, at der kom en 
røgsky af sur ost, så vi bestilte pizza 
på United pizza. Tine var jo ved at 
dø af sult og jeg syntes, det var en 
god idé.

Vi så et par film. Der blev så mær-
kelig stille, for Tine var faldet i søvn 
på en stol. Det var vidst en meget 
kedelig film. 

Efter et par timer blev fjernsynet 
slukket. Jeg havde taget en lille 
bluetooth højtaler med. Så jeg fik 
skruet godt op for musikken. Tine 
blev i hvert fald lysvågen, da jeg 
skrålede med på sangen ”jeg vil ha’ 
dig for mig selv”.  Vi havde en rigtig 
hyggelig vagt, hvor vi fik snakket, 
spist en masse slik og lært hinanden 
bedre at kende.

Sønderborg om natten
Af Tine Bonde & Mari-Louis Aagren
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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

AUGUST

Morgenmøde......................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Blæksprutte OL....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

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

08. jul.
11. jul.
12. jul.

15. jul.
18. jul.
18. jul.
19. jul.

22. jul.
25. jul.
26. jul.

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

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

Kl. 09:30
Kl. 16:30
Kl. 18:00
Kl. 09:30

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

JULI SEPTEMBER
Morgenmøde......................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Foredrag Annette Edel........
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Frivillighedsdagen.............

Morgenmøde......................
Stor Kagedag........................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Loppemarked SFS...............

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

Kl. 09:30
Kl. 19:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

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

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

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

02. sep.
05. sep.
06. sep.

09. sep.
10. sep.
12. sep.
13. sep.

16. sep.
19. sep.
20. sep.

23. sep.
26. sep.
27. sep.
27. sep.

30. sep.
01. okt.
03. okt.
04. okt.
06. okt.

19. aug.
20. aug.
22. aug.
23. aug.
24. aug.
24. aug.

26. aug.
28. aug.
29. aug.
30. aug.

Morgenmøde......................
Haderslev Dyrehave...........
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Fællesmøde.........................
Sommerfest.........................

Morgenmøde......................
En tur mæ e spritte...............
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

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

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

OKTOBER


