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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:           09:00-15:00
Tirsdag:                     09:00-15:00
Onsdag:             09:00-15:00
Torsdag:               09:00-15:00
Fredag:                        09:00-13:30

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

                   
                   Sommeren er vel overstået. Nu kommer de mørke og triste 
                   tider, men det kan vi i fællesskab gøre noget ved. Vi har jo 
hele Skovvej 4, med masser af plads til at udfolde os i.

Foreningen SIND har haft en vellykket sommefest i teltet i baghaven. 
Teltet har stået det meste af sommeren og har været brugt til forskellige 
aktiviteter. Specielt det kreative hold, der har arbejdet med beton, har haft 
stor glæde af teltet. Vi piller det ned efter vi har holdt indvielse af huset.

Vi har fået en brugeraftale på plads med kommunen. Dvs. udgifterne og 
retningslinjer for huset er afgjorte. Der vil blive fremstillet nogle generelle 
husregler, så alle medlemmer - og specielt nye medlemmer og andre fore-
ninger, der bruger huset - er klar over, hvilke regler, der gælder omkring 
f.eks. rygning, alkohol, førstehjælp osv. 

Vi satser på at få lavet en bedre parkeringsplads foran huset næste år. Det 
er tanken, at der skal være parkering hele vejen langs med huset. En den 
af græsset skal fjernes, så der er plads til, at bilerne kan holde “indad” 
mod huset. Der er ikke økonomi til det mere i år, men vi opfordrer alle til, 
at parkere skråt, med snuden ind mod huset. I må gerne køre op på græs-
set.
 
Der er kommet rigtig godt gang i hverdagene. Der er mad hver tirs-
dag og torsdag og kreativt beton hver onsdag. Men de kreative rum kan 
selvfølgelig bruges når som helst, i løbet af dagen. Men det er ikke kun 
i hverdagene, der er gang i huset. Der er nogle frivillige, der simpelthen 
kommer i weekenderne og arbejder. Der er bl.a. blevet lavet havearbejde, 
malet, og installeret overvågningsudstyr. Det synes jeg er ret fantastisk!

Vi har også kastet os over stenslibning, som noget nyt. Der vil være mu-
lighed for, at komme på kursus i, at lave forskellige stenting og smykker. 
Når maskiner og materialer er på plads vil FOF tilbyde stensliberkurser 
igennem os. FOF er i øvrigt allerede godt i gang med kurset “Mal med 
Glæde”, i vores malerværksted.

Inden vi ser os om bliver det juletid. Og så får vi travlt igen. Jul med 
Hjertet har i år udvidet horisonten og indsamlingen rykker i år ind på både 
Føtex og Bilka. Der er også juletræstændingen, der falder rimlig tidligt i år, 
allerede d. 17. november. Men bare rolig - der er også plads i kalenderen 
til en masse hyggestunder og aktiviteter. 

 
                   Af Ole Stolberg
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De korte nyheder
Føler du dig overvåget? Så er du ikke paranoid. Vores dygtige
IT geni Claus har nemlig installeret overvågningskameraer i 
vores lokaler. 

Ca. en gang pr. måned bliver der nu afholdt et medlemsmøde, 
så medlemmer, der ikke har mulighed for, at deltage i mandags-
morgenmødet, også kan “følge med” og komme med forslag, 
ris og ros, både til de ansatte og til hinanden.

FOF gør nu brug af vores malerværksted, foreløbigt hver ons-
dag aften, frem til næste sommer.

En stor tak til Sønderborg Trailer og Maskincenter, der har 
hjulpet os med, at få gravet i baghaven, ved at låne os en 
minigraver. Hvorfor graver vi?, spørger du. Det gør vi fordi vi 
har planer om at opføre 2 sammenhængende carporte, der skal 
fungere som depotrum (i stedet for kælderrum), redskabsskur 
og et overdækket rygerum. Rygerummet vil være i midten af 
de to skure og vil derfor være lukket på 3 sider, så der også er 
læ. Vi søger i øjeblikket efter midler til indkøb af carportene.

