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                                                Karen Ravn
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Nyt siden sidst

                   
                   Vi er så småt ved at komme til rette på Skovvej, men der 
                   er stadig meget, der skal laves, både inde og ude; opryd-
ning, rengøring, indretning af de kreative rum og havearbejde. Kom bare!
Hvis der er interesse for det kan vi lave en arbejdeslørdag sammen med 
grill og diverse. 

Der er også begyndt at være interesse for huset af andre foreninger. SIND 
er flyttet med os fra den gamle adresse, og også Diabetesforeningen har 
ytret ønske om, at gøre brug af vores lokaler. LOF har booket sig ind i 
vores malerværksted hver onsdag aften fra efter sommerferien og frem til 
sommeren 2018.

Køkkenet er kommet godt på plads. De frivillige er begyndt at lave mad 
igen og vi regner med snart at kunne tilbyde varm mad tirsdag og torsdag 
igen. 

Sommerferien bliver lidt anderledes i år. Vi har valgt at indføre arbejds-
dage, hvor alle de fremmødte bliver bedt om at deltage i arbejdet. Der vil 
være almindeligt åbent hver torsdag + fredag hele sommeren. Jeg håber 
at I vil give et skub med, så vi kan få huset og haven sat i god stand hen 
over sommeren. Vi har købt en ny græsslåmaskine med motor, samt en 
industristøvsuger og diverse rengørings- og haveredskaber, så vedligehold-
elsen blive så smerteløs som muligt. Vi har også købt en opvaskmaskine, 
så vi ikke længere skal skændes om, hvis tur det er til at tage opvasken... 
nu kan vi skændes om hvem der skal tømme opvaskmaskinen i stedet for!

Lydavisen bliver leveret hele sommeren over. Det betyder at flere af 
de ansatte må køre nogle ruter, som de normalt ikke kører. Det bety-
der til gengæld, at vi ikke kan garantere at der er kontorpersonale til 
stede i foreningen hver dag, på alle tidspunkter. Så hvis du skal i kontakt 
med kontoret vil det være en god ide at ringe i forvejen, så du ikke går 
forgæves.

Vores gamle lokaler på Rylen er endeligt afleveret til boligforeningen. Det 
har været et svært farvel for mange af os, men min fornemmelse er også, 
at langt de fleste medlemmer hurtigt har fundet sig til rette på Skovvej. 
I starten snakkede mange medlemmer om følelsen af at være “hjem-
løs”, men Skovvej er faktisk hurtigt blevet vores nye hjem - også i den 
følelsesmæssige forstand. 

 
                   Af Ole Stolberg



En stor og mæg-

tig løve. Troede du

det skulle være en

lille kylling eller hva’?

~ Ralph

Så ville det nok 
være abekattene og 

chimpanserne, fordi de 

ligner mig så meget og 

jeg kan interagere med 
dem. ~ Sara

Det må blive

pingvinerne, fordi

jeg elsker pingvin-

er! ~ Ingrid

Så skulle det nok 

være giraffer, jeg ville 

passe... De virker så rolig 

i det og så er de rigtig 

flotte.  ~Bettina

Det skulle være 

aberne. Jeg synes 

de er så fantas-

tiske. ~ Anna

En hundeller en kat.
Er det ikke det

der er nemmest?  
~Ernst

Det skal være
ulvene. Jeg synes

det er et spændende
dyr.  ~ Ole

En hesteller et æsel. ~Leif

Det er svært, men 

jeg tror vilde hunde, 

ulve, tigere, løver og 

giraffer. 

~ Preben

Det skulle

være sådan en sød

isbjørneunge. De er så søde

indtil d
e kommer op af van-

det og ligner en fordruknet

rotte...  ~
 Tine

Jeg er facineret

af giraffen. Tænk på

hvordan det sto
r dyr skal

bøje sig ned for at drikke

vand. Og så har den sådan

et sø
dt ansigt.

