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Nyt siden sidst

                   
                   Det har været et godt år og samtidigt et trist år for Blæk-
                   sprutterne. Vi har måtte sige favel til tre medlemmer i år, alt 
for tidligt; Nicole (34 år), Ib (62 år), og Jes (57 år). Det er en af de ting 
vi ikke selv er herre over. Vi er her alle sammen på lånt tid. Det kan være 
slut i morgen, det er der ingen der ved. Men det har været et hårdt år for 
os i Blæksprutterne på den konto. 

I al den sorg skal vi huske alle de gode ting vi har oplevet i løbet af året 
også. Mit eget største ønske for foreningen om mere plads gik i opfyldelse. 
Vi er kommet til større lokaler, ikke langt fra hvor vi var før. Vores ar-
bejdsbetingelser er blevet væsenligt forbedret. Kontoret er blevet dobbelt 
så stort og der er masser af plads til de kreative, som rigtig boldrer sig. 
Udenomspladsen er en drøm! En rigtig stor have, som vi allerede har haft 
meget glæde af hen over sommeren. Endelig er der mulighed for at lave 
noget udendørs! Det er en fornøjelse at se de daglige brugere passe ha-
ven, helt af sig selv. Ralph har endda brugt sine weekender på at slå græs 
og lave fint i haven. Indenfor bliver der også holdt orden - det sørger de 
frivillige brugere og microflexjobberne for, og det er jo en fornøjelse at se.
 
Julen er ved at være overstået. Julen er jo altid en travl tid for de frivillige. 
Vi har delt juleposer ud til juletræstænding og stået i Føtex og samlet ind 
til Jul med Hjertet. I år har vi prøvet noget nyt i forbindelse med jule-
indsamlingen. Vi stod 3 dage i Føtex i stedet for 5 dage. Grunden til at vi 
stod mindre i Føtex var, at vi ville prøve med at stå 3 dage i Bilka også. 
Det ville give kunder, der handler i den ende af byen, mulighed for, at del-
tage i indsamlingen. Og jeg skal love for, at kunderne i Bilka tog godt imod 
os og hele ideen med indsamlingen!

Det har været svært at skaffe frivillige til indsamlingen. Det kræver en del 
mod at deltage i den slags. For nogle er det meget grænseoverskridende 
at skulle tage kontakt til helt fremmede mennesker. Bare det, at skulle 
stå ved en indkøbsvogn og sige tak kan være svært. Især når man lider 
af angst. Derfor har det også været imponerende at se vores medlemmer 
overvinde sig selv, i den gode sags tjeneste. Stor ros til alle, der har delta-
get! Også til alle dem, der er på arbejdsmarkedet, men som har fundet tid 
om aftenen, eller i weekenden.

Til sidst vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår. Der venter nogle nye, 
spændende initiativer i det nye år. Jeg kan ikke helt løfte sløret for dem 
alle endnu, men “fuuuuut fuuuuut” kan jeg vel godt udtale... 

 
                   Af Ole Stolberg
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tidspunkt blev det talt 128 gæster 
samtidigt! Så mon ikke vi i løbet af 
dagen var tæt på at runde de 200?

Åbningstalen blev holdt af Charlotte 
Riis Engelbrecht. Charlotte er for-
mand for kultur-, borger-, og fritids-
udvalget og har derfor haft en stor 
finger med i spillet om Blæksprut-
ternes flytning til Skovvej. Charlotte 
leverede en forrygende tale om 
frivillighed og Blæksprutternes evne 
til at forny og vokse. 

Charlotte havde også taget sin 
mand, Benny Engelbrecht, med. 
Normalt kender vi Benny som tidli-
gere skatteminister og finansordfører 
i folketinget for Socialdemokraterne, 
men på denne dag var han også 
musikker. Benny havde nemlig taget 
guitaren med og gav et par numre 
på scenen. 

Scenen blev, udeover indslagende 
       fra Charlotte og Benny, brugt
       flittigt hele dagen af Blæksprut-
       ternes yndlingsband Greyzone.
       Greyzone leverede festlig musik
       i timevis, til stor glæde for os
       alle sammen. Det blev da også
       til en svingom på dansegulvet
       senere på dagen for nogle af
       vores medlemmer. Greyzone
       forstår godt nok at skabe en
                               fest!

