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Nyt siden sidst

                   
                   Det har været en travl tid, med planlægning af de sidste
                   måneder af året. Inden vi ser os om er det snart juletid, 
som også skal tilrettelægges. Vi fortsætter vores juleindsamling “Jul med 
Hjertet”, sammen med Kirkens Korshær i Sønderborg. Vi regner også med 
at få nogle opgaver for Sønderborg Handel, og “tøserne” har selvfølgelig 
masser af kreative juleaktiviteter i Blæksprutterne. 

Vi på kontoret og i bestyrelsen er i gang med, at se på de muligheder, der 
vil være for os på kasernen, når nu kommunen har besluttet, at samle 
alle foreningerne der. Vi ved ikke noget endnu, andet end at kommunen 
ikke vil lægge flere penge i vores hus, da det er alt for usikkert hvad der 
sker i fremtiden. Det er igen begyndt at regne ned i det ene lokale. Vi har 
tidligere været oppe og reparere taget, men det er så ringe at det skal 
skiftes. Der er også spæret, der er over deres bedste dage. Derfor har vi 
haft mange overvejelser om fremtiden, for hvis taget ikke holder, hvad 
skal vi så? Vi er blevet opfordret til at kigge på kasernen, så lige nu ved vi 
ikke hvad der sker, men vi melder selvfølgelig ud så snart vi ved mere.

Vi er også allerede nu igang med at planlægge næste år. I hvert fald på 
kalenderen. Der er mange spændende projekter og arrangementer vi kan 
deltage i, hvis vi har lysten og mandskabet til det. Der er bl.a. 150 års 
jubilæet for Genforeningen og nogle af vores egne, nye ideer. Der er også 
vores 2 årlige loppemarkeder i SFS-Hallen, som Tine S står i spidsen for, 
og gør et stort arbejde med. 

Preben har netop startet et nyt betonhold op, så kig gerne forbi og se de 
kreative værker. Kirsten har også startet en ny sæson af Nørkleklubben, 
som mødes hver fredag formiddag. Her har jeg også mødt nogle nye an-
sigter, hvilket er dejligt. 

3F Guderup skal have en stor tak. De har nemlig valgt at sponsorere 2 
fotobøger til Blæksprutterne, til en værdi af 2.800 kr., så alle vores digitale 
billeder fra de sidste 10 år kan blive trykt, og vi kan have dem lige ved 
hånden i Blæksprutterne, så vi kan mindes de gode stunder vi har haft 
sammen, eller vise ny medlemmer hvad vi har lavet. 

Til sidst vil jeg ønske Jer alle et godt efterår, og en god juletid, når vi når 
så langt. Jeg ved at Julen især kan være en svær tid for mange, men jeg 
håber at vi sammen kan skabe en hyggelig og glædelig hverdag i Blæk-
sprutterne, så vi alle kan gå julen i møde med et smil.

 
                   Af Ole Stolberg

BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Birgit Mätzke

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Stolberg,                                                     
Knud Uldahl, Randi Wollenberg-Hansen,
Johnny Gammelgaard Alfsen

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg

Mandag:           09:00-14:00
Tirsdag:                     09:00-14:00
Onsdag:             09:00-14:00
Torsdag:               16:00-20:00
Fredag:                        09:00-12:00

Tlf. 7443 1802  /  3214 1802
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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                   Af Karen Ravn
                   
                   Der kom et kryds-
                   togtskib til Sønder-
                   borg en lørdag mor-
gen d. 6. juli. Sønderborg Handel 
havde bestemt, at de ville byde 
byens borgere på et frisksmurt 
rundstykke og en kop kaffe, når 
de sikkert skulle ned til havnen 
og se skibet ankomme.

Men hvem skulle smøre rundstykker-
ne og servere dem? Ja, Bilkas bager 
ville gerne bage dem, og så ville 
Blæksprutterne gerne smøre dem.

Så mindst 10 kvinder fra Blæksprut-
terne + Ole gik igang midt om nat-
ten med at smøre rundstykker. Der 
duftede virkelig dejligt af friskbagt 
brød da vi mødte op i Blæksprut-

terne kl. 4:00, men der var også 
et bjerg af rundstykker, som skulle 
smøres.

