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Nyt siden sidst

                   
                   Ole er tilbage! Efter mange måneders sygemelding er Ole så
                   småt på vej tilbage. Det betyder også at Tine ikke længere er
                   vikar for daglig leder. I stedet er hun fuldt beskæftiget med 
projektet “Ny Hverdag”. Jeg selv har også følt et ekstra stort arbejdspres 
det seneste år, hvilket har fået mig til at bede Ole og bestyrelsen om 
hjælp. Det har resulteret i, at vi inden længe kan sige velkommen til en 
ny fleksjobber, der skal føre regnskab for os, så jeg kan få mere tid til de 
andre opgaver.

To triste beskeder har vi også fået her i efteråret. Vi har mistet Ernst og 
Rico. To medlemmer, der begge har haft deres daglige gang i Blæksprut-
terne igennem mange år. 

Sønderborg Kommune oprettede i efteråret en pulje, hvor vi kunne søge 
midler til bl.a. markedsføring af foreningen. Vi har været heldige at mod-
tage ca. 4.000 kr., så vi kan få et nyt “rulle-skilt” ude foran indgangen.

I løbet af sensommeren og efteråret har vi haft 3 fantastiske mennesker 
i praktik: Anette, Anders og Diana. De har simpelthen været en kæm-
pe hjælp i hverdagen og skal have et kæmpe stort tak for deres indsats 
hver især. Hertil følger en anden god nyhed - vores alle sammens Rikke 
er tilbage i praktik! Hun kunne simpelthen ikke undvære os (eller var det 
omvendt?), og vi er så glade for at have hende tilbage!

Projektet “Vær med”, som har arrangeret fællesspisning, sang og hyg-
ge i 3 boligområder stopper desværre her i december. Det betyder, at vi 
desværre må give slip på Ulla som “fast inventar” fra 1. januar. Heldigvis 
er Ulla stadig formand, så mon ikke hun stadig stikker hovedet ind i ny og 
næ alligevel? Det håber vi i hvert fald.

Vi har fået to nye, faste frivillige i løbet af efteråret, som vi er super glade 
for. Flemming er vores nye hjemmesideredaktør. Han kommer én gang 
om ugen og opdaterer hjemmesiden med alle de nye informationer. Og så 
hjælper han gerne hvis computeren, telefonen eller tableten driller!
Bo er vores nye buschauffør. Det lyder måske underligt nu hvor vi har 
solgt bussen, men hør nu bare her: Bo kører indkøbsbussen hver uge for 
OK-Klubben, på Blæksprutternes vegne. Til gengæld kan Blæksprutterne 
låne OK-Klubbens bus, hvis vi skal på udflugt. Det er win-win, og det er 
takket være Bo. Et stort skulderklap til både Bo og Flemming!

Og lad os så finde julepynten frem!

 
                   Af Carina Berg
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                   Tines hold ”Ny Hver-
                    dag” skulle til Oden-
                    se. De havde lånt en
                    bus ved OK-Klubben,
så jeg spurgte om jeg også måt-
te komme med - mod betaling 
selvfølgelig - der var jo plads i 
bussen. Og det fik jeg lov til.

Camilla og jeg blev hentet af Ole og 
Ralph i bussen, ved Fakta i Kløver-
marken. Derfra kørte vi til Vester 
Sottrup, hvor Ulla P og Connie stod 
på. Så kørte vi til Stubbæk og hen-
tede Tine. Men inden vi kørte derfra 
ville vi alle ind og se hvordan Tine 
boede. Så hun måtte lave en rund-
visning! 

Da vi kom til Odense var vi først inde 
og se H.C. Andersens barndoms-
hjem. Vi skulle følge nogle fodspor 
rundt i byen, men vi var vidst kom-
met lidt forkert i gang, så vi måtte 
gå modsat med fodsporene. Bagefter 
var vi inde og se det nye H.C. Ander-
sen museum. Det var meningen at 
man skulle have høretelefoner på, så 
man kunne høre en fortælling imens 
man gik rundt på museet, men deres 
system var gået ned. Så vi gik bare 
rundt og kiggede. Der var nogle sta-
tuer af H.C. og nogle kæmpe store 
pæle med lys, som var virkelig flotte. 
Der var også Prinsessen på Ærten og 
en elektronisk tavle, hvor man kun-
ne gå om bag ved og så skiftede den 
ens tøj, så det så ud som om man 
var med i de gamle eventyr. 