~ Maibrit
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                   Af Claus Fredsted

                   Onsdag d. 7. juni tog 
                    vi 9 mand (Ralph, 
                    Hannelore, Anne, 
Martin, Lone, Merete og jeg samt 
vores 2 chauffører (Ole og Pre-
ben) stærke afsted med bussen 
til Givskud Zoo.

Vejret var for at sige det mildt ikke 
specielt godt. Det var overskyet, 
blæsende og med en masse vand 
fra oven gennem hele dagen. Men 
det kunne nu ikke ødelægge vores 
humør.

Vi nåede frem til vores destination 
omkring kl. 11. Først så vi, hvordan 
gråulvene blev fodret, alt i mens en 
naturkyndig forklarede os en masse 
fakta omkring dette flotte dyr. Ulven 
er generelt meget menneskesky, 
sagde han. Derfor udgør de fritle-
vende ulve i Danmark en meget lille 
risiko for os mennesker.

Pga. kulden søgte vi hurtig ly i bus-
sen og kørte en tur gennem hele 
anlægget. Og denne gang var der 
ingen som åbnede døren undervejs, 
som Carina gjorde sidst :-) Vi kig-
gede også lige forbi elefanterne.

Derefter var der nogle af os, der fik 
lidt at spise ved en grillrestaurant 
i parken. Andre ville vente med at 
spise til på hjemturen, som fulgte 
umiddelbart herefter. Jeg synes, at vi 
blev meget hurtig færdig med at be-
søge Givskud Zoo, som jo var turens 
mål. Det kan dog sagtens skyldes 
den omtalte kulde og alle bygerne.

På hjemturen besøgte vi Kolding 
Storcenter, hvor de som ikke fik no-
get at spise i Givskud Zoo, fik stillet 
deres sult. Vi andre gik lidt rundt i 
storcentret, da vi havde god tid. Ole 
skulle dog være tilbage i Sønderborg 
allerede kl. 17.

Vi var allerede hjemme igen omkring 
kl. 16.30. Alt i alt en rigtig hyggelig 
tur, hvor jeg tror, at vi alle havde en 
god dag - på trods af et nærmest 
efterårsagtige vejr.

En tak skal lyde til Ole og Preben for 
at være chauffører.

I Givskud Løvepark

Det skulle være 

aberne. Jeg synes 

de er så fantas-

tiske. ~ Anna
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Billeder fra istandsættelsen 
af vores nye hjem
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Fotoklubben
Fotoklubben holder ikke sommerferie. Tværtimod! Det er jo nu vi 

skal ud og fange alle de gode sommermotiver.

Vi giver 30-40 kr. pr. tur, hvis vi kører med bussen.

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

     onsdag d. 19. juli kl. 12:00

     tirsdag d. 22. august kl. 12:00

     onsdag d. 20. september kl. 12:00

~ Claus
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Portræt af et medlem
I dag har jeg et interview med Conny Petersen, der er 59 år og som er 
medlem af Blæksprutterne. Jeg vil høre lidt om, hvad der får en skøn kvin-
de fra Broager til, at tage turen til Blæksprutterne i Sønderborg en mandag 
morgen.

Hvornår er du startet med at komme her i Blæksprutterne? 
Det var til Sankt Hans i 2016, hvor jeg deltog ude i Skelde, sammen med 
min datter og svigersøn.

Hvad synes du om at komme her? 
Jeg er glad for at komme her. Jeg bliver altid mødt med et smil når jeg 
kommer. Har jeg brug for hjælp og ringer enten til Ole eller Lone, så bliver 
jeg aldrig afvist. Det er meget hyggeligt og afslappende her ved Blæk-
sprutterne, og vi har nogle gode ture ud af huset. Vi er også altid inviteret 
med til festen for de frivillige i Havnbjerg-hallen, hvor der er god mad, 
samt levende musik m.m.