Der arbejdes på, at få et stensliberkursus op at stå, i samarbejde 
med FOF. John, der har arbejdet med sten og smykkefremstill-
ing i mange år i Grønland, skal undervise. Første kursus vil blive 
udelukkende tilbudt til medlemmer af Blæksprutterne. Vi er i 
øjeblikket i gang med indkøb af maskiner og materialer.

Ole, Henrik og Sonny har været godt i gang med, at ombygge 
hæve-sænke-borde til mindre borde, der kan bruges til stens-
libermaskinerne. Maskiner og borde skal nemlig kunne flyttes 
rundt med, og det skal være muligt for kørestolsbrugere også 
at sidde ved bordene og bruge maskinerne. I den forbindelse vil 
vi sige tak til en annonym borger i Nordborg, der har sponsor-
eret 2 gratis hæve-sænke borde til foreningen.
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                   Af Preben Schou

                   Den store spejderlejr 
                   kom til byen i løbet af
                   sommeren, og så var 
der arbejde til Blæksprutterne.

Vi startede d. 24/7 med to bålplad-
ser på gågaden ved Rønhavepladsen 
og Apotekerhaven, hvor vi skulle 
lave bål, så spejderbørn og andre, 
kunne lave popcorn.

Vi ankom ca. kl. 09:30 og fik fundet 
det vi skulle bruge. Kl. 10:00 havde 
vi allerede gang i bålet, men der 
gik lidt tid inden spejderne fandt ud 
af, at det var gratis. Men så kom de 
også i en lind strøm, på trods af at 
der var møgvejr hele ugen.

Både spejdere, byens børn og tu-

rister fandt tid til, at besøge os, og 
alle var glade. Der var specielt én 
episode jeg aldrig har grint så meget 
af! Der kom en spejderleder, som var 
så klog, så han fortalte lige alle de 
små spejderbørn hvordan de skulle 
klare det med popcornene. Det gik 
rigtig godt for ham til at starte med, 
men så sluttede festen også! Imens 
har forklarede det til børnene fik han 
sænket nettet så langt ned, at der 
gik ild i alle popcornene. Og jeg siger 
jer der var bål på! Vi var heldigvis 
forberedte på det, så vandkanden 
blev fundet frem og branden slukket. 
Børnene skreg af grin og lederen 
blev temmelig rød i hovedet. Men 
sådan kan det gå, når man har for 
mange bolde i luften på én gang.

Generelt var det en god uge og 
der blev poppet mange poser pop-
corn. Desværre var vejret ikke med 
os. Nogle dage regnede det lidt og 
andre dage stod det ned i lårfede 
stråler. Fredag måtte vi helt aflyse, 
for vejrudsigten havde lovet rigtig 
dårligt vejr hele dagen. Men omkring 
middag klarede det alligevel op og 
der endte med at være solskin re-
sten af dagen. Men sådan kan det gå 
når man lytter for meget til de kære 
vejrprofeter på TV.

Ild på gågaden

Nye tider for badminton
Vi spiller fortsat badminton i Humlehøj-Hallen.
Det er stadig billigt (175 kr. pr. sæson), og du kan
stadig komme som du er - også midt i sæsonen.

Vi spiller nu hver fredag fra kl. 16:00-17:30.
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                   Af Karen Ravn

                   Den 4. august ville 10 
                   beboere på Dambo                
                   holde en sommerfest.
Der var bare det problem, at de 
fleste af dem sad i kørestol, eller i 
det hele taget havde svært ved at 
bevæge sig rundt.

Men så fik Hans Jørgen den gode 
ide, at de kunne spørge om der ikke 
var nogen i Blæksprutterne, som 
kunne komme og hjælpe dem. Og 
det ville vi jo gerne.

Så kl. 16:00 mødte Lone, Randi, Ulla 
A. og selvtegnede op på afdelingen 
og hjalp med at hente beboerne fra 
deres lejligheder og få dem placeret, 
så de sad godt. Der var ikke meget 
plads, men vi 4 hjælpere sørgede for 
mad (tapaz) og drikke, og snart gik 
snakken.

Det er ikke let at forklare nogen 
hvad tapaz er, men der blev i hvert 
fald prøvet flere forskellige mulighe-
der og også drukket godt.