Gæsterne samlede sig i teltet uden-
for, og bandet annoncerede at om et 
par minutter kom hovedtaleren - en 
kendt politikker fra byrådet. Des-
værre dukkede hun aldrig op og i al 
forvirringen måtte Ole pludselig im-
provisere en tale til ”befolkningen”. 
Og det gik faktisk ret godt! 

Da alle gæsterne havde været forbi 
grillen og kagebordet var det tid til 
overraskelsen. Og den kunne høres 
langt væk! Ind i haven kom nemlig 
Green Forest Pipe Band, der gav en 
fantastisk mini-koncert på sække-
pibe og stortromme. Det var lige så 
teltet rystede! 

Vi vil gerne sige tak til alle de frivil-
lige, der har slidt hænder, knæ og 
fødder for, at gøre klar til den store 
dag. Alle Jer, der har sat teltet op, 
bygget scenen, ordnet haven, gjort 
rent indenfor - og ikke mindst til 
køkkenpigerne, der var fantastiske 
som altid!

Tak til alle, der kom forbi og viste 
interesse. Tak for alle gaverne! Vi fik 
rigtig mange gode gaver. Min egen 
favorit må dog være det pink mob-
besæt (se billedet herunder), som 
Hannelore havde med. Ingrid og Rita 
havde købt bøjler til gaderoben. Lige 
hvad vi manglede! Tak til jer alle!

 
                   Af Carina Berg

                   Vi fik nøglen i vinter-
                    ferien. Vi flyttede i
                    Påskeferien. Vi ar-
bejde i sommerferien. Så det 
kunne næsten ikke passe bedre, 
da vi så kunne holde reception i 
efterårsferien.

Alting var blevet vasket, skrubbet, 
fejet og tørret af. Jeg så endda Dorit 
pudse saltbøssen. Det hele skulle 
skinne inden den store officielle ”åb-
ningsfest”. 

Vi var alle spændte. Ville der i det 
hele taget dukke nogen op? Vi havde 
inviteret alle naboerne. De var nok 
nysgerrige på hvem vi er. Vi havde 
også inviteret alle vores venner i 
foreningslivet.

Vi havde også inviteret pressen... 
troede vi da. Vi stod klar med alle 
de gode fortællinger om den lange 
kamp om Skovvej 4 - om de po-
litikkere, der havde hjulpet os på 
vej, vores generøse sponsorere, de 
utrættelige frivillige... men vi måtte 
kigge langt efter journalisterne. 
Pressemeddelelsen, der skulle være 
sendt fra Sønderborg Kommune, var 
ved en fejl aldrig blevet sendt ud. Så 
der var ingen annoncering af recep-
tionen i avisen og ingen invitation til 
pressen. Det er næsten en underdri-
velse at skrive hvor skuffede vi var 
- specielt set i lyset af hvor stor en 
succes dagen endte med at blive!

Vi har ikke et præcist tal på, hvor 
mange der besøgte Blæksprutterne 
den dag i efterårsferien. Men på et  

Reception på Skovvej
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Vi spiller fortsat badminton i Humlehøj-Hallen 1. Det er fortsat 
for alle - også dem, der ikke ved hvilken ende af ketsjeren de skal 
holde i. Bare kom og vær med!

Vi spiller hver onsdag fra kl. 15:00-16:00. 

Du må gerne komme og være med et par gange, inden du beslut-
ter dig for, om det er noget for dig.

Vi har ikke faste partnere og ingen instruktør.
Vi spiller bare!

Pris pr. halve år:            eller pris pr. måned:
175 kr.                                   50 kr.

 
                   Af Connie Berg

                   Vi var fire, som hav-
                    de meldt os som fri-
                    villige hjælpere til 
den årlige julefrokost på Dambo 
beskyttede boliger. Karen, Hilde-
gard, Alberte og jeg selv.

Vores opgaver bestod bl.a. i at hjæl-
pe de mennesker, som ikke kunne 
selv, og hente og bringe folk til og 
fra deres boliger. 

Aftenen startede med at alle 
skulle have en nissehue på. Så skulle 
vi trække et nummer og sætte os på 
den plads som nummeret viste.

Derefter var der en platte til hver, 
med alt muligt godt pålæg og ost. Os 
hjælpere skulle sørge for drikkeva-
rer. Der var øl, sodavand og snaps. 
Og jeg skal love for at de ældre 
mennesker kunne sætte noget til 
livs! Juleøl og snaps gik som varmt 
brød. Meningen var at de skulle 
smage de forskellige juleøl, men det 
blev der ikke meget af, for vi fik at 

vide, at det pjat det gad de ikke. De 
ville da have en hel øl af gangen. 
Og de var store 0,5 og 0,75 ml. Og 
snaps kunne de li’. Ved mit bord var 
der flere der fik 5-6 snapse.

