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Nyt siden sidst

                   
                   Siden sidst har vi haft rigtig travlt og en hel del udfordringer. 
                   Vi har for første gang været med til byfesten i Sønderborg, 
hvor vi skulle stå for, at grille pølser. Det har vi også prøvet for nogle 
år siden til Gråsten Ringridning, men denne gang var det kun os til at 
grille og bemande teltet. Det gik rigtig fint, og der var stor tilslutning til 
at hjælpe. Samtidigt med, at vi stod til byfesten havde vi arrangeret et 
foredrag med Marion Dampier-Jean (hende fra Åndernes Magt), nede på 
slottet. Det gik også rigtig godt. Alle billetterne blev solgt og vi fik en rigtig 
god aften.

Juni måned er gået med at holde opsyn ved Slotskajen om aftenen og 
om natten. 13 nætter i det hele. Først i forbindelse med en fiskekonkur-
rence og ugen efter i forbindelse med den årlige Wood Sculpture Festi-
val. Vi skulle holde øje med pladsen og passe på, at der ikke blev begået 
hærværk eller tyveri. 

I baghaven er vi godt i gang med, at sætte vores skur op, og få det malet. 
En del af malerarbejdet er foregået uden for vores normale arbejdstid, da 
nogle af de frivillige har arbejde. 

Vi har valgt at rykke vores normale åbningstid om torsdagen til om efter-
middagen. I første omgang er det kun her i sommermånederne, så må vi 
se om der er stemning for, at vi fortsætter. Det betyder at vi nu har åbent 
om torsdagen fra kl. 16:00-20:00. Dem der har lyst kan spise med. Elvira 
laver dejlig varm aftensmad kl. 18:00. Husk tilmelding. Torsdagsåbningen 
giver også de medlemmer, der er kommet i arbejde, mulighed for, at være 
en del af fællesskabet. Carina er ind imellem på kontoret, og flere af de 
andre ansatte møder også op. Det er lidt forskelligt hvem der er her, men 
de sidste fire gange har det været godt besøgt, med mellem 20-25 per-
soner hver gang.

Vi er undervejs ind i ferieperioden. Lone og Linda holder ferie som de 
første, fra uge 27. Resten af os holder ferie i ugerne 31 + 32 + 33. I 
samme periode er Blæksprutterne lukket. I hvert fald officielt. Der kan sta-
dig være medlemmer, eller ansatte, der bruger lokalerne. Lydavisen skal 
jo ud hele sommeren og betonholdet starter op allerede d. 8. august. Og 
sidder der nogen derude med grønne fingre, så klager vi ikke hvis man får 
lyst til at hakke lidt i jorden, eller slå græsset ude vores baghave.

Rigtig god sommer ønsker jeg jeg alle sammen.

 
                   Af Ole Stolberg
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                   Af Carina Berg

                   ... af Ringriderlod-
                   sedler. Det har været
                   sværere end vi havde
forestillet os, at få solgt 1000 
lodsedler. Faktisk må vi erkende, 
at det ikke er lykkes os, men det 
er i hvert fald ikke på grund af 
manglende indsats. 

Linda
”Det er ikke gået særlig godt. Jeg 
har stået på Bilka, men der er for 
mange der sælger. Jeg har solgt 3 
stk. til Flemming...” (ingen ved hvem 
Flemming er, men tak til Flemming).

Lone
”Det er ikke gået godt. Alle man 
spørger har allerede købt. Faktisk 
gik det så skidt at Karen kom hen til 
mig og spurgte om jeg ville købe en 
lodseddel ved hende... og det gjorde 
jeg så. Vi skal jo støtte hinanden, 
haha”. 

Carina
”Jeg har stået selv foran Bilka tre 
gange. Jeg har solgt 30 lodsedler. 
Når man tænker på, at jeg har stået 
i 3½ time, er det en virkelig dårlig 
timeløn. Jeg tror Ole har ret i, at det 
er lettere for børn. De kan gå fra dør 
til dør og da har folk mere sympati. 
Og så kan de sælge til hele familien. 
5 til mormor, 5 til farmor, 5 til on-
kel... så løber det hurtigt op”.

Ole
”Jeg har solgt hjemmefra. Til alle der 
ringede på min dør. Det er gået helt 
af *h* til. Det er ikke let, for der 

er for mange der sælger. Jeg så en 
mand stå og sælge på Bilka. Efter en 
time havde han ikke solgt en eneste. 
Man skal være meget frembrusende, 
eller se meget godt ud, for at få 
solgt de lodsedler”.