Alle gik med det samme i gang og 
Ole pakkede rundstykkerne når vi 
havde smurt dem, og ind imellem 
måtte vi hente ekstra smør i Bilka. 
Nogle skulle have en pause, eller en 
rygepause og efterhånden gjorde det 
ondt i alle hænderne.

Efter et par timer var vi færdige og 
fik selv et par rundstykker, som tak 
for arbejdet.

Desværre blev det regnvejr, så der 
kom ikke mange borgere ned for at 
se skibet, men heldigvis ville bebo-
erne på Broager Plejecenter meget 
gerne have friske rundstykker, så de 
blev alle sammen spist.

At smøre 1000 rundstykker
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                   Af Kirsten Nowak

                  Blæksprutterne hav-
                   de d. 10. september  
                   inviteret mediet An-
nette Edel til at komme til Søn-
derborg. Det foregik i Frihedshal-
len, og efter lidt knas med lyden, 
kom der hurtigt gang i forestil-
lingen. Vi har før haft besøg af 
et andet medie, Marion Dampier-
Jeans på Sønderborg Slot, så de 
fleste Blæksprutter vidste godt 
hvad de skulle forvente.

Jeg må indrømme at jeg virkelig gik 
til det her med et brændende ønske 
om at høre fra min familie, da både 
mine bedsteforældre, mine foræl-
dre, og min storebror er døde, (og 
faktisk har jeg engang haft en me-
get givende oplevelse med et andet 
medie), så jeg havde virkelig ikke de 
skeptiske briller på. Det fik jeg dog 
lidt senere.

Jeg havde 2 veninder, Henriette og 
Sandra med. Og tænk sig: jeg var, 
ifølge Annette Edel, så heldig at min 
mor kom igennem. Min mor døde i 
år 2000, og fik derfor aldrig set sit 
skønne barnebarn Emil, som blev 
født i 2013. Det jeg tit har været ked 
af. 

Det er især efter at jeg selv er blevet 
mor for 6 år siden, at jeg er begyndt 
at tænke en del på min egen mor og 
far igen. Inden da var sorgen så stor, 
og mit savn så dybt, at jeg i nogle år 
gik ned med depression. Da jeg kom 
ud af depressionen tacklede jeg det 
ved slet ikke at tænke på min 
       familie. Det var kun ved jule-

tid at jeg ikke kunne fortrænge min-
derne, december er jo så traditions-
fyldt, og helt i familiens tegn. Nu kan 
jeg heldigvis ”jule” for min egen lille 
familie, Anders og Emil, og føler mig 
ikke længere så alene ved juletid.

Men her sad vi så. Min veninde 
Henriette og jeg har kendt hinan-
den siden vi var 10 år, og hun sad 
tilfældigvis midlertidigt i kørestol på 
denne aften. Min mor sad i kørestol 
fra hun var 18, til hun døde som 60-
årig. Men det blev ikke nævnt. 
Min mor ejede ét par øreringe, hun 
kunne gå med. Da jeg arvede hen-
des smykker var den ene af de øre-
ringe væk, og det har jeg altid været 
meget ked af. Annette Edel nævnte 
en ring i stedet for. 

Klarsyn med Annette Edel Men lige i det øjeblik, hvor Annette 
Edel talte til mig, var jeg så fyldt af 
savnet til min mor, at jeg slet ikke 
tænkte nærmere over det. Jeg slugte 
det råt. Da tårerne begyndte at 
rende ned af mine kinder, og jeg ikke 
kunne stoppe dem, gættede Annette 
Edel hurtigt at jeg havde dybe ar på 
sjælen efter min mors megen syg-
dom, da jeg var barn. (Det er i hvert 
fald mit ræsonnement.)

Men så nævnte hun det grønlandske 
ord ”Nuuka”, for lige at overbevise 
mig om, at det nu også var min mor, 
der var igennem. Problemet er bare 
at jeg er vokset op i en pæredansk 
familie, jeg blev adopteret af mine 
danske bedsteforældre som 2-årig, 
og har boet hos dem, og kaldt dem 
for forældre lige siden jeg var 10 
måneder og lærte at tale. Jeg fik 

først kontakt med min biologiske, 
grønlandske mor da jeg som voksen 
tog kontakt til hende, og nåede at 
kende hende i ca. 4 år, før hun døde. 
Så i stedet for at overbevise mig, 
havde det den stik modsatte effekt. 

