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2

BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg, Dorit Delf,
                                                Karen Ravn

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg
Servicemedarbejder: Lone Nielsen

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

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

                   
                   Der er sket meget siden sidst! Som I sikkert ved, så flytter
                   Blæksprutterne ca. 500 meter ned ad gaden til Skovvej 4. 
Da vi overtog Skovvej 4 i februar, var det hvad man kalder et “håndværk-
ertilbud”. Vi ejer ikke bygningen, men vi har selv skulle renovere den. Og 
renoveres det skulle den! Heldigvis er nogle af vores frivillige, praktikanter 
og fleksjobbere super dygtige håndværkere! Nogle har kunne yde mere 
end andre - sådan vil det jo altid være - men de skal alle sammen have et 
stort tak her. Uden dem var vi slet ikke nået så langt, som vi er!

Skovvej har taget meget af min tid, så jeg har muligvis forsømt nogle 
andre ting, her og der. Derfor glæder jeg mig også til vi kan flytte ind på 
Skovvej, så tingene kan vende tilbage til “normal”.

Jeg forventer at vi kan slå dørene op på Skovvej efter påsken. Den 7. april 
lukker telefon- og internetforbindelsen på Rylen 1, så der vil være en kort 
overgangsface, hvor kommunikationen kan være en anelse besværlig. 
MEN, hvis du ringer på vores nummer 74431802 og lader den “ringe ud”, 
vil den automatisk viderstille dig til min mobiltelefon. 

På Skovvej vil vi få to telefonnumre. Et til kontoret (Carina og Ole), som er 
det samme, som I kender nu (74431802) - og ét til opholdsrummet/flek-
skontoret (32141802). Du kan ringe til opholdsrummet, hvis du vil tilmelde 
dig en aktivitet, høre hvad der er på menuen, spørge efter et medlem osv.
Efter påsken vil vi begynde at fokusere på de kreative rum på Skovvej. De 
skal indrettes og “pyntes”. Jeg håber, at nogle af de kreative piger vil være 
med til dette.

En anden nyhed har jeg også, at fortælle: Blæksprutterne har købt en bil! 
Vi har regnet os frem til, at det faktisk vil være billigere for foreningen, at 
eje en bil, ved siden af minibussen, til brug ved diverse “småture”. F.eks. 
når vi kører på indkøb, på lossepladsen, eller når vi kun er et par stykker 
til en fototur m.m. Det er alt for dyrt at køre de små ture i bussen. 
Bilen bliver også brugt hver uge, når vi kører med Lydavisen (det kan I 
også læse mere om inde i bladet).

Generalforsamlingen er vel overstået. Der skete ingen ændringer i besty-
relsen. Hildegard Stolberg er fortsat formand, og Birgit Mätzke næstefor-
mand. Knud Uldahl er blevet suppleant og posten som kritisk revisor, som 
Arne Holm har gjort så godt de sidste par år, blev overtaget af Erik Krogh. 
Arne var ikke til stede på generalforsamlingen, og kunne derfor ikke gen-
vælges.
 

 
                   Af Ole Stolberg
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                   Af Vera Mou Kleffel

                   Vi havde i Blæksprut-
                   terne i lang tid snak-
                   ket om at tage en tur 
til Landsarkivet (nu Rigsarki-
vet) i Aabenraa, for at høre om 
slægtsforskning.

Langt om længe skulle vi af sted, 
tirsdag den 7. marts, og jeg glædede 
mig, for jeg interesser mig meget 
for slægtsforskning og er i fuld gang 
med at finde min familie. 

Kl. 10.00 kørte vi ind på parkerings-
pladsen ved rigsarkivet. Da vi kom 
ind blev vi bedt om at låse vores 
tasker og jakker inde, da de havde 
oplevet at nogle folk tog ting med 
hjem uden at aflevere dem tilbage 
igen d.v.s at stjæle.

Vores guide Leo Vinther Pedersen 
stod klar til at byde os velkommen. 
Derefter blev vi registreret. Godt vi 
ikke var 50 af sted, da det var lidt 
omstændeligt.

Vi fik lov til at komme om bag ved, 
hvor ellers kun personalet får lov til 
at være. Det var meget spændende. 
Der var dokumenter fra gulv til loft, 
om mennesker og bygninger, og 
specielt her i Sønderjylland har man 
været flittige med at skrive meget i 
kirkebøgerne, til gavn for os.