Da vi var færdige på museum gik 

vi hen til Street Food, der er sådan 
et sted med forskellige boder, der 
sælger forskelligt mad. Tine og Ulla 
bestilte thai mad. Camilla og jeg fik 
wraps og resten bestilte burgere. 
Det var rigtigt hyggeligt og maden 
var god.

Da vi var mætte gik vi tilbage til 
bussen, hvor vi holdt en lille ryge- og 
kaffepause, inden turen gik hjemad. 

Det var en mega god tur og jeg ta-
ger gerne med en anden gang, hvis 
muligheden melder sig. 

I H.C. Andersens fodspor
Af Linda Hartig
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10 år plus det løse

                   
                   10 år som ansat, 12 år i det hele. Så længe har jeg nu været 
                   en fast del af Blæksprutterne. Men faktisk var det slet ikke 
                   meningen. Jeg skulle bare i praktik - eller “aktivering”, som 
det så fint hedder. Min sagsbehandler på jobcenteret forsøgte at forklare 
mig om Blæksprutterne, men jeg forstod slet ikke hvad det gik ud på. “Det 
er sådan et sted, hvor man kan bage en kage, eller man kan gå til bad-
minton”, sagde hun. “Jamen hvad skal jeg lave?”, kan jeg huske jeg blev 
ved med at spørge. Skulle jeg lave kontorarbejde, gøre rent, bage kage?... 

Da jeg startede med at komme i Blæksprutterne var det overvældende. 
Det var underligt, at der ikke var nogen krav til mig. Jeg skulle bare gøre 
det jeg selv synes - om det var at svinge støvsugeren, hjælpe i køkkenet 
eller på kontoret. 

Da den dengang daglige leder opsagde jobbet blev alle praktikanter 
opsagt. 9 i det hele. Undtagen mig, den tiende. Ole blev ansat som daglig 
leder og tre måneder senere kom også en ny kontorassistent. 
Kontorassistenten var ansat i 6 måneder, inden hun forlod stillingen. Der 
var ingen til, at føre regnskab. Jeg var imidlertid blevet valgt til bestyrels-
en, så jeg synes det var min pligt, at springe til. Så jeg lavede regnskabet 
og hjalp med at sammensætte en jobannonce til en ny kontorassistent.

En dag kom Vera ind på kontoret. “Jeg har fundet den nye kontorassist-
ent”, sagde hun. “Har du? Hvem er det?”, spurgte jeg. “Ja, det er da dig!”, 
svarede hun. Jeg ved ikke hvordan hun gjorde det, men inden ugen var 
omme, blev jeg tilbudt et deltidsjob som kontorassistent! Jeg sagde ja tak!

Som det også er tydeligt på billederne på den modsatte side, så var “kon-
torassistent” i virkeligheden kun en lille del af hvad der fulgte med job-
bet. Jeg blev også aktivitetsplanlægger, buschauffør, fotograf, frivillig, 
rengøringsassistent, bisidder - og til tider “psykolog”.  

Jeg har haft så mange gode oplevelser og mødt så mange fantastiske 
mennesker i løbet af de sidste 12 år. Nogle af dem jeg mødte i starten, 
inden jeg blev ansat, er stadig i dag mine bedste veninder! Jeg kan kun 
håbe, at jeg har gjort en forskel undervejs - det føler jeg, at jeg har - for 
der er SÅ mange, der har gjort en forskel for mig i Blæksprutterne. Og jeg 
er virkelig taknemlig for, at have måtte fungere som jeres kontordame i 
alle disse år. Jeg glæder mig til endnu flere sjove, hjertelige og mindevær-
    dige oplevelser sammen i fremtiden!