Lidt senere kom sangere og musik-
kere, der underholdt os, og flere af 
os kunne også kende sangene og 
melodierne, så det blev til fælles-
sang.

Da de var gået fik vi ryddet op og 
der blev lavet kaffe, hvor vi fik cho-
kolade til. Nogle beboerne takkede 
for en god aften og ville gerne tilba-
ge til deres lejligheder, imens andre 
hyggede videre.

Det var en rigtig fin aften, så det 
gentager vi gerne næste år.

Sommerfest på Dambo
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Fotoklubben
Fotoklubben elsker efteråret! Bladene, der falder, og de smukke 
farver i skoven. Der er masser af muligheder for smukke billeder!

Vi giver 30-40 kr. pr. tur, afhængigt af hvor turen går hen.

Vi aftaler fra gang til gang hvor vi skal tage hen.

     onsdag d. 25. oktober kl. 11:00

     onsdag d. 22. november kl. 11:00

     onsdag d. 20. december kl. 11:00

~ Claus
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Portræt af et medlem
Claus er foreningens selvudnævnte “sære nørd”. Men han er mere end det. 
Han er et omsorgsfuldt og hjælpsomt menneske og medlem, som er et 
kæmpe plus for Blæksprutterne.

Hvor længe har du været medlem af Blæksprutterne?
Jeg har været medlem af to omgange. Puha, et skud fra hoften vil være 15 
år, eller der omkring.

Hvordan er du frivillig i Blæksprutterne?
I øjeblikket står jeg for Fotoklubben, men jeg har også i mange år stået fr 
badminton. I foreningen er det mig, der står for EDB og netværk. Jeg giver 
også gerne en hånd med med de praktiske opgaver i huset, så længe at 
jeg har overskud til det, og jeg bliver spurgt pænt.

Hvad betyder det for dig, at komme i Blæksprutterne?
Det betyder faktisk meget. Det betyder at jeg kommer ud af de 4 vægge 
og er sammen med andre mennesker. Vi er jo ikke skabt til, at leve alene. 
Vekselvirkningen mellem at være selv og være sammen med andre er 
vigtig for mig. Og så er det jo dejligt at vide, at der er brug for én. Det har 
vi alle brug for.

Hvad er den største udfordring for dig ved, at være en del af Blæk-
sprutterne?
Det er på dage hvor jeg ikke har det store overskud. Det er ikke alle, der 
kan mærke det på mig. Og så kan jeg godt føle, at folk river i mig, for at få 
mig til at hjælpe med mobiltelefoner osv. Da er det min opgave at navigere 
i mine følelser, og min udfordring at sige fra. Jeg kan ikke forvente, at folk 
kan se hvordan jeg har det. Nogle gange, når jeg har sådan en dag, over-
vejer jeg også at blive hjemme. Men jeg har alligevel brug for, at komme 
ud. Derfor er det også ind imellem at jeg vælger at bruge en lørdag, eller 
søndag i Blæksprutterne. Så er jeg selv, og kan koncentrere mig om det
                                                           arbejde jeg har sat mig for. 

                                                             Hvordan tror du det er bedst, 
                                                             at komme ind i Blæksprut-
                                                             terne for første gang?
                                                           Generelt synes jeg jo, at vi er rig-
                                                           tig gode til, at tage imod nye folk.
                                                           Vi har jo alle prøvet den første
                                                           dag. Jeg er i hvert fald meget op-
                                                           mærksom på, at sørge for at give
                                                           hånd og hilse på nye folk. Men jeg
                                                           tror alle dage er lige gode.
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                   Af Carina Berg

                   Blæksprutterne! 

                   Ja, den er god nok. 
Blæksprutterne har simpelthen de 
sejeste frivillige! Og ved årets fri-
villighedsfest i Havnbjerg blev det 
officielt. Samtidigt blev også Gråsten 
Plejecenters Vennekreds, og Inga 
Skovlund fra Club 35 hædret.

Hvorfor det lige netop er Blæksprut-
terne, der har fortjent æren i år, kan 
du læse mere om på side 21.