Jeg, og flere andre Blæksprutter lag-
de også mærke til, at de beskeder, 
der ”kom igennem” generelt lignede 
hinanden meget, og hvis publikum 
ikke lige genkendte det hun stod 
og sagde, så var det dem og deres 
hukommelse, det var galt med. Jeg 
tror, alt i alt, at Annette Edel er en 
meget intuitiv kvinde, men jeg tror 
desværre ikke at hun havde kontakt 
med de afdøde den aften. – Håbet 
om at min familie stadig findes et 
eller andet sted, og at de holder øje 
med mig, og især min lille dreng, har 
jeg dog trods alt stadigvæk.

Kære Blæksprutter

Tak for opmærksomheden ved min fødselsdag den
7. september.

Venlig hilsen Preben Schou

Blæksprutterne (gruppe)
Her kan du læse alle de seneste nyheder, finde kommende begiven-
heder og billeder/video fra afholdte arrangementer.

Blæksprutternes Loppesalg
Her kan du byde på diverse loppeting, som Blæksprutterne har 
modtaget. Varerne skal hentes på Skovvej 4.
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                   Af Dorte Petersen

                   Klokken 14.00 star-
                   tede frivilligheds-
                   festen i Havnbjerg, 
hvor jeg var med for første gang.

Der blev serveret kaffe/te og lækker 
æblekage da vi kom, og så skulle vi 
synge en velkomstsang. Derefter gik 
All Time Streetparaders på scenen, 
for at give et par jazznumre. De var 
færdige 14.45 hvor der så var pause.

Klokken 15.00 begyndte Fede Finn 
og Funny Boyz at spille, og de kan få 
både det unge som det gamle pub-
likum med. Så der blev skrålet godt 
med. Især da de spillede ”Volvo B18-
210” kom der gang i vores bord…. 
Og da de fyrede et par vittigheder 
af, kom der også gang i lattermusk-
lerne.

Efter endnu et kvarters pause, var 
det Renè Jakobsen, der efterligner 
Flemming ”Bamse” Jørgensen, der 
gav et par kendte hits fra Bamses 
Venner. Her blev der også sunget 
godt med.

Efter en lille pause, var der uddeling 
af i alt 3 Frivillighedspriser. 

Derefter var der fællessang med le-
delse af Sønderborg Harmonikaklub. 
Da de endelig var færdige skulle vi 
spise, og det var byrådet der serve-
rede.

Efter folk havde spist kom Swing Si-
sters og gav nogle numre, og så var 
det afslutning efter en 6 timers lang, 
       men hyggelig fest. 

Da folk gik begyndte Blæksprut-
terne, at rydde op. Stolene stablede 
vi, bordene blev ryddet for blomster, 
glas, flasker med mere. Vi var man-
ge, så det gik hurtigt. Efter cirka en 
halv time kunne vi tage hjem.

Til frivillig fest
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                   Af Carina Berg
                   
                   Jeg vidst jo godt fra
                   de forgangne år, at 
                   det går vildt for sig til 
Stor Kagedag. Specielt da jeg så 
Sara vidste jeg det. Men jeg vid-
ste ikke at det ville gå SÅ galt...

Sara kom i sidste minut. Jeg havde 
allerede holdt åbningstalen, hvor jeg 
forsøgte at fortælle, at Stor Kagedag 
fejrer vi for ottende år i træk, fordi 
det var i dag for otte år siden, at jeg 
blev ansat. Den påstand blev dog 
hurtigt fejet af bordet af Ralph, der 
er helt sikker på, at HAN er ophavs-
manden til Stor Kagedag. 

Tilbage til Sara, der kom ind af dør-
en og farede direkte ned i kagerne. 
Hun stod med jakke på og høretele-
foner i ørene og læssede kage op på 
sin tallerken. (Se beviset herunder).