Efter spisningen var der en pakke 
til hver. Vi havde alle haft en pakke 
med, som lå i en stor sæk. Der var 
kommet et nummer på, som blev 
råbt op. Det var det nummer man 
sad på, som fik gaven. Jeg skal love 
for at der var gang i den. Alle var 
nysgerrige på hvad der var i pakken. 
Jeg vandt et spil yatzy. Nogle af de 
andre vandt chokolade og juleting. 

Ind i mellem var der forskellige 
sange. Selve underholdningen be-
stod af en dame ved navn Asta. Hun 
fotol bette historie å synnejysk, va 
det sket i gammeldaw och møje ant. 
Hun var rigtig sjov. Hendes hjemme-
side hedder mojnasta.dk 

Alt i alt en utrolig hyggelig aften. Jeg 
melder mig gerne en anden gang, 
det var bare så sjovt.

Julestemning på Dambo

Hvornår skal jeg betale kontingent?
Du undrer dig måske over, hvorfor du ikke er blevet opkrævet kontingent 
endnu. Vi har valgt at opkræve kontingent hvert år omkring 1. marts.

Når du betaler dit kontingent har du samtidig mulighed for, at vælge hvordan 
du vil modtage dette blad. Hvis du betaler 20 kr. ekstra (sammen med dit 
kontingent), vil du modtage Sugekoppen i din postkasse i papirsform. Hvis du 
ikke betaler vil du modtage bladet pr. mail. Hvis du ikke modtager bladet pr. 
mail er det fordi vi ikke har din korrekte mail-addresse!
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                   Af Anna M. Nielsen
                   
                   Torsdag den 14. 
                   december drog Blæk-
                   sprutterne sydpå. 
Dog ikke til varmere himmel-
strøg, men til Flensborg hvortil 
årets juletur gik.

Vi skulle køre fra Blæksprutterne 
kl. 10.00 om morgenen og i sidste 
øjeblik kørte Carinas hvide bil ind på 
parkeringspladsen, og ind i bussen 
kom Carina og Carinas mor Connie.

Så startede turen. Der var en del 
problemer med Carinas sele i star-
ten, men det blev løst. Hun fik en 
fodskammel og sad nogenlunde 
behageligt resten af turen.
Afsted mod flensborg det gik med en 
lille afstikker til Nybøl for at hente 
Birgit. Vi kørte så videre, med Birgit 
ombord. Da vi kom til Flensborg blev 
det til lidt sightseeing i og omkring 
Flensborg, da vi ikke kunne finde en 
parkeringsplads. Pludselig var den 
der! Handicappladsen perfekt for 
bussen og kun knap 5-10 minutters 
gang fra gågaden.

Jeg fulgtes med Carina og Connie, 
samt Lone, der til lejligheden havde 
medbragt en kørestol. Carina star-
tede med at køre Lone, men efter 
kort tid stod det klart at det kørekort 
havde Carina endnu ikke taget, så 
jeg tog over.

Vi startede med at finde 1-Euro 
butikken. Hold da op hvor var der 
mange ting i den butik! Både nyttige 
og unyttige ting. 1-Euro butikken er 
lidt som Tiger var engang, med alt 

til samme pris. Vi fik shoppet lidt 
forskellige ting. Herefter gik det så 
ned af bakke mod en bank. Lone og 
Carina manglede penge. Så blev vi 
tissetrængende, samt det regne-
de, så vi søgte indendørs i Gallerie 
Flensborg. Her stødte vi så på en 
forhindring; elevatoren virkede ikke, 
så Lone måtte gå ned af trapperne, 
mens kørestolen fik en tur på rulle-
trappen.