Hvor tit kommer du i Blæksprutterne? 
Det er forskelligt fra uge til uge, alt efter hvad der skal laves, dvs. mad, 
rengøring, havearbejde m.m. Sidst hjalp jeg til med at fjerne ukrudt, da vi 
skulle aflevere Rylen.

Har du et arbejdsliv ved siden af? 
Nej, ikke i øjeblikket. Jeg gik sidste år ned med stress og oven i dette mist-
ede jeg min mand gennem 36 år. P.t. er jeg arbejdssøgende inden for alle 
brancher. Men jeg har altid meget at se til alligevel, da jeg jo også har to 
døtre på henholdsvis 32 og 37, samt 5 børnebørn i alderen 6 – 19 år. 
                                           Desuden går jeg til linedance, banko og der 
                                           bliver også lidt tid til ture ud i naturen. 

                                            Hvad bruger du Blæksprutterne til? 
                                           Jeg kommer her for at få hyggelige snakke 
                                           over en kop kaffe med de andre brugere - ja 
                                           også personalet, som trods alt stadig tager 
                                           sig tid til en god snak. I dag har jeg været 
                                           med til morgenmødet og fået en rundstyk og
                                           en kop kaffe. Så ved man også lidt om hvad
                                           der sker i foreningen.

                                           Conny blev interviewet af Jeanette
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                   Af Tine Bonde Møller

                   Jeg var med til en
                    hyggelig Sankt Hans
                    aften i Blæksprutter-
ne, sammen med mine to dren-
ge, Frederik og Elias.

Drengene var virkelig glade for at 
være med. De fik i hvert fald mange 
slikkepinde! Det startede da Elias 
kom med sin slikkepind og fortalte, 
at han ikke kunne have sin slikke-
pind fordi en hund havde slikket på 
den! Så måtte han jo have en ny. 
Men så fik han også en ved Ole. Og 
ved de andre... de endte vidst begge 
med 12 slikkepinde! 

Blæksprutternes have har den sene-
ste tid været nærmest oversvømmet 
med små frøer. Det var drengene 
da jublende glade for. De har også 
begge gået i naturbørnehave, så de 
er opdraget med at komme meget i 
naturen. Hannelore kommenterede 

også deres store viden om dyr og 
deres interesse i de små væsner. Al-
lerhelst ville de have haft alle frøerne 
med hjem i haven. Det var også nær 
sket, for Elias havde én med, da vi 
skulle hjem, men den tabte han hel-
digvis! Jeg fortalte ham at vi sikkert 
også havde frøer derhjemme, så det 
første han gjorde da vi kom hjem 
var, at gennemsøge haven. 

Det har været en rigtig hyggelig 
aften, med god grillmad og hyggeligt 
samvær. Jeg sad indenfor - det var 
jo lidt koldt - sammen med Merethe, 
Sabrina og hendes mand, og Lone. 
Vi gik hjem kl. 20:00 for drengene 
skulle jo også i seng.

Jeg er sikker på at drengene gerne 
vil med næste år igen - det første 
de spurgte om mandag morgen var 
nemlig om vi ikke skulle til Sankt 
Hans igen i aften. Den eneste kritik 
- ifølge Frederik - var, at der var en 
edderkop på toilettet!

Sankt Hans i baghaven

En særlig tak
I regn og slud skal Lydavisen ud. Eller rettere - i sommer og sol. Mange af 
vores faste chaufførere og hjælpere har sommerferie og det er ikke altid 
nemt at få puslespillet til at gå op. 

Vi vil derfor gerne give en særlig tak til de frivillige og ansatte, der giver et 
ekstra skub med hen over sommeren - enten som chaufførere, eller med-
hjælpere, så Lydavisen kommer rettidigt ud i hele kommunen. Der er sågar 
en frivillig, der møder ind kl. 7:15 for at køre Lydavisen ud i tide til, at 
bilen kan nå at være tilbage til kl. 10:00, når den næste rute skal køres.