De fleste havde benyttet sig af 
”hjemmeBRAGT” metoden, men jeg 
selv og Suzanne havde stået med 
hænderne i dejen dagen forinden. 
Suzanne havde bagt en lækker brun-
sviger kage og jeg selv havde lavet 
ananas cupcakes og hindbær-
snitter. Andre havde været forbi 
         bageren, hvilket bestemt ikke 

er noget jeg vil klage over! MUMS!

Men så ramte tragedien... ned over 
min storetå. Et gigantisk træ-skæ-
rebræt på mindst 50 kilo (hvis du 
spørger min storetå), faldt ned fra 
bordet bag mig, og ramte - på en 
næsten videnskabelig og matematisk 
umulig måde - min storetå. Og ned 
røg den ellers så parate kagespiser... 

Søde Linda kom med en pose majs 
fra fryseren til min fod, Camilla hen-
tede kage til mig, så jeg ikke skulle 
rejse mig, og Sara satte kagen ned 
for et kort øjeblik for, at ringe til ska-
destuen. Ole og Tine kørte mig hjem 
kort tid efter, for skadestuen kunne 
først se mig om to timer. Jeg nåede 
dog at smage de fleste kager inden 
jeg måtte sige alt for tidligt farvel til 
det store kagebord. 

Storetåen er brækket og fremover 
vil Stor Kagedag ikke længere være 
”den dag Carina blev ansat”, men 
”den dag Carina brækkede store-
tåen”... Det er også lige meget. Så 
længe der er kage! Jeg glæder mig 
allerede til næste år, hvor jeg kom-
mer med knæbeskyttere, badering 
og en cykelhjelm!

Stor Kagedag Kaos!
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NYT FRA STOPPESTEDET
Der er gang i gryderne! Der dufter af krebinet-
ter, frikadeller, stegt flæsk og brun sovs. Det er 
Rikke, Birgit, Ulla, eller Hildegard, der står med 
grydelapperne på. Siden sommerferien har vi 
har spisning stort set hver tirsdag og torsdag, og 
med god opbakning. Og det har været dejligt at 
opleve de mange frivillige hænder, der springer til 
for at hjælpe.

Jeya har også lovet at lave “asian food” igen 
snart, og Preben vil lave mørbradsgryde. Hvis du 
sidder med en god ide til en lækker ret og har 
lyst til at være kok for en dag, så kom endelig 
frem af buskene! 

Husk at tjekke vores facebook-gruppe, eller tav-
len i foreningen, for at se menuen.

 
                   Af Hannelore Brønding

                   Hermann og Anita 
                   ville meget gerne se 
                   Blæksprutterne. Beg-
ge har en fortid i Kofoeds Skole. 
Anita som elev, ligesom Anne og 
jeg, og Herman, som snedkerme-
ster i Håndværkerhuset.

I kender ikke Kofoeds Skole? Den-
gang, hvor vi var der, var skolen 
ligesom Blæksprutterne bare i en 
MEGA-udgave med kreative værk-
steder, keramik-, male-, glas-, og et 
multiværksted. Man kunne komme 
i regulær lære hos Herman og blive 
færdiguddannet som snedker. Du 
kunne lære frisørfaget, arbejde på 
autoværkstedet, cykelværkstedet og 
i bogtrykkeriet.

Servicefag, som rengøringassistent, 
ejendomsfunktionær og vaskeri-
medarbejder, var altsammen noget 
der kunne bruges ude i det private 
erhvervsliv.

Så var der alle undervisningsfag: 
dansk, regning og sprogfag: spansk 
og engelsk. Der var et musikhus 
med tilbud om at lære at spille et 
eller mange instrumenter, lære at 
spille i orkester, gå til sang eller kor. 

”Fra skrot til slot” hedder et meget 
populært kursus.

Så var der en skraldeafdeling, for 
computerting, som kunne genanven-
des og sælges.

Alle disse tilbud rettede sig først og 
fremmest til skæve eksistenser, nar-
komaner og alkoholikerer. 

Den nuværende leder af håndvær-
kerhuset hedder Jan og blev udlært 
hos Herman. Jan var misbruger før, 
men han blev både clean og ædru da 
han kom i lære.

Undskyld mig denne lange oprems-
ning, dette er kun for at vise hvor 
mange muligheder eleverne havde 
og jeg har langtfra nævnt det hele, 
kun det jeg kan huske umiddelbart.