Tine
”Det er gået rigtig godt. Mig og Jeya 
fik solgt 25 lodsedler på en halv time 
på Bilka. Jeya gjorde folk opmærk-
somme på bilen og jeg solgte lod-
sedlerne. Man skal bare smile og gå 
ind foran folk, så de ikke kan komme 
udenom. Og et godt tip - gå efter 
dem, der har børn med. De har svæ-
rere ved at sige nej. På torsdag skal 
jeg med mine drenge ud til Fakta i 
Kløvermarken og sælge lodsedler”.

Ja, som Ole også udpeger, så kræver 
det et særligt talent at sælge lodsed-
ler. Et talent som Tine og Jeya me-
strer bedre end de fleste af os. 

Jeg har selv haft fornøjelsen af at stå 
sammen med Tine - da hun skulle 
sælge den første lodseddel tabte 
hun alle byttepengene på jorden, og 
damen der ville købe en lodseddel 
måtte holde Tines ting imens Tine 
roddede rundt efter småpenge. Jeg 
tænkte at det her går da aldrig godt, 
men måske er det hele charmen? Af 
en eller anden grund går det i hvert 
fald altid godt, når Tine skal sælge. 
Hun er jo heller ikke til at stå for...

Tusind tak til alle, som har hjulpet 
med salget. Jeg krydser fingre for, at 
det er en af os fra Blæksprutterne, 
der vinder bilen!

Sprutterne sælger ud...
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                   Af Preben Schou

                    Vi startede den 7/7      
                    kl. 18:00 med aften
                    vagt til kl 22:00 og nat-
tevagt fra kl. 22:00 til kl. 04:00 ved et 
fiskeri arrangement, hvor vi sad som 
opsyn og skulle holde øje med diverse 
telte med fiskeri udstyr, på p-pladsen 
foran slottet. Alt foregik stille og roligt 
og det sluttet den 10/6.

Så startede vi op igen med Woodsculp-
ture Festival fra den 14/6 til den 24/6. 
Igen aftenvagt fra 18:00 til 22:00 og 
nattevagt fra 22:00 til 04:00. Også 
dette forgik stille og roligt, dog var der 
nogle som vil ind til træskulpturerne 
og kikke nærmer på dem, og de blev 
venligst, men bestemt, bedt om at gå 
ud fra dem igen. Selv kunstnerne blev 
bedt om at gå ud, da vi ikke havde set 
dem.

Natten til den 16. fik vi fint besøg af 
politiet. De ville lige hilse på os og se 
om der var roligt på pladsen og det var 
der. Der blev dog stjålet noget værktøj 
fra en af teltene selvom der var opsyn 
på, men der var slukket for overvå-
genings kameraet i dagtimerne og så 
var de gået ind i teltet bagfra. Det var 
lidt øv at det skulle ske, men alt i alt 
gik det rigtig godt. 

Og en rigtig fin afslutning den 23/7 
med fyrværkeri kl. 23 over fra stran-
den, men det var så i anledning af 
Sankt Hans.
 
                    

Nat på havnen
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                   Af Carina Berg

                   Jeg sidder her i tel-
                    tet på slotskajen i 
                    Sønderborg, i hvad 
der kun kan betegnes som luk-
suscamping på Danmarks bedst 
beliggende plads. 

Jeg skal sammen med min mor 
holde opsyn med træskulpturerne 
og teltene udenfor. Klokken nærmer 
sig 2:00. Det er søndag nat og helt 
stille på havnen. Min mor har pak-
ket sig ind i to tæpper på sofaen (jeg 
sagde jo det var luksuscamping), og 
jeg sidder på en drømmeseng, som 
Ole har stillet til rådighed. Min mor 
ser fjernsyn og jeg holder øje med 
pladsen udenfor. På sofabordet har vi 
sodavand, chips og slik, som vi har 
købt til at hygge os med.

Først på aftenen kom Ole forbi. Han 
blev og fik et kop kaffe. 
 
Efter mørkets frembrud gik vi en tur 
på pladsen og kiggede på skulpturer-
ne. Der er lys i alle teltene, så plad-
sen er godt oplyst. Vi hilste på nogle 
unge mennesker, der kom forbi. 

Tilbage i teltet holder vi os vågne 
med kaffe og energidrinks. Pludselig 
ser vi forlygterne på en bil, der har 
sneget sig ind på pladsen, som ellers 
er lukket for uvedkomne. Vi sidder 
lidt og kigger efter bilen. Måske er 
den kørt forkert, og vender om igen? 
Nej, den kommer helt hen til vindu-
erne i teltet, og forsvinder om bag 
teltet. Lidt uhyggeligt når klokken er 
2:00 om natten. Vi skynder os at 

få sko på og lyne teltet op. Vi løber 
ud og kigger bag om teltet. Bilen er 
undervejs tilbage, hen imod os. GS4 
står der på den. Det er vagtværnet. 
Vi hilser på chaufføreren. Det er dej-
ligt betryggende at han lige kiggede 
forbi helt uventet. 