 
                   Af Carina Berg
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Interview med Carina
Spørgsmål ved Charlotte Bertelsen.

Carina, hvordan hørte du første gang om Blæksprutterne?
På Jobcenteret i 2009. 

Kan du huske den allerførste gang du mødte op i Blæksprutterne?
Ja tak. Det var ikke rart. Det var overvældende med alle de mennesker, 
der alle kiggede på mig. Anne, der var daglig leder dengang, tog mig med 
ind på kontoret. Jeg kan ikke huske hvad hun sagde. Jeg tænkte kun på 
at komme væk. Jeg kunne slet ikke være i det. Men så sagde hun “ved 
du hvad, lad os gå en tur sammen i stedet for”. Og så gik vi en tur ned 
igennem Kurskoven og tilbage igen, kun hende og jeg. Det gjorde en stor 
forskel. Hvis hun bare havde ladet mig “stikke af” tror jeg ikke, at jeg var 
kommet i Blæksprutterne igen. Og det er noget jeg husker i dag, når nye 
mennesker træder ind over dørtrinnet.

Hvordan gik det til, at du blev tilbudt ansættelse?
Vi havde det her rablende skøre medlem - ja, hun er skam medlem end-
nu - Vera, hedder hun. Hun er også stadig rablende skør. Hun mente at 
jeg ville være den rigtige til kontoret. Så hun påskyndede bestyrelsen at 
ansætte mig i en vældig fart. Så hver gang jeg gør noget galt plejer jeg at 
sige “det er Veras skyld!”. Det er det vel i bund og grund...

Du har arbejdet under flere forskellige bestyrelser, har det haft 
indflydelse på arbejdsmiljøet?
Det sværeste er altid, når der kommer en helt ny bestyrelse, eller der er 
mange udskiftninger. For så opstår den der “nu skal vi lige fikse det hele”. 
Det har påvirket arbejdsmiljøet, selvom det ikke er gjort bevidst. Det er 
aldrig godt at indføre for mange ændringer på én gang. Folk - også de 
ansatte - skal lige have tid til at justere. 

Hvordan har dine arbejdsopgaver ændret sig over tid, og er der 
fulgt flere ressourcer med ?
I starten var jeg kun ansat til at lave regnskab, køre løn og lave aktiviteter 
sammen med medlemmerne. Dengang havde jeg 25 timer om ugen. I dag 
har jeg 15 timer om ugen, men mange flere arbejdsopgaver. Jeg må ind-
rømme, at det er gået ud over kvaliteten og overblikket. Jeg har heldigvis 
for nylig haft en god snak med Ole, der jo selv har været sygemeldt med 
stress i mange måneder. Han er gået med til at finde en fleksjobber, der 
kan tage sig af regnskabet, så jeg har mere tid til, at fokusere på de andre 
opgaver - og ikke mindst at lave aktiviteter med medlemmerne. Vi har 
ikke alle detaljerne på plads endnu, men det er en kæmpe lettelse for mig.

Har du et tæt samarbejde med husets øvrige ansatte?
Jeg har jo verdens bedste kollegaer! Det har jeg virkelig. De er omsorgs-
fulde og hjælpsomme og så er de simpelthen så sjove at være sammen 
med! Det tror jeg medlemmerne giver mig ret i.

Giver din arbejdsbyrde dig tid til at sludre lidt med husets brugere?
Nej, men jeg gør det alligevel. Der SKAL være tid til en snak om vejr og 
vind. Vi er jo til for hinanden. 

Føler du dig hørt af formand og bestyrelse?
I otte år nu har jeg forsøgt at få indført en kageordning, men det er stadig 
ikke sket. Så nej. Ej, pjat. Vi er ikke altid enige, men de er alle nogle rig-
tige søde mennesker, der er helt nede op jorden og til at snakke med. De 
er meget tilgængelige og meget åbne. 