Det er skønt at se, at så mange har interesse i, at et super godt projekt 
             som Lydavisen også kan køre sommeren igennem. 
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NYT FRA STOPPESTEDET
Ferien banker på døren igen, og jeg vil herfra 
Café Stoppestedet ønske jer alle en rigtig god 
sommer. Jeg håber, at se jer alle igen, når vi 
starter op igen efter ferien.

Det har været et lidt fortumlet forår i Blæk-
sprutterne pga. flytning til Skovvej. 

Til jer frivillige, der har interesse for madlavn-
ing er i til endhver tid velkommen til, at kon-
takte os på kontoret eller i foreningen. Vi har 
altid  brug for  frivillige hænder i køkkenet. I 
er meget velkommen til, at selv komme med 
ideer til madlavning. 

Tak til alle jer frivillige og microflekser, der har 
hjulpet til i køkkenet. 
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                   Af Hannelore Brønding

                   Jelling Museum er 
                   det første museum, 
                   hvor jeg oplever, den 
nye teknik integreret i udstillin-
gen, ene og alene for at give folk 
som mig, uden forkundskaber og 
læselyst, en fed oplevelse af at 
blive ført ind det svære, tunge og 
kedelige stof, som historie ofte 
er. 

Jeg vil blot nævne en ”morsom” 
kendsgerning, som bjergtog mig.
Ved hjælp af viste stik- og skærvå-
ben, blev det vist, hvor hurtigt eller 
langsomt det gik med at dø af sine 
sår. Et sværdlignende våben var det 
mest skånsomme, et ordentlig 

skærende hug banede vejen for en 
lyndød, bare 5 minutter efter.

Desværre har jeg ikke taget nota-
ter og fastholdt de forskellige våben 
med dødsvarighed. Jeg vidste ikke, 
at jeg skulle ende med at skrive et 
referat.

Det, der gjorde størst indtryk var nu 
alligevel den almindelig kniv. Det tog 
op til 8 dage! Var det fordi man for-
blødte så langsomt? Nej, på den tid 
havde man ikke antibiotika, så man 
døde dybest set af betændelse med 
efterfølgende koldbrand.

Tak for turen!

I kongernes fodspor

Kreativ beton
Vi arbejder med beton og laver 
skåle / fyrfadsholdere, som vist på 
billedet.

Onsdag d. 23. august 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
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                   Af Anne Dirichs

                   Hvordan fungerede 
                    Danmark i slutning-
                    en af 800-tallet og 
begyndelsen af 900-tallet?

I året 826 kom munken Ansgar til 
Danmark for at kristne befolkningen. 
Han var i kong Harald Klaks følge. 
Kongen og hans kone var allerede 
blevet døbt i Mainz. På den tid var 
det sådan, at når kongen blev kri-
sten, så omfattede det hele hans 
hus, (og alt hvad han regerede 
over). Harald blev imidlertid fordre-
vet, og i de følgende år ernærede 
han og hans sønner sig ved vikinge-
overfald og overfald langs Kanalky-
sten, og de Østengelske byer. Ans-
gars mission var mislykket.

Op mod slutningen af 800–tallet kom 
Ansgar, som i mellemtiden var blevet 
ærkebiskop af Hamborg – Bremen, 
atter til landet, medbringende fine 
gaver. Han blev taget pænt imod af 
kong Horik 1. og fik tilladelse til op-
førelse af enkelte kirker i kystbyer-
ne. Fra disse kirker udgik missionen, 
men den døde hurtigt hen.

Plyndringstogterne i det vestlige 
Europa var blevet besværliggjort, da 
befolkningen havde lært at forsvare 
sig mod vikingerne, som derfor 
vendte deres øjne østover, hvor der 
fandtes store rigdomme i form af 
pelsværk bl.a. de baltiske lande. Der 
blev oprettet handelspladser rundt 
om Østersøen, hvor vestlige han-
delsfolk har truffet ligesindede syd-
fra, og fra nærorienten.