Birgit gav den helt store rundvis-
ningstur i Blæksprutterne.
Birgit var meget seriøs og systema-
tisk og meget vidende. Hun havde 
det helt store overblik og var dybt 
koncentreret, der var intet som 
kunne få hende til at miste fatnin-
gen. Det var en meget stor fornøjel-
se at lytte til hende. Vores to gæster 
forlod Blæksprutterne både beriget 
og imponeret.

To særlige gæster på besøg

BEMÆRK
Vi holder juleferie og lukket i foreningen mellem jul og nytår.

Medlemmerne har dog mulighed for selv, at arrangere åbnedage, så 
hold dig opdateret i foreningen, eller på facebook.

Vi er tilbage torsdag d. 2. januar.
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Voldigt fællesmøde

                   
                   Faktisk var det ikke særligt voldigt, men jeg fik din opmærk-
                   somhed og det er hovedsagen! Den 23. august var der ind-
kaldt til fællesmøde i Blæksprutterne, med udgangspunkt i et spørgeske-
ma, som alle Blæksprutternes medlemmer har haft mulighed for at ud-
fylde.

Birgit Mätzke, næstformand, bød velkommen og bad os diskutere vores 
forventninger til Blæksprutterne, bestyrelsen, de ansatte, og ikke mindst 
hinananden. Det kom der meget godt ud af. Nogle fik luft for deres frustra-
tioner, mens andre roste de tiltag, der fungerer godt.

Herunder følger et lille udpluk af den ris/ros, der blev fremlagt på mødet:

•   Vi skal være bedre til at tage imod nye medlemmer. Det vil være en
    god ide at lave en guide til nye medlemmer med åbningstider og nyttige 
    informationer.

•   Der er et stort ønske om, at Ole og Carina bruger mere tid sammen 
    med medlemmerne.

•   Der ønskes mere information om ”Blæksprutternes Venner”.

•   Flere informationer på skrift, på opslagstavlen, ikke kun på internettet.

•   Mere opslysning omkring hvad der bliver diskuteret på bestyrelses-
     møder.

•   Ansatte skal ikke bagtales. Ansatte kan også have dårlige dage.

•   Rygter og sladder skal aflives.

•   Et foreslag omkring et minimums-antal timers frivilligt arbejde for   
     medlemmer bliver afvist. Holdningen er at det vil skræmme nye 
     medlemmer og at det virker demotiverende. Der må ikke være ”tvang” 
     involveret i frivilligt arbejde.

•   Medlemmer mangler information omkring hvilke praktiske opgaver, der 
     skal udføres - også i huset/haven, og hvornår.

 
                   Af Carina Berg
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Siden sidst
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har fundet mange nye bekendtskaber og hver anden tirsdag går jeg til kor 
i Ulkebøl kirke, hvor det er gratis at være med. Selvom at jeg kan mærke, 
at jeg er knap så ensom,  er følelse ikke helt væk, for desværre kan man 
også føle sig ensom, selvom man er sammen med andre mennesker. 
Med tiden er jeg sikker på, at jeg har brudt min længevarende ensomhed 
og kommet godt ud på den anden side. Min opfordring til andre i lignende 
situation er, at I skal bryde ensomheden og komme ud blandt andre, 
selvom det er utrolig svært i starten. Så kom afsted, for desværre kommer 
der ikke nogle forbi og banke på din dør. 

Ensomhed

                   
                   Alle mennesker i løbet af deres liv oplever at være ensom. 
                   Nogle oplever den kun meget kortvarig, mens andre men-
nesker hænger fast i en længerevarig ensomhed. Det er lidt mærkeligt at 
tænke på, hvis man ser på hvor mange muligheder, der er for at kommu-
nikere med hinanden. 

Der er både de forskellige sociale medier, som Facebook,  Instagram og 
mange andre. Alligevel oplever man at være ensom, fordi det man ser på 
disse medier er kun det perfekte liv. I dag lever vi i et samfund, hvor vi 
alle skal præstere både i arbejde og privat. Alt skal være perfekt eller i 
hvert fald se sådan ud. Det er, som om at vi har glemt, hvordan vi er so-
ciale med hinanden fysisk.