Min mor går tilbage i teltet. Jeg går 
en tur langs kajen og tager nogle 
natfotos. Jeg synes jeg kan høre 
nogle mandestemmer, men langt 
væk. Jeg bliver stående lidt og kig-
ger over mod resturanterne. Der 
er ingen at se. Jeg bliver stående 
og lytter godt efter. Jeg ser sikkert 
meget spekulativ ud. Pludselig er der 
nogen der griner meget højt, lige 
foran mig! Jeg har ikke set at der på 
de opstillede bænke langs vandet 
har siddet tre unge mænd og hyg-
get sig. De har garanteret med vilje 
været stille imens jeg har stirret lige 
hen over hovederne på dem! De tre 
mænd forsvinder ud i natten og jeg 
griner lidt af mig selv og hvordan jeg 
må have set ud for dem.

Det er min anden nattevagt på hav-
nen. Jeg har en vagt igen på tors-
dag. Jeg glæder mig faktisk lidt. Det 
er lidt som at være på camping for 
en enkelt nat, i et luksustelt, på en 
campingplads man har helt for sig 
selv, hvor toilettet er lige bag teltet 
og man kan høre bølgerne skvulpe 
mod kajen helt inde i teltet.

Min mor kigger på klokken. Det er 
længe at holde sig vågen, når man 
ikke er vandt til det. Heldigvis synes 
jeg at tiden løber af sted.

Luksuscamping ved slottet
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Logik for burhøns?
Her er lidt hjernegymnastik til sommervarmen. Ved hjælp af histo-

rien på næste side, skal du finde ud af, hvad de 5 medlemmer laver 
i Blæksprutterne til dagligt, hvordan de kommer ud i Blæksprut-

terne, og hvor mange år de har været medlem. 
(Alle detaljerne er fiktive)

Merete

RalphJohn

John
Merete
Ralph

Suzanne
Erik
1 år
3 år
5 år

10 år
20 år

1 
år

3 
år

5 
år

10
 å

r
20

 å
r

Knallert
Limousine

3-hjulet cykel
Løbehjul

Rulleskøjter

Kn
all

er
t

Lim
ou

sin
e

3-
hju

let
 cy

ke
l

Lø
be

hju
l

Ru
lle

sk
øj

te
r

Yo
ga

Kl
at

re
r t

ræ
er

Se
lvp

or
træ

t
Lu

do
Ka

ra
ok

e

X



9

1. John har været medlem af Blæksprutterne længere end den, der 
klatrer i træerne i baghaven, men ikke så længe som ham der kører på 
3-hjulet cykel.

2. Merete får masser af motion på vej til Blæksprutterne hver dag.

3. Ralph har været medlem dobbelt så mange år som den, der bruger 
hverdagen i Blæksprutterne til at synge karaoke.

4. Enten Suzanne eller ham der kører på løbehjul, har lige haft 10 års 
jubilæum som medlem.

5. Erik har arbejdet på sit selvportræt i Blæksprutterne  i over 2 år.

6. Ham der dyrker yoga, får også masser af motion på vej til Blæksprut-
terne hver dag.

7. Den, der spiller Ludo, havde været i Blæksprutterne i over 6 år, da 
han fandt ud af, at man godt må slå sin modstander hjem, når han står 
på en stjerne!

8. Hende, der klarter i træer i baghaven, er glad for, at hun har købt en 
knallert, så hun hurtigt kan komme i Blæksprutterne.

                           9. John har ikke været medlem i 10 år endnu.

                           10. Ham, der kører med limousine, har været medlem
                            af Blæksprutterne i 20 år.

                           11. De eneste to, der aldrig kommer for sent til
                           morgenmødet er John og den, der synger karaoke.
                           Dem der kommer på knallert, i limousine og Erik
                           på sin 3-hjulet cykel kommer altid for sent!

                          Sæt kryds ved de rigtige udsagn i skemaet, og
                          markér (streg over) de forkerte. Der skal være ét 
                          kryds på hver linie i hver kasse. Held og lykke!

Erik

Suzanne
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Tillykke til de runde
Merete Hansen (50), 6. august
Marie Hansen (80), 23. august

Ingrid Stavsholm (70), 4. september

Vi udgiver en bog!
Det er ikke nogen hemmelighed, at Blæksprutterne i år fejrer 25 års 
jubilæum. Men hvad du måske ikke vidste er, at jeg i de sidste mange 
måneder har haft travlt med, at samle hele historien om Blæksprutterne i 
en bog. Bogen bliver sat til salg i Blæksprutterne til 100 kr. samtidigt med 
jubilæumet i september.