Danernes mark betyder danernes 
grænse, idet ordet mark på den tid 
betyder grænse; Jylland var kærne-
landet, den øvrige del af riget var 
perifer og kaldtes Danmark.
Der var tale om et kongerige, som 
gik i arv i samme slægt, trods 
slægtsstridigheder. Der er tilfælde af 
at to brødre har delt kongemagten, 
og måske også deling af magtområ-
det, således at der kan have været 
en konge i Østdanmark og en anden 
i den vestlige del.
Kongens magt har været begrænset 
i hverdagen. Lokalområderne har 
været styret på ting, hvor lokale tvi-
stigheder er søgt bilagt.

 
STATSDANNELSE  ca. 958.

Kong Gorm (den gamle) døde ca. 
958, og efterfulgtes af sønnen Ha-
rald Blåtand. Harald blev kristnet 
af præsten Popo, som var sendt fra 
Tyskland under kejser Otto 1. som 
led i en missionspolitik. I følge Jel-
lingstenen gjorde Harald også da-
nerne kristne.

Således blev kirken kongens alliere-
de i en tid, hvor sakserne truede vor 
sydgrænse. Harald Blåtand forbedre-
de Dannevirke, og anlagde ligeledes 
èn vold omkring Hedeby, for bedre 
at kunne forsvare det sydlige Jyl-
land. Da Blåtand erfarede om Ottos 
død, krydsede han Ejderen, og gik i 
mod sakserne. Krigslykken stod ham 
ikke bi, og i løbet af kort tid havde 
han tabt såvel Dannevirke som He-
deby, og Sønderjylland var besat de 
næste ni år.

Historien fra Jelling
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Hjælp ved Spejdernes Lejr
Sønderborg Handel arrangerer 3 bålpladser i Sønderborg midtby i uge 30.

Ved bålstederne kan børn (og voksne) lave popcorn (majskolber) over bålet. 
Det er gratis for alle at deltage.

Blæksprutterne skal stå for bålstederne. 

Som frivillig skal du være udadvendt og service-minded. Det er nemlig dit 
job, at skabe kontakt til børn og unge og invitere dem til, at lave popcorn. 

Du skal også give dem en hurtig instruks i, hvordan man gør.

Bålet må på intet tidspunkt være uden opsyn, derfor er vi 2 frivillige pr. vagt.

Vi starter mandag d. 24. juni.

                                   Bålene er tændt mandag - fredag fra kl. 11:00-16:00.

                                                      Vagtplanerne er tilgængelige i Blæksprutterne.
                                                      En vagt er på 2½ time. 

                                                      De 3 bålsteder befinder sig alle i området om-
                                                          kring Perlegade / Jernbanegade.

                                                            Vi håber DU vil være med!

 
Haralds reaktion på truslen sydfra, 
var at iværksætte opførelsen af 
vikingeborgene Fyrkat, Trelleborg, 
Aggersborg og Nonnebakken. Vi ved 
endda at træet som er anvendt til 
Fyrkat og Trelleborg er fældet i 980 
– 981. Brobyggeri har også fundet 
sted i disse år, bl.a. Ravningbroen 
i Vejle Ådal, den er 7oo m. lang og 
5,5 m. bred.

Det kan sikkert diskuteres hvor godt 
kristendommen egentligt havde fat 
de første år efter at folk var døbt. 
I hvert fald har man udgravet en 
kvindegrav ved Fyrkat som indeholdt 
frø af bulmeurt, noget kæbeben fra 
et svin og uglegylp, som er tegn på 
magi. Guds mølle maler som be-
kendt langtsomt, så den gamle tro 
og den nye har sandsynligvis trive-
des side om side i mange, mange år.
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Farvel til Ib Juul
Torsdag d. 08. juni måtte vi sige farvel til et kært og helt særligt medlem 
af foreningen. Ib Juul ik bort efter flere års sygdom. Han blev 65 år. 
Ib blev bisat i Sct. Marie Kirken i Sønderborg d. 20. juni. 
Mange af vores medlemmer har kendt Ib, da han i flere år var Blæksprut-
ternes faste buschauffør. Det var også tydeligt ved bisættelsen, at Ib havde 
mange venner i Blæksprutterne, der mødte op i stort antal.