Festen var, som altid, en stor succes. 
Der var underholdning fra vi kom 
kl. 14:00 og helt til kl. blev 20:00. 
Non-stop. Vi fik både lyttet til Kan-
dis-Johnny, De Lystige Sømænd, og 
Simone og Martin. Okay - det var vel 
at mærke ikke lige min musiksmag, 
men man må jo overgive sig til fler-
tallet. Og jeg skal da love for at de 
1200 frivillige kom op af stolene! Ja 
da også mig! Selvom til sidst måtte 
jeg protestere: ”Næste gang jeg 
rejser mig op
er det for at

hente mad!”. Heldigvis skulle jeg 
ikke vente længe, og for første gang 
i de 5 år jeg har deltaget, var Blæk-
sprutterne på det hold, der måtte gå 
ud til buffeten først! 

Maden var super lækker, og der var 
masser af det hele. Og selvom jeg 
sagde, at jeg ikke skulle have anden 
gang, så endte jeg alligevel i køen til 
buffeten. Faktisk skulle jeg bare på 
toilet, men duften fra buffeten trak 
mig den vej i stedet...

Da festen var forbi, og de sidste 
gæster var på vej hjem, trak Blæk-
sprutterne i arbejdstøjet. Det er os 
der står for at rydde op efter festen, 
og pakke alle stole og borde sam-
men. Det kræver ”muller” og efter 
en lang dag (flere af de frivillige har 
også været på arbejde, eller i sko-
le), er det også trættende. Men så 
hjælper det at vide, at man lige har 
vundet frivillighedsprisen - så kan 
man pludselig lidt ekstra. Det var 
også godt at se de frivillige, der har 
fysiske forhindringer, finde opgaver 
de kunne klare, og
   hjælpe til. 

Og prisen går til...
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NYT FRA STOPPESTEDET
Først og fremmest et stort velkommen til Vira,
der er blevet frivillig kok i Café Stoppestedet.
Vira laver varm mad hver torsdag, og hun er
allerede blevet vældig populær! Tak også til
alle andre, der hjælper med madlavningen!

Jeg vil gerne opfordre de spisende medlemmer
til, at tænke over oprydning og rengøring
efter spisningen. Bordet skal tørres af, køkken-
bordene skal være rene, komfuret, vasken og
væggen bag ved komfuret skal være ren. Og
så skal servicen selvfølgelig i opvaskmaskinen.
På forånd tusind tak for hjælpen!

For at hjælpe os alle sammen har vi sat labels
på køkkenskabene, så vi bedre kan finde
tingene. Det er jo et stort køkken!   ~ Lone
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Kreativ beton
Vi arbejder med beton og laver 
skåle / fyrfadsholdere, som vist på 
billedet.

Hver onsdag fra kl. 12:00

Pris: 50 kr. til materialer.

Til arbejdet skal vi bruge cement, 
sand og vand, så husk at iføre dig 
noget tøj, der må blive beskidt, eller 
et forklæde. Vi har arbejdshandsker.

                                       ~ Birgit

Cykelreperation - i Blæksprutterne
Er din cykel “platset”? Sidder du fast i 1. gear? Drøner du over for rødt lys fordi 
bremserne svigter? Ja, så bør du måske overveje ikke at cykle på din cykel. 
MEN du bør også kigge forbi Blæksprutterne, for her venter Preben nemlig på 
dig, med lappetøj og værktøj!

Preben udfører reperation af cykler i Blæksprutterne, hver anden mandag, fra 
kl. 10:00 - 13:00, eller efter aftale.

Preben kan lappe hjul, skifte kæde, skifte dæk og slange,
justere gear og sæde, skifte gearsystem, skifte
bremsekabler og gearkabler m.m.

Ved større reperationer tager han din
cykel med hjem, laver den, og bringer
den med tilbage til Blæksprutterne.

                                 ~ Preben Schou
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Hvem er Morten?

                   
                   Hvorfor fejrer vi egentlig mortensaften? Faktisk er mortens-
                   aften d. 10. november aftenen før mindedagen for Den 
Hellige Martin af Tours, der ikke ville være biskop.

Martin blev født omkring år 336 i Tours, i Frankrig. I Danmark kaldt for 
Bisp. 