En bog? Det lyder måske kedeligt. Men det er det bestemt ikke. Her er lidt 
af, hvad du kan vente dig:

• Historien om Blæksprutterne - helt fra 1993 til i dag.
• Portræt af de 3 daglige ledere - Tage, Anne og Ole.
• Fotos! Masser af fotos! Billeder du aldrig har set før!
• Udtalelser fra nuværende og gamle medlemmer.
• Små historier fra Blæksprutterne, som du sikkert ikke kendte.
• Alle bestyrelsesformænd.
• Formandsberetningen fra Blæksprutternes første formand, Benny 

Engelbrecht.
• Meget, meget mere...

Jeg har lært utrolig meget af, at studere Blæksprutternes fortid. Jeg er 
imponeret over de første frivillige og deres engagement. Jeg føler jeg har 
lært nogle mennesker at kende, uden nogensinde at have mødt dem. Jeg 
har nærlæst alle udgivelser af Sugekoppen, helt tilbage fra 1994, og alle 
avisartikler. Jeg har været på lokalhistorisk arkiv og jeg har snakket med 
tidligere medlemmer, der i dag bor i alle hjørner af Danmark. Det har 
været spændende og jeg har hygget mig med hele projektet.
                                       
                                                                                      ~ Carina Berg
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HVAD: Diciplinerne indeholder bl.a. flødeboller , et tæppe, 

luffer, halskæder, store fotos og papirklips!

HVORDAN: Deltagerne inddeles i hold, der kæmper mod 

hinanden i Olympiadens hidtil mest udfordrende sportsgrene! 

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

er ingen fysisk krævende aktiviteter.

HVOR: I baghaven hos Blæksprutterne, Skovvej 4

HVORNÅR: Tirsdag d. 24. juli kl. 11:30

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

PRIS: Gratis!

BLÆKSPRUTTERNES OL
~ har intet med sport at g

øre!
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Kort nyt
Skuret i baghaven er næsten færdigt. Der bliver indrettet et de-
potrum til bl.a. vores telt, og et redskabsskur til vores haveredskaber. 
Imellem de to skure er der gjort plads til et rygerum, som vi håber 
rygerne selv vil sætte i stand hen over sommeren. Tak til alle, der har 
givet en hjælpende hånd med at lægge fliser, opsætning og maling.

Lars Breum gav os noget af et chok, da vi pludselig fik at vide, at han 
lå på sygehuset, efter at have fået en blodprop i hjernen! Efter nogle 
svære uger på hospitalet, der også bød på en virkelig slem lunge-
betændelse, er Lars heldigvis i bedring. Lars er i skrivende stund 
indlagt i Grindsted, hvor han modtager genoptræning. Rigtig god 
bedring Lars! Vi glæder os til at få dig hjem igen!

Der har været rotter på spil i vores IT systemer. Først gik hjemmesiden 
ned. Så forsvandt vores email. Senest er vores internet- og telefon-
abbonement blevet opsagt. Heldigvis har vi fået det hele op at køre 
igen, så alt fungerer ligesom før.

Endelig er vores nye brik-låsesystem blevet installeret. Der har været 
lidt startvanskeligheder og nogle falske alarmer, men nu tror vi på, at 
det virker som det skal. 

Bestyrelsen er så småt begyndt at planlægge vores jubilæumsfest. 
I Blæksprutterne er vi begyndt at fremstille bordpynt til festen. Hvis 
du har andre ideer til sjove, eller kreative tiltag i forbindelse med ju-
bilæumet, så hører vi meget gerne fra dig.

Sara er startet i praktik pr. 2. juli. Hun skal hjælpe til i foreningen - 
mest på kontoret - i hele juli måned. 
Sara er tilstede i Blæksprutterne hver mandag 09:00-13:00, onsdag 
09:00-14:00 og fredag 10:00-12:00. 
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NYT FRA STOPPESTEDET
Sommeren er over os og indtil videre har vi haft 
en kanon god sommer. I år holder Blæksprut-
terne åbent hver torsdag fra kl. 16:00-20:00 
- foreløbigt indtil august - hvor vi hygger, griller 
i haven, eller laver mad. Vi har haft en god op-
bakning, og der har været ca. 25 tilmeldt til 
spisen hver gang.

En stor tak skal lyde til de frivillige, der står for 
tilberedelse af maden hver gang. Mange tak til 
Hildegard, Kari, Elvira og Linda, der gør dette 
muligt.