Det kan være svært at leve op til alles forventninger, f.eks. på ungdomsud-
dannelserne, hvor man skal have 12, for alt andet er ikke godt nok.  Er 
man ikke til fest og druk, er man næsten ude af fælleskabet, fordi det er 
den måde de unge hygger sig på.

Mange ældre mennesker sidder alene i deres lejlighed, måske er deres 
ægtefælle dø og de voksne børn har så travlt med deres egen hverdag.  
Sygdom kan også være en hindring for at komme ud og bryde ensom-
heden.

Men hvad kan man selv gøre for at komme ud af ensomheden? Det er 
meget svært at svare på. Det kræver tid, overskud og en del tålmodighed, 
da det ikke er sikkert, at det hele forsvinder lige med det samme. Jeg 
synes, det sværeste for mit eget vedkommende er at finde ud af, hvor 
man lige skal tage hen for at møde nogle, fordi jeg er lidt låst, som enlig 
mor og de uger, jeg har min datter hjemme, er jeg nødt til at være der  for 
hende. Andre mennesker starter til noget sport, aftensskole eller noget 
lignende. Men man kan hurtigt også blive låst på økonomien. Jeg synes, 
der mangler mere information, hvor man kan møde nye mennesker, uden 
at man skal betale en formue for at være med. 

For at komme ud af sin ensomhed er man nødt til at gøre en stor indsats 
selv, da andre mennesker  kan have svært ved at forstå, hvad det vil sige 
at være ensom, hvis man ikke selv har prøvet det. Det er en lang og hård 
proces at bryde den og komme ud blandt andre, især når det ikke lykk-
edes de første par gange, man beslutter at tage afsted til et arrangement.
Jeg valgte at søge meget rundt på nettet, for at finde ud af, hvad der fand-
tes her i Sønderborg. På den måde fandt jeg Blæksprutterne, hvor jeg 

 
                   Af Mari-Louis Aagren

 
I september havde Blæksprutterne besøg af Mikkel, der også havde med-
bragt et par kæledyr....

Det slanger sig...
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Portræt af et medlem
Mød Ralph, selvudnævnt “sjoveste mand i foreningen”. Hvis du følger med 
på facebook og har set, at vi indimellem leger “gæt dagens citat”, så er 
her et lille fif: gæt på Ralph. Der er 80% chance for, at Ralph står bag ud-
talelsen! Ralph har de sjoveste, underligste og skønneste kommentarer!

Hvor længe har du været medlem af Blæksprutterne, Ralph?
Siden 2003... så det er vel 16, 14, 15 år siden. Jeg kan ikke regne.

Hvordan blev du så medlem?
Jeg stoppede mit fuldtidsarbejde på Danfoss og så en annonce for Blæk-
sprutterne i Ugeavisen, hvor der stod, at det var for alle, der havde fri i 
dagtimerne. Det tog mig en måned at finde mod til, at gå derned. Da jeg 
tog ned for at kigge var der rigtig mange folk, og jeg var jo lidt genert, 
men jeg blev medlem.

Hvad laver du, når du er i Blæksprutterne?
Jeg drikker kaffe, (“Han synger!”, bliver der råbt i baggrunden), og jeg slår 
græs og brænder ukrudt. Jeg er også med til Jul med Hjertet. Det kan jeg 
faktisk godt li’. Man skal bare give et papir til kunderne, og så er jeg med 
til at gøre noget godt. Jeg har også tit kørt ud med Sugekoppen på knal-
lert. Det er meget nemmere, end hvis vi skulle langs med dem i bil, for på 
knallert kan du komme helt hen til postkassen mange steder. Så altså jeg 
laver noget når jeg har det godt.

Hvad er det sjoveste du har oplevet i Blæksprutterne?
Jamen det er jo generelt sjov og masser af humor. 

Hvad burde vi lave mere af foreningen?
Spil og sjove lege. Jeg kan stadig huske da vi holdt OL for nogle år siden
                                      på græsplænen oppe ved Rylen, og Birgit og jeg 
                                      begge smed tøjet... (folk kigger spørgende på 
                                      Ralph) ja altså, det var jo sommer! Altså det var 
                                      til en af opgaverne! Altså ikke undertøjet jo!
                                      Jo, og så skal vi huske at rose hinanden, når vi 
                                      gør et godt stykke arbejde i foreningen. Det be-
                                      tyder faktisk meget.