Et par ord fra Ole, Lone og Carina

Ib har fået fred. Jeg sidder med to forskellige følelser: først er jeg glad for 
at Ib har fået fred, og så er jeg ked af at jeg har mistet en god ven. 
Ib har gjort meget for foreningen og mig og min familie. Ib var altid til at 
regne med. Han kom når man havde brug for ham. 

Ibs kørsel for Blæksprutterne stoppede med et brag, da han tog et hellean-
læg i Dybbøl med bussen. Da kunne vi se hvad vej det gik for ham. 
Tak for den tid jeg har kendt dig Ib Julemand.  ~ Ole Stolberg

Jeg har kendt dig siden mine unge år. Du var buschauffør og du kørte 
Arnkil-Kær ruten, hvor jeg kørte med til Ulkebøl Skole. Du var altid 
smilende og i godt humør. Vi fik mange gode snakke og har lavet en masse 
sjov sammen.

Mange år efter mødtes vi så igen i Blæksprutterne, hvor jeg startede i 
praktik i 2014. Du kom hen og gav mig 
hånden. Jeg kunne straks genkende dig. 
Jeg spurgte om du kunne huske mig. Du 
sagde: “ja, jeg kan huske dit søde smil”. 
Mange tak for komplimentet!

Den tur jeg altid vil tænke tilbage på med 
dig, var den tur vi tog i sommeren 2016, 
hvor du gav Blæksprutterne en guided tur 
igennem Fynshav, Mommark og Lysabild. 
Du fortalte os om alle de smukke gamle 
huse i Fynshav, hvor du var vokset op. Vi 
var henne at se dit barndomshjem i det 
skønne Mommark og kirken i Lysabild, 
hvor du blev konfirmeret.

Tusind tak Ib, for alle de gode minder du
gav os. Du var en god og kær ven. Altid
i godt humør og med en frisk bemærkning.
Jeg vil savne dig.   ~ Lone Nielsen
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Jeg glemmer aldrig den dag jeg mødte Ib. Det var fastelavn og vi havde 
slået katten af tønden i Blæksprutterne. Jeg var som sædvanlig den en-
este, der havde klædt sig ud. Knald-rød paryk, rød læbestift på læber 
OG over øjnene. Men det havde jeg jo glemt alt om. Så der står jeg og 
præsenterer mig selv for et nyt medlem som “mig, der sidder på kontoret”. 
Ib står bare der og smiler sødt imens jeg fortæller løs. Det er først senere 
det går op for mig hvordan jeg egenligt ser ud! Det har Ib og jeg grint af 
mange gange siden.

Ib har været en kær ven og vi har haft mange gode stunder sammen - det 
de alle har til fælles er, at det har været SJOVE stunder. Ib var nemlig 
en forfærdelig drillepind, og så han sit snit, så blev der fyret en sjov be-
mærkning af - men altid på en kærlig måde og med et glimt i øjet.

Forrige år mødte jeg Ib til Ringridning. Vi var oppe i pariserhjulet sammen. 
Imens jeg sad og klamrede mig fast til rælingen, da vi nåede toppen og 
det blæste godt, rejse Ib sig op i sin fulde højde! Han skulle da have nogle 
billeder ud over Sønderborg! Ak ja, han var ikke bange for noget ham Ib!

Kære Ib. Jeg vil aldrig glemme dig. Du var noget særligt og du gjorde en 
forskel. ~ Carina Berg
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Find 5 fejl
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                                                  Brugernes Bazar er en messe, der sidder  
                                            fokus på socialt udsatte. Der bliver lagt op til 
debat med politikkerne i hovedteltet, ligesom der er mulighed for, at få en snak 
med de forskellige foreninger på pladsen. 