I øjeblikket laver vi ikke mad om tirsdagen, men 
det
kigger vi på igen efter sommerferien.
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Sara er blevet student!
Os der kender Sara ved, at det har ikke altid har været let. Da Sara start-
ede i Blæksprutterne i 2012 var dét der med uddannelse slet ikke på tale. 
Sara var lammet af sin socialangst og det var svært for hende “bare” at 
være i Blæksprutterne. Derfor brugte hun også det meste af tiden på kon-
toret, hvor hun kunne “gemme sig”. 

Som ugerne, månederne og årene gik, blev Sara dog mere og mere åben. 
Det var ikke længere skræmmende at komme i Blæksprutterne, og hun 
begyndte endda at tage med på ture (jeg husker særligt en tur til Tønder, 
hvor jeg fik et fyr-af midt på gågaden, da jeg kom til at efterlade hende i 
en butik). Hun overlevede turen. Hun var dog ikke helt tryg ved, at være 
med, når vi holdt vores årlige julehjælp-indsamling i Føtex. Det var jo også 
forståeligt, for da er man jo virkelig “på” og i kontakt med rigtig mange 
kunder. Så Sara meldte sig ikke til... alligevel dukkede hun op i Føtex, da 
jeg var på vagt. Hun stod ved siden af mig og snakkede, imens jeg delte 
flyers ud til kunderne. “Kan du ikke lige holde dem her, imens jeg løber 
over til den anden vogn”, spurgte jeg og gav hende bunken med flyers. 
Hun tog imod dem. Jeg gik over til den anden vogn. Imens jeg står der 
hører jeg pludselig: “Hej, vi samler ind til julehjælp, må jeg give dig sådan 
en her med?”. Jeg vender mig om, og der står minsandten Sara og deler 
flyers ud til kunderne. Jeg kunne ikke andet end at være stolt og jeg tog 
mig lidt ekstra tid ved vognen. Men jeg skulle få endnu et chok. Da min 
vagt var ovre og jeg skulle hjem, ville Sara nemlig blive stående! Det var 
jo skide sjovt det her! Og næsten alle dem hun gav en flyer kom tilbage 
med en vare til juleindsamlingen, så
hun måtte jo være god til det. Jeg frist-
es til at sige, at det var den dag Sara
glemt hun havde socialangst.

Sara fik én på selvtilliden og året efter
var Sara ikke med til juleindsamlingen
som Blæksprutte, men som journalist
for Ugeavisen! Sara havde skaffet sig
en praktikplads på avisen, og hendes
flair for politik gjorde, at avisen gerne
sendte hende ud til politiske arrange-
menter, hvor Sara kunne stille spørgs-
mål til lokalpolitikerne. Var det den
samme Sara, der havde siddet helt
stille ved bordet i Blæksprutterne et
par år forinden? Det var næsten ikke
til at tro!
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En dag blev Sara sendt på en opgave
på Alsion. Da hun gik derfra var hun
helt solgt. Hun ville have en uddannel-
se! Hun havde forsøgt nogle gange på
Handelsskolen i starten af 20’erne, men
hendes socialangst havde hindret hen-
de i at gennemføre.

Jeg husker tydeligt den dag, hun bad
mig om at tage med hende på VUC.
Vi gik ind på kontoret, og Sara fortalte
om hendes situation. Hun fik et skema 
over enkeltfag, som hun kunne tage
med hjem og kigge på. Hun blev også
tilbudt en mentor, som var tilknyttet
VUC. Sara gik glad derfra, men hun
havde alligevel én stor bekymring, som
forhindrede hende i, at tilmelde sig...
trapperne! Nogle af undervisningsloka-
lerne befandt sig helt oppe på 3. sal!
Sara besluttede, at det var simpelthen for pinligt, hvis hun ikke kunne 
komme op af de mange trapper og måtte holde pause undervejs. Tja... 
Så en dag tog jeg Sara i hånden og marcherede ind på VUC, hvor jeg 
tvang hende op af de mange trapper. Og det gik jo godt! (For Sara vel at 
mærke. Jeg troede jeg skulle dø halvvejs). 

Det er nu 3 år siden vi besteg de berømte trapper på VUC. I år, den 27. 
juni, blev Sara student. Og hun fik ikke bare hue på - hun blev også 
berygtet på VUC som “12-tals-Sara”. Det var næsten lige meget hvilket 
fag hun gik til eksamen i, så smed de 12-taller efter hende! 

Jeg glemte helt at fortælle, at Sara er førtidspensionist. Og Sara er - om 
noget - det bedste bevis på, at en førtidspension ikke er et dødsstød! Og 
socialangst kan overvindes! Men måske mest af alt - at humor og selvironi 
er den bedste medicin!