Hvordan vil du beskrive dit samarbejde med Sønderborg Kom-
mune?
Uha... i perioder har det været rigtig godt, men i perioder har det også 
været stejlt op ad bakke. Jeg er tit frustreret over hvor sort og hvidt tin-
gene er for kommunen. Det hele er meget firkantet, men det passer bare 
ikke altid ind i virkeligheden. Vi har med mennesker at gøre, men de har 
med love og paragrafer og tal. Jeg tror mange på kommunen - også poli-
tikkerne - har hørt om Blæksprutterne, men indtil man har oplevet Blæk-
sprutterne og mødt os på en almindelig hverdag, så har man nok ikke helt 
forstået hvad det egentligt går ud på. For det er svært at forklare med ord. 

Hvordan vil du beskrive den ændring, der er sket med Blæksprut-
terne de sidste 10 år?
Vi er gået fra at være et værested til at være et mødested. For mig er der 
en stor forskel. Vi gør ikke kun en forskel for de mennesker, der kommer 
i huset. Det er de mennesker, der kommer i huset, der tager ud og gør en 
forskel for andre mennesker. Jeg synes det er fedt, at vi kan begge dele. 
De Hjælpende Hænder er jo et godt eksempel. Det er førtidspensionister, 
der hjælper førtidspensionister. Psykisk sårbare, der hjælper psykisk såre-
bare. Folkepensionister, der hjælper andre folkepensionister. Det er den 
største og bedste forskel på Blæksprutterne nu og Blæksprutterne for 10 
år siden. 

Er du glad for dit arbejde?
Jeg elsker mit arbejde. Og ind imellem hader jeg det! Der er perioder hvor 
arbejdspresset er så stort, at jeg næsten ikke kan overskue det. Vi er 
blevet en større forening, med mange flere projekter, og det er klart det 
har givet flere administrative opgaver til mig. Og så er det pludselig ikke 
så sjovt. Men jeg elsker det stadig og jeg føler ikke jeg er færdig. Jeg har 
stadig gode ideer, der skal føres ud i livet. Jeg vil også rigtig gerne kunne 
lave flere aktiviteter for medlemmerne og skabe hygge i hverdagen. Det 
synes jeg vi alle fortjener.
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Et sidste farvel til Ernst

                   
                   Sidst på sommeren i år, tog vi afsked med Ernst K. Kristensen. 
                   Ernst havde været medlem af Blæksprutterne siden 2012 og i
                   mange år var han et fast ansigt i dagligdagen.

Jeg har haft mange gode snakke med Ernst igennem årene. Ernst var altid 
en af de sidste, der gik hjem om eftermiddagen, så ham og jeg har haft 
mange stunder alene i foreningen, når de andre var gået hjem. Ernst elsk-
ede at fortælle om de gamle dage og hans lange liv på arbejdsmarkedet. I 
mange år arbejde han hos Vej & Park, tæt på rækkehuset på Sigtunagade. 

Jeg husker også Ernst som en del af trekløveren Ernst, Calle og Erik. De tre 
kunne snakke i timevis om de gode gamle dage i Sønderborg. Husker du 
den forretning der lå...? Husker du dengang der var brand i...? Kan du så 
huske ham Peter Mogensen fra...?

Når der var fællesspisning i Blæksprutterne var Ernst altid med. Han var 
også altid den sidste til at rejse sig efter maden, for som han sagde, så skal 
man altså lige “slå mave”. Da Ernst i de senere år blev dårlig til fods, gjorde 
vores fantastiske kokke det til en prioritet, at der altid blev leveret en god 
portion mad til Ernst derhjemme, når han ikke kunne komme til os. 

Ernst havde sine egne meninger og ville gerne debatere. Når nogen havde 
en holdning, der var stik imod hans egen, viftede han bare med hånden, for 
ligesom at sige “ja, ja, det er godt med dig”. Men trods hans stærke me-
ninger, var han altid en gentleman. 