                                      Til sidst Ralph, hvad ønsker du dig til jul?
                                       Jeg giver ikke julegaver, men jeg ønsker mig et
                                      godt helbred. (En stor diskussion bryder ud - i
                                      sjov - mellem Lone og Ralph. “Er du også gal på
                                      mig nu Ralph?”, spørger Linda. “Ja”. “Hvorfor?”.
                                      “Fordi du er her”, svarer Ralph inden latteren 
                                      bryder ud af dem alle...)
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FIND 5 FEJL 
                   Af Connie Berg
                  
                   Vi havde slået et 
                   stort telt op i haven, 
                   for det var tid til den 
store sommerfest!

Vores fest startede allerede klokken 
15:00. Det første man så, når man 
kom ud i haven var 2 hele grise, på 
hver sin grill! Det duftede bare så 
godt og alle glædede sig til at sma-
ge.

Da alle var mødt op fik vi kaffe, te 
og masser af lækre kager. Derefter 
sad vi og hyggede os, eller gik rundt 
og snakkede lidt med de forskel-
lige. Desværre var der ikke mødt 
så mange af de andre foreninger op 
som forventet. Men Diabetesforenin-
gen var mødt op, og det var rigtig 
hyggeligt. 

Vi havde det trods alt mega sjovt. Ja 
sågar Agnete fik sig en boogie-sving-
om sammen med Ole, og det gjorde 
de skam utroligt godt. Jeg vil gerne 
melde dem til næste sæson af Vild 
med Dans!

Da grisene var klar skulle der selv-
følgelig spises. Der var salatbar og 
flødekartofler. Det smagte vældig 
godt. Da vi var ved måltidets ende 
var der dog så meget mad tilovers, 
at vi kunde købe 1Kg svinekød for 
40kr. til at tage med hjem. Det var 
jo ikke værst! Alt i alt en rigtig hyg-
gelig eftermiddag og aften.

Sommer ”grisefest”
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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

NOVEMBER

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

..........Efterårsferie..........

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Fototur: Augustenborg......
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Halloween Party..................
Aftensmad...........................

07. okt.
08. okt.
09. okt.
10. okt.
11. okt.

21. okt.
22. okt.
23. okt.
24. okt.
25. okt.

28. okt.
28. okt.
29. okt.
30. okt.
30. okt.
31. okt.

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 17:00
Kl. 18:00

OKTOBER

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Jul med hjertet Føtex...........
Jul med hjertet Føtex...........
Jul med hjertet Føtex...........

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Julesmåkager......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Juleafslutning.....................

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 10:30
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 10:30

02. dec.
03. dec.
04. dec.
05. dec.
06. dec.
06. dec.
07. dec.
08. dec.

09. dec.
10. dec.
11. dec.
11. dec.
12. dec.
13. dec.

16. dec.
17. dec.
18. dec.
19. dec.
20. dec.

04. nov.
05. nov.
06. nov.
07. nov.
08. nov.
08. nov.

11. nov.
12. nov.
13. nov.
14. nov.
15. nov.

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Mortensaften......................

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 16:00

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30

DECEMBER

18. nov.
19. nov.
20. nov.
21. nov.
21. nov.
22. nov.

25. nov.
26. nov.
26. nov.
27. nov.
27. nov.
28. nov.
29. nov.
29. nov.
30. nov.
01. dec.

Morgenmøde......................
Middagsmad.......................
Betonstøbning....................
Fototur: Aabenraa...............
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............

Morgenmøde......................
Julepyntning.......................
Middagsmad.......................
Juledekorationer................
Betonstøbning....................
Aftensmad...........................
Kirstens Nørkleklub............
Jul med hjertet Føtex...........
Jul med hjertet Føtex...........
Jul med hjertet Føtex...........

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 11:00
Kl. 09:30
Kl. 18:00
Kl. 09:30

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 12:00
Kl. 10:30
Kl. 11:00
Kl. 18:00
Kl. 09:30
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 10:00