Sara, et stort tillykke med huen. Du er et stjerneskud! Jeg er SÅ stolt af 
dig - ja, det er vi allesammen her i Blæksprutterne! Du er et fantastisk 
eksempel på, at man kan hvad man vil. 

Et STORT tillykke med eksamen og det flotte resultat!

                                                                                  ~ Carina Berg
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                   Af Karen Ravn

                   Så er det blevet forår 
                   og vi kan igen tage 
                   på tur med bussen. 
Det er dejligt.

Vi kørte fra Blæksprutterne kl. 9:00 
med Ingrid som chauffør. Vejret var 
dejligt med sol og lidt vind.

Da vi kom til Kappeln kom vi på en 
lille runde i byen, for vi havde ingen 
GPS med, men Ingrid klarede fint at 
køre rundt i de små gader og også 
bakke med bussen - godt jeg ikke 
var chauffør!

På parkeringspladsen fik dem der 
ville en kop kaffe og så delte vi os i 
små grupper og gik ud i den lille by 
for, at finde en frokost-restaurant, 
eller hvad vi nu havde lyst til. 

Der er mange små butikker i den lille 
by og det er hyggeligt at gå rundt 
i de små gader. Hannelore og jeg 
gik en tur langs havnen. Jo længere 
vi kom fra centrum, jo dyrere blev 
resturanterne. Heldigvis havde vi 
spist på en vi kendte fra tidligere, en 
dejlig stor stegt rødspætte til hver. 
Det smagte virkelig godt.

På vores rundtur var vi også inde i 
kirken, der faktisk er stor for så lille 
en by, men jeg ved ikke hvor stort 
sognet er.

Da vi kom retur til bussen var det 
igen kaffetid, også for mig, så det 
var godt nogle var ude at handle.

Så kørte vi op til Kollund, hvor der 
var nogle, der fik en stor is og derfra 
kørte vi hjem, efter en dejlig tur til 
en lille skøn by.

En solrig dag i Kappeln
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Portræt af et medlem
I dag bliver der bagt boller i køkkenet. Det har Randi ikke noget at gøre 
med, men da der skal tages billede kaster hun mel på forklædet og i håret 
og smiler stolt foran alle bollerne. Jeg fanger i dag Randi, en af Blæksprut-
ternes faste “ballademagere”, til en snak om livet i Blæksprutterne.

Hvornår startede du med at komme i Blæksprutterne?
Det kan jeg da virkelig ikke huske. Det er i hvert fald 15 år siden.
                                              
Hvordan fandt du Blæksprutterne?
Det kan jeg da heller ikke huske! Jo, jeg blev sendt i praktik igennem Job-
centeret. Jeg blev så glad for at være her, at jeg meldte mig ind. Jeg har 
været her sådan lidt on/off, for jeg havde også perioder med arbejde.

Du har jo været med til mange ting...?
Det kan jeg ikke huske... ej, pjat. Ja, men mest at drikke kaffe. Men jeg 
har også været med til Givskud og nogle skovture...

Har du ikke også været med på kanotur engang?
Nej for søren da! Det er for primitivt. Jeg skal have et badeværelse, så jeg 
kan sætte håret om morgenen. Det er meget, meget vigtigt.

Hvad laver du i dag i Blæksprutterne?
Jamen i dag kører jeg Lydavis, sammen med Tine, og så står jeg for fit-
ness. Jeg hjælper til hvor jeg kan. Ole sagde i går at han manglede hjælp 
til at male nogle planker til skuret, så det skal jeg om lidt. 

Er der noget du siger nej til?
Ja, hvis det er fysisk hårdt. 

Hvorfor kommer du i Blæksprutterne?
Fordi jeg elsker alle de skøre mennesker!
Der kommer så mange forskellige slags og
der er plads til alle. Jeg føler virkelig at man
bliver løftet op. Hvis man har en dårlig dag
skal man bare komme og se Linda, eller
høre hende grine! Jeg kan godt li’ at man 
ikke bare sidder. Jeg synes vi er rigtig gode
til at sætte gang i ting. Det er selvfølgelig
op til én selv, men jeg synes der sker rigtig
mange gode ting. Hvis man mangler indhold
i hverdagen synes jeg i hvert fald at Blæk-
sprutterne er det helt rigtige sted.
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 BUSCHAUFFØR
  Dine kvalifikationer: buskørekort, EU-efteruddannelse.
  
  Jobbet: kørsel med Blæksprutternes minibus. Udflugter,
  frivilligt arbejde, kørsel med andre foreninger.

 IT-nørd  (Mobile IT Service)
  Dine kvalifikationer: fejlfinding PC, opsætning internet,
  mail, installation printer, mobiltelefoner m.m.  
  Jobbet: IT-hjælp hos ældre borgere, samt egne medlem-
  mer. Opsætning m.m. af IT i foreningen.