Vores guide var en kyndig mand, der 
vidste en masse om fortiden. Han 
fortalt ivrigt om det. Der var sør-
gelige og drabelige fortællinger om 
pestens hærgen og folk der var døde 
og næsten spist af deres husdyr. Om 

en pige der var så vansiret at hun 
ikke måtte blive konfirmeret sam-
men med sine kammerater i kirken, 
da hun kunne støde de andre kirke-
gængere. Så hun måtte konfirmeres 
på en anden dag.

Da vi var færdig med den fine rund-
visning, skulle vi ind og høre om 
slægtsforskning. Vi fik eksempler på 
måden man skrev på i gamle dage, 
da det godt kan være svært at tyde, 
samt infomation om sider på inter-
net, hvor man kan søge om sine 
forfædre. 

Tiden gik hurtig i godt selskab, så 
det var tid til at tage afsked med 
Leo Vinther og vores forfædre. Alt 
den snakken havde gjort os sulten, 
så vi besluttede os for at spise vo-
res medbragte mad (dem der havde 
mad med Vera! ) og dem der kun 
havde kage med (Carina!) (hun gik 
i sukkerchok til sidst og begyndte at 
fable om en af sine tyske forfædre, 
der var seriemorder!)

Alt i alt var det en super god tur og 
det kan kun anbefales at tage til 
arkivet. Jeg skal helt sikkert derop 
igen for at se om jeg kan finde flere 
spor fra min fortid. Og så må jeg 
hellere huske madpakken denne 
gang. 

                   

Besøg på Lokalhistorisk arkiv
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Blæksprutterne serverer grillmad (alt inkl.) i haven på 
Skovvej. Sodavand og kaffe er gratis.

Husk tilmelding og betaling i foreningen.

PRIS: 
60 kr.
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                   Af John H. Boytang

                   Fredag d. 27. januar
                    indtog Blæksprutter-
                    ne Ulkebøl Forsam-
lingshus, til en hyggelig julefro-
kost.

Vi startede med pakkeleg og så blev 
der serveret dejlig mad.

Vi havde alle opført os ordenligt, 
så vi blev meget overraskede over, 
at politiet pludselig dukkede op og 
begyndte at dele bøder ud! Det viste 
sig dog, at det bare var et lille mor-
somt indslag, som Ole havde arran-
geret.

Vi sluttede af med amerikansk lot-
teri, og der var rigtig mange fine ting 
at vinde. Hovedgevinsten var er ”42 
fjernsyn, som Føtex havde sponso-
reret, og det var en glad John Boyt-
ang, der kunne hjemtage den fine 
præmie! Fjernsynet er allerede taget 
i brug, og det er rigtig fint.

                   

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

Der er brug for hjælpere til årets første loppemarked i SFS-Hallen. Opgaverne 
går på at være vagt i morgentimerne, tage imod entré, samt opsætning af 
borde om lørdagen - altså dagen inden loppemarkedet.

Som hjælper tjener du stjerner, som du kan bruge til, at komme billigere med
på Blæksprutternes udflugter. Du tjener også penge til foreningen.

Lørdag d. 29. / Søndag d. 30. april i SFS Hallen, Sønderborg

Tilmelding og vagtskema findes i Blæksprutterne.

Hjælp til loppemarked i SFS

Hver onsdagkl. 12-14
Uanset om du er til brodering, maling på sten, eller lærred, 
sampling, decoupage, 3D-kort, hækling, strikning, smykke-
fremstilling, papirklip, eller noget helt andet - så kom og vær 
kreativ sammen med os hver onsdag! Vi hygger, snakker og 
griner, imens vi hver især er kreativ på vores egen måde.

Medbring din hobby hjemmefra, eller find inspiration og ma-
terialer her hos os. Vi har en del hobbyartikler i huset - bl.a. 
Poscha tusser (til at tegne på sten), lærred og maling, garn, 
3D ark, papir og karton m.m. Du betaler for materialer. 
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Ved at gå en tur på 7 km. sammen med tusindvis af andre kvinder, er 
du med til at støtte Hjerteforeningen og PCO Foreningen (hormonelle 
forstyrrelser hos kvinder). 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 kørestolsbrugere.