Historien om hvorfor vi spiser mortensgås, blev første gang trykt på dansk 
i 1616. Her fortælles det hvordan Martin, p.g.a. sin hellighed, blev udpeget 
til biskop i den midfranske by Tours, hvor han levede i 300-tallet. Men 
Martin ønskede af beskedenhed ikke at blive indsat i det høje embede, og 
gemte sig i en gåsesti! Gæssene røbede ham imidlertid med deres gæk-
ken. Han bestemte derfor, at gæssene hvert år på denne dag, skulle lade 
livet for at blive spist. Gåsen er dog i dag oftest udbyttet med en and.

Det er denne historie der er grunden til, at de fleste danskere spiser enten 
gås, eller and til mortensaften. Og ja - den Morten vi kender hed faktisk 
oprindeligt Martin og var biskop af Tours.

 
                   Af Maibrit Andresen

Juledekorationer
Det er ikke jul uden adventslys og juledekorationer. Så det skal vi 
                        selvfølgelig lave! Blæksprutterne har mos, gran,
                          kogler, pynt og ler. Du skal selv medbringe et fad,
                             og et stearinlys. Du kan også selv medbringe
                                  pynt, hvis du har lyst til det.

                                          Onsdag d. 29. november kl. 11:00

                                                 Prisen er ikke fastsat - det kommer
                                                   an på hvad og hvor meget du
                                                    bruger. Dog maks. 40 kr.

                                                    Tilmelding er ikke nødvendig.
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                   Af Birgit Mätzke

                   Efter at vi er flyttet 
                   til det nye hus på 
                   Skovvej, er det blevet 
muligt at arbejde med kreative 
hobbies. 

Vi er en gruppe på 6 – 7 stykker, der 
har startet kreativ beton op, som 
vi vil arbejde med hele efteråret og 
vinteren, men der er sagtens plads 
til flere der evt. skulle have lyst.

Da vi alle er nye i dette at arbejde 
med Beton, gik de første par gange 
ikke særlig godt! Det var først da vi 
fik assistance fra Tina Munch, som 
har arbejdet en hel del i beton, at 
det lykkedes os at få styr på proces-
sen og de fleste fik nogle rigtig fine 
ting ud af det, som de kunne bruge.

Vores Preben Schou er blevet rigtigt 
vild med at arbejde i beton, så han 
har starte sin egen lille produktion 
af grankogler og experimenterer sig 
frem med selv at lave støbeforme.
Der ud over få vi også os en rigtig 
hyggelig snak og indimellem er der 
også en (Elvira), der bager en kage 
til os (mums). 

Skulle du have lyst til at være med, 
så har vi Kreativ Beton, hver onsdag 
fra kl. 12 – 13.

Beton beton beton



Nu er det jul igen, og nu ‘det jul igen...

I år tændes lyset i det store juletræ på Rådhustorvet 
allerede fredag d. 17. november. Det er selvfølgelig 

Blæksprutterne, der står for den vigtigste opgave i den 
forbindelse: slikket til børnene.

Hvis du som frivillig i Blæksprutterne ikke har været 
med til denne begivenhed før, kan det varmt anbefales. 
Fællesskabet, hyggen og stemningen - for slet ikke at 

snakke om spændingen hos de små børn, er slet ikke til 
at stå for. 

Blæksprutterne skal opstille / pynte teltet og derefter 
uddele slikket til børnene, når juletræet er blevet tændt.

Arbejdstiden er fra ca. kl. 15:30-18:00

Meld dig i god tid!
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Derfor er det fortjent!

                  
                   “Jeg synes alle vores frivillige har fortjent frivillighedsprisen. 
                   Men mere end det, så synes jeg vores frivillige har fortjent at 
høre hvorfor de faktisk har fortjent den. Og ingen kan sige det bedre end 
Sara, der indstillede Blæksprutternes frivillige til årets pris. Så her er et 
lille udpluk af hvad Sara siger om Jer!” ~ Carina

Jeg synes det er fantastisk at se hvordan de frivillige fungerer i hverda-
gen, og hvordan de selv løser opgaver og tager sig af de henvendelser der 
kommer fra borgere, plejepersonale, eller andre foreninger. De frivillige i 
Blæksprutterne er virkelig frivillige af hjertet. 