 Handy-man (og woman)
  Dine kvalifikationer: du kan bruge en skruetrækker, en
  hammer, eller en spade.   
  Jobbet: praktiske opgaver hos fysisk/psykisk svage borge-  
  re. Eks. samle en reol, flytte en seng, slå græs, hænge lampe.

 Kreative sjæle
  Dine kvalifikationer: du kan male, hækle, sy, klippe, 
eller
  noget helt andet. Du er udadvendt og kan tage imod nye.  
  Jobbet: sætte gang i kreative aktiviteter og få andre med.    

 Udrykningspatruljen
  Dine kvalifikationer: alle kan være med!
  Jobbet: hjælp til markedsdage, byfest, motionsløb osv.
  Grille pølser, stå vagt, oprydning, afspærring og meget mere!
  Du bestemmer selv hvor tit, og hvor meget.
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Vi kører fra Blæksprutterne kl 09:15 præcis. Så går turen over Tønder og 
videre til Møgeltønder, hvor vi gør holdt ved Schackenborg Slot. Herefter 
kører vi til Højer gammel sluse, hvor vi kommer ud og se den og de gamle 
hytter folk boede i da den bliv bygget. Bagefter kører vi ud til Vidå sluse, 

hvor der er mulighed for, at få noget at spise og gå en tur på digen. Ca. kl. 
15:00 går turen hjemad. Vi forventer ankomst ca. kl. 17:00 i Blæksprutterne.

Pris: 60 kr. Husk tilmelding!

~ Preben Schou
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                   Af Carina Berg

                    Hans Jørgen Nydahl 
                    havde arrangeret en
                    storslående fødsels-
dagsfest i Blæksprutterne. 

Der var mødt mange op for at fejre 
Hans Jørgen på hans store dag. 
Hildegard, Birgit, Tine og Ulla havde 
sørget for en vanvittig lækker mor-
genmadsbuffet, med pandekager, 
røræg, bacon, varm leverpostej, 
frugt, boller og alt muligt andet godt. 
Det var helt overvældende. Men det 
var selvfølgelig ikke det eneste - da 
vi alle havde spist så vi nær spræk-
kede, præsenterede de også lige en 
kæmpe lagkage.

Dagen forinden havde Jyske Vestky-
sten været forbi hos Hans Jørgen, og 
lavet en rigtig god artikel om hans 
liv. Ole havde sørget for at avisen lå 
i Blæksprutterne den dag, så vi alle 
kunne læse artiklen. Jeg læste artik-
len højt for Hans Jørgen. Han mente 
der var et par fejl, men i det store 
hele synes han det var en god arti-
kel. Det var det bestemt også - den 
fortalte om Hans Jørgens spændende

liv, lige fra tiden under besættel-
sen, hvor han nær var blevet skudt 
i Gråsten, til hans lange liv med sin 
kone og deres mange rejser rundt i 
Europa. 

Hans Jørgen virkede godt begejstret 
over, hvor mange kvinder der var 
mødt op til hans fødselsdag. Ja, ja, 
han er jo også en populær herre. 
Ved bordet rundt om Hans Jørgen 
var han også kun omringet af damer, 
og der blev godt sørget for ham. Han 
gik i hvert fald ikke sulten derfra.

Senere på dagen dukkede Hans Jør-
gens datter Berit, og hendes mand, 
også op i Blæksprutterne, for at 
ønske Hans Jørgen tillykke. Det var 
jo en dejlig overraskelse. 

Da det nærmede sig lukketid var 
Hans Jørgen vidst ved at være godt 
træt. Det er en lang dag, når man er 
centrum for festlighederne.

Jeg vil på vegne af Blæksprutterne 
gerne sige mange tak for den dejlige 
fødselsdagsfest. Tak fordi vi måtte 
fejre dig!

Hans Jørgen fyldte 95 år
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                   Af Carina Berg

                   Suzanne er kilden. 
                   Ikke bare lidt kilden.
                   Meget kilden! Det var
faktisk næsten umuligt for zone-
terapeut Gitte Vagner at røre ved 
Suzannes fødder, uden der lød et 
højt hvin fra Suzanne og et grin 
fra alle os andre.

Gitte havde arrangeret en rigtig hyg-
gelig dag med zoneterapi, for alle 
interesserede Blæksprutter. Foredra-
get var gratis, men det var alligevel 
overraskende få, der dukkede op. 
Ærgerligt for dem, men godt for os 
andre, for det betød, at der var tid 
til, at 3 af de fremmødte kunne få en 
tur på briksen.