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

Det kræver 11 kvinder at stille med et hold, så kom nu piger!
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Portræt af et medlem
Jeg får i dag en snak med Calle, der har været medlem af Blæksprutterne i 
over 20 år.
                                           
Calle, jeg ved at du har haft en spændende liv. Vil du ikke fortælle 
mig lidt om hvad du har lavet?
Jo, jeg er jo opvokset i Skovhuse, imens jeg gik i skole. Da jeg gik ud 
af skolen blev jeg arbejdsmand og var faktisk med til at restorere Marie 
Kirken for mange, mange år siden. Jeg var i militæret i 3 år, som konsta-
bel ved flyvevåbnet. Herefter blev jeg gift. Vi fik 3 døtre: Majbrit, Tanja og 
Bjanka. Vi boede på en stor nedlagt landejendom i Fiskebækskov. Huset 
var 400 m2 og der var 11 tønder land til. Landet solgte vi fra, så huslejen 
var til at overkomme. Da min kone og jeg blev skilt efter 19 år, var huset 
dog for stort til mig.
Jeg har også arbejdet i Sverige og Norge med affærdsvanskellige og 
kriminelle. I Danmark har jeg været pedel, først ved kommunen og senere 
ved EUC. 

Jeg ved at du også har været ude at sejle?
Ja, jeg boede i 4 år på en 28-fods sejlbåd. Jeg sagde mit job og min lej-
lighed op og sejlede ud i verden alene. Jeg har været rundt i Danmark, 
Sverige, Norge og helt til Carribien. 

Var det ikke ensomt at sejle rundt alene?
Jo, men jeg har altid godt kunne lide ensomheden. Og når man sejler selv, 
så kommer man også mere i kontakt med de mennesker man møder. Det 
er underligt, for man søger selskab, men man vil samtidigt ikke binde sig, 
for man ved at man pludseligt skal sige farvel.

Hvad laver du så i dag?
Jamen jeg fik jo førtidspension som 56-årig,
pg.a. en rygskade. Nu er jeg så blevet folke-
pensionist. Ja, jeg har ikke meget at leve af,
men jeg har aldrig sat pris på materielle god-
er og jeg har lært at leve billigt. 
Jeg får tiden til at gå med mit kolonihavehus,
som jeg har haft i 10 år. Det er første gang i
år, at jeg ikke har overvintret.
Jeg kommer i Blæksprutterne 2-3 gange om 
ugen. Jeg kommer for at få kontakt til andre
mennesker, for hyggen og får en god snak.
Og så er det så dejligt, at jeg må tage min
hund Jacob med. Han er med mig over alt.
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NYT FRA STOPPESTEDET
Der er varm mad hver tirsdag og torsdag
kl. 12:00. Husk altid at tilmelde dig dagen
i forvejen, af hensyn til indkøb.

I øjeblikket er det Ulla, der laver mad om tirsda-
gen, og Dorit, der laver mad om torsdagen. Du 
kan altid finde menuen på vores hjemmeside, 
vores facebook-gruppe, eller på tavlen i Blæk-
sprutterne.

Når vi i løbet af foråret flytter ind i de nye lokaler 
på Skovvej, bliver det til et helt nyt køkken, med 
nye hvidevarer. Det glæder vi os meget til, og vi 
håber at flere frivillige vil gøre brug af køkkenet, til 
f.eks. at bage pølsehorn, kager, eller til eksperi-
mentere med forskellige retter.
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Referat af Generalforsamlingen
Generalforsamlingen fandt sted d. 11.03.2017 i Frivillighedens Hus.

Fremmødte: 3 ansatte + 21 medlemmer

1. Valg af dirigent
Knud Uldahl-Jensen vælges som dirigent.

2. Valg af referent
Carina Berg vælges som referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Anne Dirichs og Claus Fredsted vælges som stemmetællere.

4. Bestyrelses beretning
Formand Hildegard Stolberg fremlægger bestyrelsens beretning.

5. Regnskabs fremlæggelse og godkendelse
Carina Berg fremlægger regnskabet. Kritisk revisor Arne Holm er ikke til 
stede, men har godkendt og underskrevet regnskabet. Generalforsamlin-
gen godkender regnskabet.