Selvom Blæksprutterne står bag mange projekter og frivillige tiltag, 
såsom udbringelse af Lydavisen, og deltagelse ved rigtig mange store 
arrangementer rundt omkring i kommunen, så er det alligevel de små 
”hverdagsopgaver”, der for mig virkelig viser de frivilliges godhjertethed 
og engagement. Jeg har noteret et par opgaver ved mine sidste besøg i 
Blæksprutterne, for at give et indblik i hvordan en typisk hverdag ser ud 
som frivillig i Blæksprutterne:

• En frivillig tager en ældre dement kvinde i hånden og kører med hende  
på sygehuset til undersøgelser.

• Frivillige hjælper en syg borger med at klargøre lejligheden til en hos-
pitalsseng.

• En borger henvender sig i Blæksprutterne og får hjælp til at booke en 
togrejse til Århus.

• En forening får hjælp til, at udarbejde deres medlemsblad.
• Et medlem får hjælp til at kontakte sine kreditorer og sin bank, for at 

få klarhed over sin økonomi.
• En borger får hjælp til at udarbejde en ansøgning.

Derfor mener jeg at Blæksprutternes medlemmer har fortjent prisen som 
årets frivillig(e), da de løfter i flok og leverer med et smil hver gang. Et 
fællesskab som det vi har i Blæksprutterne finder man meget sjældent. 
Det er unikt og anerkendelsesværdigt.  

Når man kommer i Blæksprutterne, ved man aldrig, hvad dagen byder på 
af spændende opgaver. Dette giver de frivillige en stor glæde i dagligda-
gen. De ved, at der er brug for dem, og at de kan være med til at gøre en 
forskel i lokalsamfundet. Medlemmerne sætter pris på at ikke to dage er 
ens - hvilket de sjældent er i Blæksprutterne.               

 
                   Af Sara J. Refstrup
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Tillykke til de runde
Ulla Schlott Kettelsen (60), 13. oktober

Hjælp søges til SFS
Så er efterårets loppemarked-sæson gået i gang. Og der betyder arbejde til os!

Vi starter lørdag d. 14. okt. med opsætning af borde til loppemarkedet i SFS-Hallen.
Så har du et par stærke hænder, så vil vi meget gerne låne dem i 1½ time.

Søndag d. 15. oktober skal vi bruge frivillige til disse opgaver:

Vagter: Fra kl. 08:30 - vagterne skal sørge for, at der ikke er folk, der snyder sig ind 
før tid, eller snyder sig ind uden at betale. 

Entré: Kl. 10:00 - 12:00 / 12:00 - 15:00. Sidder ved indgangen og tager imod 
betaling fra gæsterne. Prisen for entré er denne gang 15 kr. 

Kantine: Kl. 09:00 - 12:00 / 12:00 - 16:00. Kantinepersonalet skal lave franske 
hotdogs, pommes frits m.m., samtidigt med at de betjener kunderne, sørger for at 
kaffekanderne er fyldte og at der hele tiden er opryddet og rengjort.

Tilmelding ved henvendelse i Blæksprutterne.

SYDJYSKMARKED.DK
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Find 5 fejl
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Med Lydavisen på job

                   
                   Hen over sommermånederne har jeg trådt til, som afløser, for 
                   mine kollegaer, der normalt udbringer Lydavisen. Jeg har kørt 
ruten Sundved / Dybbøl, som strækker sig fra Broager, igennem Egern-
sund, Rinkenæs, Gråsten, Adsbøl og Nybøl. 

Jeg troede egentlig bare, at jeg skulle aflevere Lydavisen i postkassen og 
så køre igen. Det gjorde jeg også den første gang. Men hurtigt fandt jeg 
ud af, at flere borgere faktisk stod klar til at tage imod avisen, og få en 
snak. Ja, jeg er da også blevet tilbudt chokolade og en kop kaffe!

Jeg synes det har været super hyggeligt at køre med Lydavisen. Og det 
synes min hund også!