Du bestemmer selv hvordan du vil tilbringe tiden i Odense, og kan eventuelt gå 
en tur ned ad gågaden, i Fyns Bazar, på museum, eller en tur igennem Den 
Gamle By, hvis du føler du har tid tilovers.

Turen er gratis og inkluderer morgenmad i bussen, mad i Kongens Have 
og transport til og fra Sønderborg. Turen starter ved Kirkens Korshær på 
Vølundsgade ca. kl. 08:30 (tidspunkt er ikke fastsat i skrivende stund). Vi er 
hjemme igen ca. kl. 18:00. Tilmelding i Blæksprutterne (eller hos Kirkens Kor-
shær) er nødvendig, senest d. 11. august. 

Onsdag d. 30. august
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Tillykke til de runde
Leif Boye Jensen (70), 30. august

Sommer!
...og hvad så?

    Jeg skal i sommerhus sammen med kæresten over ved Blåvand.
    ~ Johnny

    Jeg skal måske ud at rejse. Hvem ved? Jeg planlægger ikke noget.
    ~ Ralph

    Jeg skal være selv i en hel uge, så jeg vil nyde roen. Jeg skal også i 
    Danfoss Universe med drengene og forhåbenligt til stranden at fange 
    krabber, hvis vejret er til det.   ~ Tine

    Jeg skal med bussen til København, hvor jeg skal til 60 års fødselsdag 
    ved en veninde. Vi skal spise på Bellahøj. Jeg bliver nok et par dage.      
    ~ Lone

    Jeg skal nok til Langelandsfestival. Min søster bor lige ved siden af, så 
    jeg plejer at være derovre. Og så skal jeg selvfølgelig ud at fiske.      
    ~ John

    Jeg skal 3 uger til Kreta med min familie.   ~ Bente

    Jeg skal til Thy igen. De har nogle fandens gode softice!   ~ Maibrit

    Jeg skal på den store spejderlejr med 37.000 spejdere fra 39 forskellige 
                       lande. Jeg skal være der hele ugen og være sammen med 
                           14 fantastisk unger i alderen 6-11 år - det bliver mega 
                                    hårdt!  ~ Anna
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Geografisk Have i Kolding 
er en botanisk park, der kan 
prale med eksotiske planter 
fra bl.a. Kina, Sibirien og 
Sydamerika. 
Kaniner, ponyer, silkeaber og 
andre dyr lever i haven.
I haven findes ogsaa Kold-
ing Miniby. Mad og drikke 
kan købes i havens café. Du 
bestemmer selv om du vil 
medbringe en madpakke.

Vi tager afsted:
Tirsdag d. 11. juli

Bussen forlader 
Skovvej 4 kl. 09:00.

Hunde må medbringes i snor. 
Haven er handicapvenlig.

Pris: 130 kr.
Husk tilmelding og betaling 
for at sikre dig en plads i bus-
sen.

~ Sara
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                   Af Sabrina Hansen og
                       Carina Berg

                   ”The Ladies” gik i år 
                    7 lange kilometer fra 
SFS-hallen, igennem Søndersko-
ven og Vollerup. 

Sabrina var med for første gang og 
fortæller: ”Det er første gang jeg var 
med til Ladywalk, men bestemt ikke 
sidste! Der var total god stemning 
da vi gik, og det virkede til at alle 
hyggede sig. Jeg gik sammen med 
Carina og Maibrit og vi havde det så 
sjovt, og jeg glæder mig allerede til 
næste år”.

I alt var vi 7 piger af sted i år: Anna, 
Birgit, Karen, Anne, Maibrit, Sabrina 
og Carina. 

”Feltet” blev hurtigt delt, da vores 
tempo og kondition viste sig at være 
meget forskellige. Jeg fulgtes med 
Anna det første stykke af vejen, men 
kunne hurtigt fornemme, at Anna 
havde ”længere ben” 
end jeg. Anna forsvandt 
forud og bagfra kom 
Sabrina og Maibrit. Vi 
fandt hurtigt et fælles 
tempo og gik resten af 
vejen sammen.