6. Arbejdet fremover, herunder budget
Daglig leder, Ole Stolberg, fortæller om Blæksprutternes fremtidige 
arbejde;

•   Blæksprutterne forventer at flytte til Skovvej 4 omkring d. 1. maj 2017. 
Der er meget arbejde at lave endnu, men de mange frivillige gør gode 
fremskridt. Det er motiverende og inspirerende at se det store engagement 
de frivillige lægger i huset.

•   Blæksprutterne har købt en bil. Den skal bruges til udbringelse af Lyda-
visen, samt ved småture i foreningens regi (f.eks. ved indkøb til caféen). 
Bilen skal være med til, at holde transportudgifterne nede, da bussen er 
for dyr i diesel ved de små ture.

•   Det bliver med al sandsynlighed et travlt år for foreningen. Sønderborg 
Handel har mange planlagte arrangementer og Blæksprutterne vil blive 
involveret i mange af dem. Sønderborg Handel arbejder i øjeblikket på, at 
skaffe et markedstog (futtog) til brug ved diverse arrangementer i byen. 
Det vil blive Blæksprutternes opgave at køre toget, såfremt det lykkes at   
    skaffe et. 
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7. Indkomne forslag
Ole Stolberg fremlægger et forslag om, at ansatte ikke længere skal være 
stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Forslaget bliver vedtaget ved 
håndsoprækning.

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 Birgit Mätzke og Ulla Stolberg. Begge bliver, efter endt skriftlig 
afstemning, genvalgte.

Bestyrelsen ser efter endt afstemning således ud:

Hildegard Stolberg (ikke på valg)
Karen Ravn (ikke på valg)
Dorit Delf (ikke på valg)
Ulla Stolberg
Birgit Mätzke

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

1. suppleant: Knud Uldahl-Jensen
2. suppleant: Kari Hinze

11. Valg af kritisk revisor og suppleant til kritisk revisor
Erik Krogh vælges som kritisk revisor, og Preben Schou vælges som sup-
pleant hertil.

12. Evt.
Der er uenighed om, hvorvidt mikrofleksjobberne kan sige nej til at hjælpe 
på Skovvej med istandsættelsen. Det er frustrerende for de frivillige. Det 
aftales at der vil blive kigget nærmere på de enkelte fleksjobbers skåne-
hensyn.

Tak til Fabrikat Mads Clausen Fonden, 
der har sponsoreret 60.000 kr. til et 
nyt køkken til Skovvej 4.



Hver torsdag fra kl. 15:30-17:00 spiller vi badminton i Humle-
høj Hallen 1. 

Vi er halv-professionelle (hvis du spørger os selv), selvom nogle 
af os er glade bare vi rammer fjerbolden! Andre går op i spillet 
med liv og sjæl...

Uanset om du er begynder eller øvet, så er der helt
sikkert plads til dig. 

6 måneder koster kun 175 kr.! Men
kom og prøv det først! Vi har ikke faste 
spillepartnere og vi har ketsjere du 
kan låne. Bare duk op!

Vi leverer Lydavisen
Lydavisen “LytNyt” er lokale nyheder fra aviserne, indtalt på CD. Det er 
frivillige på Nordborg Bibliotek, der indtaler nyhederne. Alle svagtseende 
borgere i Sønderborg Kommune, har mulighed for, at modtage “LytNyt” i 
postkassen hver uge.

Indtil nu er “LytNyt” blevet leveret med posten. Desværre er det blevet 
en meget dyr affære, at sende de mange CD’er med posten hver uge. Her 
kommer Blæksprutterne ind i billedet.

Blæksprutterne har fra januar måned hver uge udbrunget “LytNyt” til 
borgere i hele kommunen - lige fra Nordborg til Rinkenæs. 

Hver uge henter Enes “LytNyt” i Nordborg og leverer CD’en til borgere 
på Nordals. Sabrina kører turen omkring Broager, Gråsten, Rinkenæs og 
Kværs. Lone kører til Augustenborg, Guderup, Fynshav og hele Sydals. 
Carina leverer i Dybbøl, Dorit i Sønderborg Centrum, og forskellige prakti-
kanter/ansatte, eller frivillige, leverer i resten af Sønderborg.

Kørsel bliver betalt af Lydavisen, der modtager midler fra Sønderborg Kom-
mune.
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         Vi skal alle kunne være her

                   
                   Vi skal alle kunne være her. Eller hvad betyder færd-
                   selsreglerne for alle trafikanter?