Gitte lagde ud med, at fortælle hvad 
zoneterapi handler om. Det er et 
stort emne, men heldigvis havde 
hun taget tegninger med, der for-
klarede nogle af tingene. I bund og 
grund handler det jo om, at fødderne 
afspejler hele kroppen, og at man 
ved at trykke og massere de rigtige 
steder på fødderne kan smertelindre, 
eller finde ”udfordringer” som krop-
pen kæmper med, men
som man måske slet
ikke selv er klar over.

Første patient på briksen
var som sagt Suzanne.
Og så blev det sjovt.
Suzanne spurgte ”hvad
nu hvis man tit har 
hovedpine?”. Gitte 
spurgte ind til hvor hen-
ne hovedpinen var kon-
         centreret osv.

Da Gitte havde arbejdet på Suzan-
nes fødder i noget tid (og samtidigt 
snakket om noget andet) spørger 
hun Suzanne hvordan det går med 
hovedpinen, hvortil Suzanne svarer: 
”jamen det er ikke mig, der har ho-
vedpine - det er min mand”. 

Bagefter blev det min egen tur. Jeg 
var overrasket over, at det ikke tog 
Gitte mere end to minutter før hun 
kunne fortælle mig, hvad min krop 
kæmpede med. Hun trykkede mel-
lem min lilletå og tåen ved siden af. 
Og det gjorde så ondt, at jeg råbte 
”AAAVVV!”. Hun fortalte hvad dét 
punkt henviste til, og jeg kunne så 
fortælle hende, at det var lige præcis 
det jeg havde kæmpet med i årevis.

Til sidst måtte Pia på briksen. Det 
tog lidt overtalelse. Eller måske ret-
tere ”gruppepres”. Men jeg tror nu 
ikke hun fortrød. Gitte ramte nemlig 
også plet på Pias fødder. Og det var 
endda meget specifikt. 

Hvis nogen skulle være interesseret i 
zoneterapi, akupunktur m.m., så kan 
Gitte Vagner varmt anbefales. Visit-
kort m.m. findes i Blæksprutterne.

Gitte trykkede fødder
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Et medlemskab af Blæksprutterne koster 100 kr. om året. Som medlem kan du 
deltage i alle foreningens arrangementer og bruge foreningen i åbningstiden.

I foreningen kan du møde mange forskellige mennesker, fra studenter i starten 
af 20’erne til folkepensionister. Vi er mange førtidspensionister, fleksjobbere, 
midlertidigt arbejdsløse og skifteholdsarbejdere. Hvad vi alle har til fælles er, at vi 
gerne vil være med til, at gøre en forskel for andre, imens vi er sammen.
Ind imellem deltager vi i frivilligt arbejde for foreningen. Det er ikke noget du skal, 
som medlem, men noget du kan vælge at gøre. Hvis du laver frivilligt arbejde kan 
du komme billigere med på foreningens udflugter.

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

Ønsker du blot, at støtte foreningens arbejde, kan du blive “støttemedlem” ved, at 
betale 20 kr. om året. (Udfyld blanket og markér med “SM”).

FORENINGEN MODTAGER OGSÅ GERNE STØTTEBIDRAG. Små eller store beløb 
kan indbetales til Arbejdernes Landsbank, kontonr.: 5397-0242372. Husk venligst 
at skrive ”støtte-bidrag” i ruden ”meddelelse til beløbsmodtageren”.

BLIV MEDLEM!

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./BY:

FØDSELSDATO:

TELEFON:

E-MAIL:

     Jeg vil gerne modtage dette blad 4 gange pr. år, pr. post og betaler 20 kr. hertil.
     Jeg vil gerne modtage dette blad digitalt, 4 gange pr. år, gratis, på min e-mail.



Aktivitetskalender

AUGUST

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Morgenmøde......................
Udflugt til Højer....................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Morgenmøde......................
Olympiske Lege...................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

02. jul.
04. jul.
05. jul.

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

16. jul.
18. jul.
19. jul.

23. jul.
24. jul.
25. jul.
26. jul.

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 11:30
Kl. 15:00
Kl. 18:00

JULI SEPTEMBER
Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................
25 års jubilæum....................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................
Frivillighedsfesten.............

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 18:00
Kl. 14:00

03. sep.
05. sep.
05. sep.
06. sep.

10. sep.
12. sep.
12. sep.
13. sep.
15. sep.

17. sep.
19. sep.
19. sep.
20. sep.

24. sep.
26. sep.
26. sep.
27. sep.
28. sep.

20. aug.
22. aug.
22. aug.
22. aug.
23. aug.

27. aug.
29. aug.
29. aug.
30. aug.

Morgenmøde......................
Frøslevlejren.....................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Aftensmad...........................

Kl. 09:30
K l .10 :00
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 18:00

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