Birgit og Karen gik læn-
gere bagud. Birgit var 
med for første gang og 
fortæller at: ”min krop 
var ødelagt efter 4 kilo-
meter. Jeg ville ønske 
at der havde været en 
kortere rute, for jeg vil 
           jo gerne gå med, 

men 7 kilometer er for langt for mig. 
Jeg synes ellers det var en sjov tur 
og vi havde det hyggeligt. Jeg ville 
dog ønske at vi kunne have sluttet af 
sammen”.

Næste dag var der også bred enig-
hed på facebook om, at det havde 
været en både hyggelig, men også 
hård tur:

Maibrit: Tak for en hyggelig aften-
gåtur rødder. Er trætte i benene i 
dag, hvad med jer?

Sabrina: Selv tak! Jeg har mega 
ondt i ryggen, men ikke så meget 
benene.

Carina: Jeg føler mig som en på 
85 i dag. Jeg tror jeg skal ha’ en ny 
hofte...

Meeeen mon ikke vi har glemt smer-
ten til næste år, og tager en tur til?

De længste 7 kilometer
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Sønderborg Kommune inviterer endnu engang til et brag af en fest for alle frivil-
lige, i idrætshallen i Havnbjerg.

Arrangementet er GRATIS for alle frivillige, men tilmelding er nødvendig.

Der arrangeres kørsel fra Blæksprutterne, samtidig med at vi opfordrer vores 
medlemmer til at arrangere fælleskørsel.

Til festen serveres en kæmpe buffet. Mad og drikke er gratis for alle frivillige!

Festen starter kl. 14:00 og inkluderer i år bl.a. en optræden med Kandis-Johnny.

Vi håber at alle vores medlemmer vil iføre sig vores Blæksprutte-tshirts, men 
det er selvfølgelig ikke et krav.

Efter festen er det Blæksprutternes opgave at rydde op og gøre rent. Det tager 
ca. 1-2 timer, afhængigt af hvor mange vi er.

Festen er FREDAG D. 29. SEPTEMBER. Tilmelding på kontoret frem til d. 04. 
september.



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......................

Morgenmøde......................
Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................
Geografisk Have..................
Arbejdsdag..........................

Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................
Fotoklub...............................

Bålvagt gågade....................
Bålvagt gågade....................
Bålvagt gågade....................
Bålvagt gågade....................

03. jul.

10. jul.
10. jul.
11. jul.
11. jul.
12. jul.

17. jul.
18. jul.
19. jul.
19. jul.

24. jul.
25. jul.
26. jul.
27. jul.

Kl. 09:30

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

Kl. 09:00
Kl. 09:00
Kl. 09:00
Kl. 12:00

Kl. 11:00
Kl. 11:00
Kl. 11:00
Kl. 11:00

Juli September
Lørdagsklub.........................
Morgenmøde......................
Skærup Zoo..........................
Badminton...........................

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

Morgenmøde......................
Høstfest................................
Fotoklub...............................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Frivillighedsfest..................

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

Kl. 09:30
Kl. 15:30

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

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

02. sep.
04. sep.
06. sep.
07. sep.

11. sep.
14. sep.

18. sep.
19. sep.
20. sep.
21. sep.

25. sep.
28. sep.
29. sep.

01. aug.
02. aug.

07. aug.
08. aug.
09. aug.

14. aug.
15. aug.
16. aug.
17. aug.

21. aug.
22. aug.
23. aug.
24. aug.
25. aug.

28. aug.
30. aug.

Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................

Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................

Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................
Arbejdsdag..........................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Fotoklub...............................
Beton kreativ........................
Badminton...........................
Sommerfest SIND................

Morgenmøde......................
Brugernes Bazar...................

Kl. 09:00
Kl. 09:00

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 07:30