For at kigge på det sidste først. Trafikreglerne er med til at holde ul-
ykkesstatistikken nede og sørge for, at alle kan færdes på samme tid, hvad 
enten vi taler om fodgænger, cyklister eller bilister. Ifølge reglerne er der 
fine muligheder for alle, takket være at de allerfleste overholder reglerne. 

Mon ikke alle er enige om, at se det hensigtmæssige i sådanne regler?
Har vi mennesker regler i mellem os, som vi ved af? For at vi alle kan lide 
fællesskabet med andre er det alment, at vi overholder renlighedsregler, 
som personlig hygiejne og rent tøj. Det hænder, at mennesker har glemt 
eller ikke lært renlighedsregler. 

På mit arbejde, havde vi en ganske ung fyr, som lignede Adonis, men kom 
man ham for nær udgik der en ram kropslugt fra ham. Han havde ikke 
lært noget om renlighed. Han var endda nygift. Flemming en anden yngre 
mand bad ham om en samtale og fortalte ham, at den friskvaskede skjorte 
ikke var nok. Han var også nød til at gå i bad mindst hver anden dag. Rent 
arbejdsmæssig skulle han tæt på os mange gange i løbet af en arbejds-
dag, det var befriende og ustresset herefter.

Et andet sted, havde vi en mand, som ikke kendte til renlighed. Han fik 
at vide, at han var hjertelig velkommen, men kun, hvis han havde været 
i bad og taget rent tøj på. Da han meget gerne ville komme, gjorde han, 
som han havde fået besked på.

Et andet sted skulle en gruppe ude at rejse og så, at en mand med ren-
lighedsproblemer havde meldt sig til turen. En af pigerne gik til lederen og 
fremlagde, at der skulle handles overfor manden, ellers ville en del melde 
fra. Herefter var det en smal sag for lederen at handle.

Med disse eksempler burde det være let at forstå for ALLE, at det er nød-
vendigt med en fælles referenceramme, for at ALLE synes det er dejligt at 
være i hinandens selskab.

Hvis ALLE skal kunne deltage, kan det ikke nytte, at det skal ske på et 
eller 2 menneskers betingelser. Endelig er det vigtigt, at man stiller krav 
som er til gavn for den enkelte og fælleskabet. I det hele taget, kan men-
nesker ikke vokse og udvikle sig uden, at der stilles krav til den enkelte.
 

 
                   Af Hannelore Brønding
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Alt om Skovvej 4
Blæksprutterne er godt i gang med, at renovere og indrette Skov-
vej 4. Har du endnu ikke haft mulighed for, at kigge forbi vores nye 
hjem, så kan du her få et kort overblik over huset.

Opholdsstuen

Opholdsrummet er større end det på Rylen. Det er ca. 13 meter langt, 
i forlængelse af køkkenet. Et indhak på ca. 15 m2 vil gøre det muligt, 
at trække sig til side - væk fra menneskemængden, men stadig være i 
samme rum. 

Fra opholdsrummet er der adgang til computerlokalet og de to kontorere. 
Der er også direkte adgang til baghaven. 

Køkkenet

Køkkenet er det sted, hvor der har været behov for flest forandringer, i 
forhold til køkkenet på Rylen. Det er lykkes os at imødekomme de fleste 
ønsker fra medlemmerne og de frivillige, der laver mad.

Køkkenet er en åben del af opholdsrummet, som vi kender det fra Rylen, 
men nu har vi mulighed for, at gøre køkkenet større og mindre, v.h.a. en 
køkkenø på hjul, så det passer til både hverdagsforbrug, og større arrange-
menter. Køkkenøen kan også bruges til at servere maden på, ved arrange-
menter, hvor der serveres buffet m.m.

Køkkenet er helt nyt og handicapvenligt. Der er skuffer i alle underska-
bene, så man ikke længere behøver at sætte sig helt ned på knæ, for at 
nå ind på nederste hylde. Mange frivillige og ansatte har dårlige knæ/ryg/
skuldre, så det vil gøre både madlavningen og rengøringen nemmere.
Indretningen af køkkenet er godt gennemtænkt. Således skal man heller 
ikke ”helt ind i køkkenet” for at hente en kop kaffe mere.

Der kommer helt nye hvidevarer i køkkenet. Et nyt ”amerikansk” køleskab, 
der har bedre plads er indkøbt. Ovnen bliver installeret i en højde, der 
gør det nemmere for køkkenpersonalet. Kogepladerne kommer til at sidde 
længere fra hinanden, så der er plads til flere store gryder ved siden af 
hinanden. 