Jeg husker Ernst som typen, der befandt sig
godt i sit eget selskab, og som nød stilheden.
Som nævnt blev Ernst tit siddende indtil lukke-
tid i Blæksprutterne. Også selvom jeg skulle
arbejde på kontoret, og de andre medlemmer
var gået hjem. Så sad han bare stille og nød
kaffen og kiggede ud af vinduerne. Han havde
en indre ro, der sjældent blev forstyrret - 
heller ikke når Blæksprutterne stod på den 
anden ende og der foregik en masse ting om-
kring ham. Ernst var altid rolig. Han tog ting-
ene som de kom, en dag af gangen.
Det er underligt ikke at se Ernst’s cykel foran
   vinduet. Det er underligt at Ernst ikke er her
        længere. Han vil altid blive husket her i
         Blæksprutterne.

 
                   Af Carina Berg

Vi søger frivillige
Hver uge leverer Blæksprutternes frivillige Lydavisen til ca. 100 adresser fordelt 
i hele Sønderborg Kommune. 
Vi leder efter 2 faste, stabile chauffører, der vil køre enten Gråsten-ruten, 
Sydals-ruten, eller Sønderborg-ruten. 

Lydavisen bliver leveret til Blæksprutterne
hver torsdag ca. kl. 15:00. Aviserne skal 
gerne være bragt ud senest fredag aften. 

Blæksprutterne stiller en bil til rådighed. 
Hvis du i stedet vælger at køre i din egen 
bil, får du selvfølgelig kørselspenge. 
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Tillykke til de runde
Anna Mätzke (30)   12. november

Agnethe Johansen (60)   23. november

Billeder siden sidst
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Referat af Genralforsamlingen
Lørdag d. 4. september 2021, Skovvej 4
*Grundet coronarestriktionerne var generalforsamlingen udskudt til denne dato.

1. Valg af dirigent
Erik Fisher vælges som dirigent.

2. Valg af referant
Carina Berg vælges som referant.

3. Valg af 2 stemmetællere
Bodil Klein og Margrethe Rasmussen vælges som stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning
Formand Ulla Stolberg fremlægger bestyrelsens beretning. Hun fortæller 
om et år med corona og nedlukninger i Blæksprutterne, og hvordan dette 
har sat sine dybe spor i bl.a. medlemstallet og økonomien. 

Ulla beretter om alle de aktiviteter, der blev aflyst p.g.a. coronaen. Dog 
har De Hjælpende Hænder, Løfterne og Telefonstjernen fortsat, men i be-
grænset omfang, kun ved akutte situationer. Lydavisen har været nedlagt 
i 3 måneder.

I sommeren 2020 lejede Blæksprutterne en butik på Perlegade for, at ud-
brede kendskabet til Blæksprutterne og frivilligt arbejde. Desværre gjorde 
den efterfølgende nedlukning af foreningslivet, at mange af de inter-
esserede, der havde skrevet sig op til forskellige aktiviteter i Blæksprut-
terne, ikke dukkede op, da foreningen åbnede igen i maj 2021. 

Blæksprutterne har politianmeldt en praktikant, da vedkomne har begået 
tyveri mod foreningen. Sagen skal for retten i oktober, men der forventes 
ikke at falde dom p.g.a. manglende beviser.

Tine Callesen har været ansat i 12 måneder som projektleder for ”Aktiv 
Hverdag”. Tines løn blev betalt af PUF-midler fra staten.
Bente Andresen, en af foreningens fleksjobbere, er gået på pension.
I december 2020 blev Ole sygemeldt med stress.

5. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
Carina fremlægger regnskabet, der bliver godkendt ved håndsoprækning. 

6. Arbejdet fremover, herunder budget
Carina fremlægger budgettet, der bærer præg af, at Blæksprutterne i 2020 
ikke har haft mange indtægtsgivende aktiviteter. Til gengæld har forenin-
gen ikke haft mange udgifter i perioderne med nedlukninger, hvilket giver 
et lille hul i budgettet, som bl.a. er afsat til en sommerfest for medlem-
merne.

Ole Stolberg fortæller at han stadig er sygemeldt, men regner med at 
vende tilbage til arbejdet inden længe.