Nu hvor vi er tilbage til den almindelige hverdag igen, er det de faste 
udbringere, der igen har taget over. Den mest erfarne må siges at være 
Tine. Hun har kørt samtlige ruter og kender næsten samtlige adresser. Hun 
kører dog ikke selv. Hun er med som kortlæser og “udspringer”. I øjeblik-
ket er det mest Sønderborgruten hun er med på.

Enes er altid den første, der kører. Det er ham, der henter brevene på 
Nordborg Bibliotek. Det er også ham, der leverer til Nordborg, Guderup og 
hele Nordals. Når han har leveret de sidste breve på Nordals, kører han 
tilbage til Blæksprutterne med alle de resterende breve.

I Blæksprutterne venter Lone. Lone kører Sydals-ruten, der er den længste 
af de 5 ruter. Den dækker både Fynshav, Tandslet, Høruphav, Augusten-
borg, Ulkebøl og alt ind imellem. Lone kører fra Blæksprutterne omkring 
kl. 15:00 og er som regel ikke hjemme før omkring kl. 18:00. Som regel 
kører Linda med, men ind imellem har Ralph også gjort Lone ved selskab, 
eller Tine. 

Sabrina tager sig af Gråsten. Her er der nemlig mange borgere, der får 
Lydavisen. 

Jeg selv kører fortsat Dybbøl-ruten, da jeg jo selv bor i Dybbøl. Så det kan 
jeg gøre undervejs hjem, enten torsdag, eller fredag. Det er sjovt, for man 
lærer hurtigt alle adresserne at kende. Jeg har ikke engang et kort med 
mere, når jeg kører. Jeg ved præcis hvor alle bor. Min hund er også glad 
- for den får en længere gåtur hver fredag, når jeg går ud med de sidste 
Lydaviser, til borgere, der bor i nærheden. Ja, jeg tror faktisk at min hund 
efterhånden også kender ruten!

 
                   Af Carina Berg
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Føtex - 30. nov. - 2. dec.
Bilka - 7. dec. - 9. dec.

I år dækker
juleindsamlingen både

Sønderborg midtby og Øst.

Vi har brug for masser af frivillige, der har lyst
til, at stå ved indkøbsvognene på henholdsvis

Bilka og Føtex. På Bilka vil der blive placeret
2 indkøbsvogne, og der vil derfor være 2

seperate vagtskemaer hertil. Meld dig i god tid!
Julehjælpen går til Kirkens Korshær, der også

står for uddeling af hjælpen.



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

November

Stor Kagedag........................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
SFS Loppemarked...............

Reception Skovvej 4............

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

Morgenmøde......................

02. okt.
04. okt.
06. okt.

09. okt.
11. okt.
13. okt.
15. okt.

17. okt.

23. okt.
24. okt.
25. okt.
25. okt.
27. okt.

30. okt.

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 16:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 16:00
Kl. 08:30

Kl. 15:30

Kl. 09:30
Kl. 11:00
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 16:00

Kl. 09:30

Oktober December
Jul med hjertet.....................
Jul med hjertet.....................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Jul med hjertet.....................
Badminton...........................
Jul med hjertet.....................
Jul med hjertet.....................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Tur til Flensborg...................
Badminton...........................

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

Kl. 09:00
Kl. 09:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 09:00
Kl. 16:00
Kl. 09:00
Kl. 09:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 10:00
Kl. 16:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 16:00

01. dec.
02. dec.

04. dec.
06. dec.
07. dec.
08. dec.
08. dec.
09. dec.

11. dec.
13. dec.
14. dec.
15 dec.

18. dec.
20. dec.
20. dec.
22. dec.

01. nov.
03. nov.

06. nov.
08. nov.
10. nov.
10. nov.

13. nov.
15. nov.
17. nov.
17. nov.

20. nov.
22. nov.
22. nov.
23. nov.
24. nov.

27. nov.
29. nov.
30. nov.

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

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

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

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

Morgenmøde......................
Juledekorationer................
Jul med hjertet.....................

Kl. 12:00
Kl. 16:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 16:00
Kl. 16:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 16:00
Kl. 15:30

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 11:00
Kl. 16:00

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

*Lørdagsklub starter op igen til januar.