Selvom vi kan prale med, at vi har lavet det meste af renoveringen selv, så 
har vi alligevel valgt, at få en professionel tømrer til, at installere køkkenet, 
så vi er sikre på, at maden ikke ruller af bordene bagefter.
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Computerrummet

Vi forventer, at vi med tiden vil få 6-8 computere i computerlokalet, til fri 
afbenyttelse for medlemmerne. Det store lokale vil også gøre det muligt at 
tilbyde IT undervisning i huset. Dog afhænger meget af, om vi kan få spon-
soreret midler til dette. 

Kontoret

Ole og Carina får deres “helt eget” kontor. Med det skal forstås, at de yder-
ligere ansatte og bestyrelsesmedlemmer, har et andet kontor, der står til 
rådighed for dem. Kontoret har været et tidligere toilet, så det har været 
et stort arbejde, at fjerne kloak og aflukke vandrør, samt at isolere med 
rockwoll, slibe gulv osv. 
Kontoret er meget større end det på Rylen, så der er bedre plads til at 
holde møder m.m.

Flekskontoret

Vi kalder det “flekskontoret” fordi kontoret er tiltænkt vores mange mik-
rofleksjobbere. På kontoret vil der være 2 computere, der hovedsageligt 
vil blive brugt af Anna, Lone og Dorthe. Anne og Dorthe har til opgave at 
hjælpe andre foreninger med eks. medlemsblade og fondsansøgninger, og 
har nu mulighed for, at arbejde uforstyrret.

De kreative rum

Der bliver 2 store kreative rum. Det ene - som nogle kender som “det 
gamle malerværksted”, vil fortsat blive brugt som malerværksted. Efter øn-
ske fra det tidligere malerhold i Blæksprutterne, vil der blive opsat hylder, 
så malerierne kan stå fremme og tørre (eller bare pynte).

Når Blæksprutterne ikke er til stede, vil lokalet også blive brugt af LOF og 
FOFs malerhold. De to aftenskoler får også deres helt eget depotrum, hvor 
de kan opbevare deres materialer. Der tilhører også et lille lokale, der kan 
bruges, hvis man ønsker at “trække sig” fra det store lokale, og sidde selv 
og male.

Det andet kreative lokale - der størrelsesmæssigt er det samme - skal bru-
ges til alt andet kreativt; papirklip, smykkefremstilling, strikke- og hækle 
osv. 

I begge lokaler er der opsat lamper, der simulerer dagslys. Til de to krea-
tive lokaler hører også et tekøkken og et toilet, således at kursister fra 
eks. aftenskolerne, eller andre foreninger, ikke behøver at “minglere” med 
Blæksprutterne.
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LørdagsklubHaven

Hvis du synes huset er stort, så vent til du ser haven! Til huset hører nem-
lig en stor have, med to terrasser og en stor græsplæne. Der er masser af 
mulighed for at finde et stille hjørne i haven, hvis man har lyst til lidt fred 
og ro, eller måske en hyggelig snak to-og-to.

Vores plan er, at der skal bygges et skur til vores haveredskaber og et 
halvtag, så rygerne kan stå og sidde i tørvejr og nyde haven imens.

Det er Blæksprutterne, der skal vedligeholde haven.

Kælder

Fra baghaven er der adgang til kælderen. Her har Blæksprutterne 2 små 
rum til opbevaring. Et tredje rum lånes ud til foreningen Fodslaw.

Øvrigt

Hovedindgangen til Blæksprutterne bliver direkte ud mod Skovvej. Ønsker 
man at benytte de kreative lokaler, er der en indgang på siden af bygnin-
gen (over mod Musikskolen).
Der bliver isat 2 nye døre og begge bliver med chiplås. 

Der er indkøbt overvågningskameraer til både ude og inde.
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De Hjælpende Hænder
Vidste du, at Blæksprutterne også tilbyder hjælp til praktiske opgaver? Er du 
ældre borger i Sønderborg kommune, enlig, eller fysisk svækket, så kan du få 
hjælp af Blæksprutterne. 