Ole fortæller om arbejdet fremover, at han og bestyrelsen i øjeblikket 
arbejder på et foredrag med Peter Mygind i oktober. I den forbindelse er 
Blæksprutterne blevet opfordret til, at arrangere foredrag i Gråsten næste 
år, da der mangler kulturelle input i byen.
Ole fortæller også om et eventuelt projekt med Sønderborg Handel i 2022, 
men detaljerne er ikke på plads endnu.

Tine Callesen fortæller om projektet ”Ny Hverdag”, der er et projekt hun 
har skabt i samarbejde med Carina, der har modtaget 230.000 kroner i 
støtte. Projektet er et 10-ugers holdforløb for mennesker med fri i dagtim-
erne. Der er afsat midler til 6 holdforløb i løbet af en 2-årig periode. Tine 
Callesen modtager løn som projektleder herigennem. Første hold er allere-
de udbooket og starter d. 20. september.

Ulla Stolberg fortæller, at Blæksprutterne har fået lov til at låne ”huset ved 
siden af”, Skovvej 2. Her huserer betonholdet og snart flytter 2 musiklærer 
ind på øverste etage.

Ulla fortæller endvidere, at bestyrelsens arbejde fremadrettet vil have fok-
us på, at sikre nye medlemmer til foreningen.

7. Indkomne forslag
a. Carina Berg har stillet et forslag om en vedtægtændring i henhold 
til tegneretten. Carina forklarer at banken kræver en vedtægtsændring 
for at Carina kan beholde retten til, at have adgang til Blæksprutternes 
netbank og dankort. Der er oprettet en ny konto til projektet ”Ny Hverd-
ag”, men hvis Tine skal have adgang til kontoen skal det også indføres i 
vedtægterne.

Carina foreslår at der under §7 Bestyrelsen stk. 5, der hedder:
Den daglige leder og formanden tegner i fællesskab foreningen i økonom-
isk og juridiske forhold. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens 
eventuelle gæld. Ved indgåelse af forpligtende samarbejde med interesse-
forbundne partnere skal disse godkendes af bestyrelsen.
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tilføjes:
Kontorassistenten bevilliges adgang til foreningens netbank og et person-
ligt bankkort. I særlige tilfælde kan bestyrelsen give betinget adgang til 
foreningens netbank og et personligt bankkort, til en af bestyrelsen ansat 
projektleder.

Generalforsamlingen godkender vedtægtsændringen.

b. Ole Stolberg har spurgt, hvad generalforsamlingen ønsker, at der skal 
ske med bussen. Bussen er i meget dårlig stand. Der er brugt 40.000 kro-
ner på reperationer de sidste 2 år. Bussen skal til syn igen i denne måned. 
Et værksted har vurderet, at der skal laves rust for ca. 32.000 kroner – 
dertil kommer reperationer. 

Generalforsamlingen bliver enige om, at lade Ole Stolberg købe bussen 
for 6.000 kr. Bussen skal fuldstændigt overgå til ham, inklusiv forsikringer, 
afgifter og reperationer. Blæksprutterne kan herefter betale Ole for at låne 
bussen ved udflugter m.m.

8. Fastsættelse af kontingent
Kontingent forbliver uændret, 125 kroner årligt.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ulla Stolberg og Birgit Mätzke er på valg og modtager genvalg. Ingen 
andre stiller op og begge vælges derfor til bestyrelsen, uden behov for en 
afstemning.

10. Valg af 2 suppleanter
Bodil Klein vælges som suppleant til bestyrelsen. Det er ikke muligt at 
finde en 2. suppleant, men generalforsamlingen vurderer, at der ikke er 
behov for en 2. suppleant, da næste generalforsamling finder sted allerede 
i april 2022.

11. Valg af 1 kritisk 
revisor og 1 suppleant
Erik Fisher vælges som 
kritisk revisor og Karen 
Ravn som suppleant.

12. Eventuelt
Ingen punkter under 
eventuelt.

(fra venstre) Bodil Klein, Erik Fischer, Ulla Stolberg, Hildegard Stolberg, 
Niels Holm, Karen Ravn, Birgit Mätzke (ikke afbilledet: Anne Louise 
Fischer)
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Vi flytter facebook-side
og du skal flytte med

I øjeblikket kan du følge Blæksprutterne i vores GRUPPE på facebook. 