Vi kan hjælpe med lidt af hvert. For nyligt har vi bl.a. hjulpet med oprydning 
i et værelse, bagt julekager, flyttet en seng, samlet et skab, ryddet et værelse 
for at få en sygeseng ind, omrokeret nogle møbler og meget mere.

Vi aftaler en tid, der passer dig. Ring til os på tlf. 74 43 18 02.

Lørdagsklub
Bestyrelsen og de ansatte holder åbent i Blæksprutterne 1 gang 
om måneden. 
Her serverer vi morgenmad til 10 kr. 

Lørdagsklubben giver også de medlemmer, der ikke
har fri til dagligt mulighed for, at besøge Blæksprut-
terne og holde kontakten ved lige.

Lørdag d. 01. apr., fra kl. 10:00
Lørdag d. 06. maj., fra kl. 10:00
Lørdag d. 03. juni, fra kl. 10:00
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Tillykke til de runde
Jan Kümpel (70), 15. maj
Sara Jacqueline Refstrup (30), 26. maj

Pia Helene Fogt (60), 17. juni

I praktik i Blæksprutterne
I uge 9 har vi været i praktik hos Blæksprutterne. Vi hedder Christine og 
Cecilie og går i 10. klasse på Privatskolen Als. Vi valgte at tage i praktik 
her, fordi vi synes det lød spændende, og vi kendte ikke særlig meget til 
stedet i forvejen, så vi ville gerne finde ud af mere.

I løbet af ugen har vi lavet mange forskellige ting. Vi har bl.a. hjulpet med 
at lave mad, og vi har hjulpet til nede på Skovvej, hvor de er i gang med 
at renovere, så de snart kan flytte. Vi har også lavet en masse småting, 
som at tømme kælderen, sortere kviteringer og cykle ud med Lydavisen.

Ugen har forløbet godt, og det har været hyggeligt at være her. vi har sn-
akket med alle de mennesker, som var her, og alle har været utrolig imøde-
kommende og taget godt imod os. Vi har fundet ud af, at Blæksprutterne 
er rigtig gode til, at tage imod nye mennesker og tage sig af folk, som har 
brug for lidt ekstra i deres hverdag. Vi er kun blevet positivt overrasket 
over, hvor meget de gerne vil hjælpe andre personer. Sådanne mennesker 
kunne vi godt bruge flere af!

Vi er glade for, at vi valgte at komme i praktik her, og vi kunne sagtens 
have blevet her en uge mere. Her 
er et super godt sammenhold, og 
alle snakker med alle, så man 
føler sig dejligt tilpas og velkom-
men hos dem.

Alt i alt har vi været glade for at 
være hos Blæksprutterne, og vi 
har nydt at være her. Vi glæder os
til at komme tilbage, når de åb-
ner nede på Skovvej.
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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

Lørdagsklub.........................
Morgenmøde......................
Cafétur..................................
Badminton...........................

Store flyttedag.....................
Store flyttedag.....................
Store flyttedag.....................

Badminton...........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Fotoklub...............................
Loppemarked SFS...............

01. apr.
03. apr.
05. apr.
06. apr.

10. apr.
11. apr.
12. apr.

20. apr.

24. apr.
27. apr.
26. apr.
30. apr.

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

Kl. 09:00
Kl. 09:00
Kl. 09:00

Kl. 15:30

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

April Juni
Lørdagsklub.........................
Havearbejdedag.................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................

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

Morgenmøde......................
Musik-dag............................
Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Sankt Hans............................

Morgenmøde......................
Fotodyst...............................
Badminton...........................

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

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 15:30

Kl. 09:30
kl. 11:00
Kl. 12:00
Kl. 15:30
Kl. 17:00

Kl. 09:30
Kl. 11:30
Kl. 15:30

03. jun.
06. jun.
07. jun.
08. jun.

12. jun.
14. jun.
15. jun.
15. jun.

19. jun.
21. jun.
21. jun.
22. jun.
23. jun.

26. jun.
28. jun.
29. jun.

03. maj.
04. maj.
06. maj.

08. maj.
11. maj.

15. maj.
17. maj.
18. maj.
18. maj.

22. maj.
27. maj.

Kreativ onsdag.....................
Badminton...........................
Lørdagsklub.........................

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

Morgenmøde......................
Kreativ onsdag.....................
Kongernes Jelling...............
Badminton...........................

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

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

Kl. 09:30
Kl. 15:30

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

Kl. 09:30
Kl. 12:00