Det laver vi snart om! Vi får en SIDE i stedet for. Du skal gå ind på facebook og 

søge efter Blæksprutterne. Det øverste søgeresultat er vores nye SIDE. Den har en 

lilla Blæksprutte som logo. Gå ind på den og tryk “FØLG” - så er du med igen! Det 

kan du gøre allerede i dag. Vi ses på www.facebook.com/sprutterne
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Juletræstænding
Har du lyst til at hjælpe, når Blæksprutterne igen i år deler

godteposer ud til alle byens børn, i forbindelse med juletræs-

tændingen på Rådhustorvet? Du kan melde dig som 

frivillig allerede nu! 

 Fredag d. 19. november fra kl. 16:00 på Rådhustorvet.

* Det er i øvrigt Blæksprutterne, der pakker poserne

i år, så vi ved at børnene bliver glade for indholdet!
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                   Den 12.09.2021 kom  
                    Royal Run endelig til 
                    Sønderborg! 

Byen havde gjort et stort arbejde 
med at spærre af så løberne kunne 
løbe uden trafik.

Blæksprutterne havde meldt 20 
mand til frivilligt arbejde - 10 fra 
om formiddagen til kl. 14:00, hvor 
de sidste 10 frivillige kom og slutte-
de med at dele medaljer ud til der 
ikke var flere løbere.Så gjaldt det 
nedpakning og køre brød, vand og 
bananer hjem til klubben.

Første hold skulle mødes på Alsion 
parkeringsplads, hvor vi fik udleveret 
bluser og passeringsbevis, så vi kun-
ne se hvilke områder vi måtte ophol-
de os i. Vi fik frugt og en rigtig dejlig 
sandwich. Så var det over broen igen 
og finde vores område.
 

Vi havde fået plads ved den væg, 
der ligger ud til Alssund, bag ved 
slottet. Vejret var pragtfuldt og lige 
pludselig stævner Kongeskibet ind 
igennem Alssund og vores dejlige 
Kronprins stod og vinkede til os.

Vi fik langt om længe pakket alle 
medaljerne ud på bordet.

Efter at starten var gået oppe på 
broen kom der først rigtig mange 
forældre med deres børn. Alle var 
glade, da de fik deres medalje og 
kunne få vand, bananer og en bolle 
ved de andre boder.

              

              Sådan fortsatte resten af 
              vores dag. En rigtig dejlig 
              dag - alle var glade og i 
              godt humør.

Royal Run med kronprinsenFind 5 fejl
Af Margrethe Rasmussen
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                   Blæksprutterne slog 
                    to fluer med ét smæk 
                    - åbent hus og som
                    merfest samme dag!

Klokken 16:00 startede vi med kaffe 
og kage. Nye, interesseret medlem-
mer kunne dernæst på en rundvis-
ning i begge huse. Vi havde sørget 
for, at der var gang i alle værkste-
derne, så nye folk kunne se hvad vi 
lavede af kreative ting. Mit indtryk 
var, at mange slet ikke vidste hvor 
meget Blæksprutterne har at byde 
på. Nogle ville samme dag gerne 
skrives op til glaskunst, stenslibning 
og til beton. Nogle ville gerne være 
medlem bare for hyggen og det so-
ciale samværs skyld. I det hele taget 
meget positivt og samtidigt en god 
flok søde, nye medlemmer.

Klokken 18:00 var det spisetid og 
samtidigt var der musikalsk under-
holdning i teltet i baghaven. 

Bespisningen bestod af helstegt 
pattegrise med lækkert tilbehør. To 
hele pattegrise havde vi gang i - det 
siger jo noget om, at der var rigtig 
mange gæster. Det var både nye in-
teresserede såvel som gamle og nye 
kendinger. 

Alt i alt en rigtig god og hyggelig 
eftermiddag og aften. 

En stor tak til dem, som lavede ma-
den og alt tilbehøret. Så vidt jeg ved  
var Ulla der allerede fra klokken 9:00 
om morgenen, da hun skulle hjælpe 
med at stege pattegrisene. Også tak 
til de frivillige, der hjalp til både før 
og efter festen. Det hele gik jo wie 
geschmiert.

Sommerfest og åbent hus
Af Connie Berg
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                   1 oktober er Stor
                    Kagedag og i år faldt  
                    det på en fredag.

Vi var en lille flok på 10 personer, 
som mødtes med vores hjemmebag-
te, eller hjemmebragte kager. Og der 
var mere en rigeligt at lækre kager. 

Connie havde bagt æblekage. Ca-
milla havde lavet chokolademuffins. 
Ulla P havde lavet den flotteste lilla 
cheesecake. Conny havde købt en 
lækker chokoladekage ved bageren. 
Carina havde lavet en cheesecake 
med nødder og hindbærsnitter. Linda 
havde købt citronmåne.

Aftenen inden havde Ulla S og jeg 
været i fuld gang i Blæksprutternes 
køkken med at bage bikuber, muffins 
og flødeboller.
 
Det var rigtigt hyggeligt at mødes 
en fredag formiddag og snakke og 
grine, med god samvittighed over, at 
der ikke var noget arbejdet i vente, 
eller en telefon der ringede. 

Stor Kagedag
Af Tine Callesen
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Et medlemskab af Blæksprutterne koster 125 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. 

Kontingentet bliver opkrævet årligt i marts måned. 

Hvis du ikke længere ønsker, at være medlem, undlader du blot at betale dit 
kontingent. Du vil blive slettet som medlem efter 3 måneder.

*Bemærk venligst, at der af og til bliver taget fotos i foreningen, eller ved frivilligt 
arbejde og arrangementer. Billederne kan blive delt på sociale medier, eller 
optræde i Blæksprutternes medlemsblad og foldere. Hvis Blæksprutterne ikke må 
benytte billeder hvor du optræder, bedes du venligst informere kontoret herom.

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:



Aktivitetskalender

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Nørkleklub / Syværksted....
Mortensaften......................
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................
Juletræstænding................

Morgenmøde......................
Nørkleklub / Syværksted....
Juledekorationer................
Juledekorationer................
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................

15. nov.
16. nov.
17. nov.
17. nov.
18. nov.
18. nov.
19. nov.

22. nov.
24. nov.
25. nov.
25. nov.
25. nov.
25. nov.

29. nov.
30. nov.

Kl. 09:30
Kl. 09:00
Kl. 09:00
Kl. 17:00
Kl. 16:00
Kl. 18:00
Kl. 16:00

Kl. 09:30
Kl. 09:00
Kl. 10:30
Kl. 16:00
Kl. 16:00
Kl. 18:00

Kl. 09:30
Kl. 09:00

NOVEMBER
Morgenmøde......................
Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................
Januarfrokost......................

Ny Hverdag Holdstart.........

03. jan.
05. jan.
06. jan.
06. jan.

10. jan.
11. jan.
12. jan.
13. jan.
13. jan.

17. jan.
19. jan.
20. jan.
20. jan.

24. jan.
25. jan.
26. jan.
27. jan.
27. jan.
28. jan.

31. jan.

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 09:00
Kl. 09:00
Kl. 16:00
Kl. 18:00
Kl. 17:00

Kl. 10:00

JANUAR

Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Juletur til Husum..................
Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Betonstøbning....................
Nørkleklub / Syværksted....
Glas/Stenslibning...............
Fællesspisning....................

Morgenmøde......................
Juleafslutning m. bingo......

01. dec.
03. dec.
03. dec.

06. dec.
08. dec.
08. dec.
09. dec.
09. dec.

13. dec.
14. dec.
15. dec.
16. dec.
16. dec.

20. dec.
22. dec.

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 11:00

DECEMBER