Vi kom ned på en etage som mange 
ville betegne som madmekka... der 
var både kinesisk, italiensk, og græ-
ske restauranter. Selv McDonalds var 
repræsenteret. Derudover var der 
to bagerafdelinger, en afdeling med 
græske specialiteter og i den ene 
side lå der et kæmpe supermarked. 
Vi skulle på første sal, så den store 
jagt gik på en elevator, eller som det 
hedder på tysk ”auszug”. Vi fandt en 
gemt inde i et hjørne og op på første 
sal gik det så. Her blev vi skilt fra 
Carina og Connie, da Lone og mig 
trængte til et lille hvil. Efter et kort 
hvil besluttede vi at gå udenfor på 
gågaden og se hvad der skete. Lige 
så langt øjet kunne se var der små 
boder på rad og række. I den ene 
side af gågaden kunne man så gå.

Det var fantastisk at se de boder. 
Mange af stederne solgte den obliga-
toriske ”glühwein”, som jo på dansk 
hedder gløgg. Derudover blev der 
solgt masser af friturestegt dej, samt 
en friturestegt kage på størrelse med 
en tennisbold… Den var vild at kigge 
på!! Der blev grillet pølser, solgt ting 
af uld – hjemmesko osv. Alt i alt en 
hyggelig tur ned af gågaden sam-
men med Lone. 

Juleudflugt til Flensborg Undervejs røg der en fodgænger 
eller to i svinget, da de glemte at 
kigge sig for.

Vi skulle mødes til spisning halv to 
ved gågadens indgang til Gallerie 
Flensburg. Her stod så Lone, Carina, 
Connie samt mig og ventede på de 
andre. Pludselig dukkede Ole op, og 
sagde at alle de andre allerede sad 
og spiste forskellige steder. Det var 
lidt øv at folk var begyndt at spise 
før tid, da vi fire havde trukket tiden, 
på trods af massiv sult fra underteg-
nede. 

Nåh, men nu gik jagten igen for at 
finde ”die auszug”. Vi fandt den, men 
beskrivelsen var meget forvirrende, 
så i stedet for en etage ned gik det 
en etage op.. nåh, men så stod vi 
der sammen med et svensk ægte-
par, der var ligeså forvirret som os. 
De havde forresten en gevaldig sød 
og stor hund. Det er en af de ting, 
jeg synes var fantastisk, at man i 
alle butikker faktisk måtte have en 
hund med ind. Dejligt hundevenligt i 
Flensborg. 

Så skulle vi jo finde de andre. Der 
sad nogle ved den kinesiske, nogle 
ved bageren og nogle ved den græ-
ske. Vi valgte at sætte os ved den 
græske. Men hvad skulle vi have 
med Lone og min sarte mave, var 
det nu for stærkt? Vi spurgte på det 
bedste tysk vi havde lært om det var 
stærkt. Vupti så kom der en smags-
prøve hen over disken. Nam det 
var godt! Lone fik en sandwich med 
både almindelig kebab og kyllingeke-
bab samt pommes og cola. Jeg fik en 
halv kylling med pommes og soda. 
Nøøøj hvor var den kylling god, trods 
det at kødet faldt af benene uden 
problemer, var den stadig mega saf

tig og havde en god smag.

Her sad vi så og nød en stille stund 
med god mad, da de andre pludse-
lig var klar til at tage hjem. Klokken 
var kun to og vi havde da aftalt at vi 
skulle køre halv fire. Men vi fik spist 
færdig, fandt de andre, og så gik 
turen hjem igen til Sønderborg.

Alt i alt en god dag, men jeg havde 
nu alligevel den følelse, at jeg kunne 
have brugt længere tid, for rigtig at 
udforske alle boder og nyde jule-
stemningen på trods af regn og kul-
de. Måske til næste år kan vi være 
der lidt længere.

Tak til Carina, Connie og Lone for en 
rigtig dejlig dag med godt selskab og 
gode grin. En særlig tak til Lone, for 
at have hørt på mig hele dagen, og 
jeg nød at køre hende rundt, fik mig 
sådan til at tænke på når jeg var på 
juleshopping med min far.

Og mon ikke der var nogen i bussen, 
der ved grænsen var glade for, at 
de kendte nogen (mig) som kender 
nogen (paskontrol). 
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Portræt af et medlem
Jeg snakker i dag med Sara, der har været medlem af Blæksprutterne i 
næsten 6 år. Sara er 30 år og er i gang med en uddannelse. Hun har været 
en stor hjælp med, at søge fonde til Blæksprutterne og har også søgt (og 
vundet) flere titler til foreningen. Senest “Frivillighedsprisen 2017”.

Hvordan blev du medlem af Blæksprutterne?
Det var faktisk et tidligere medlem af foreningen, der tog mig med herud, 
da jeg flyttede fra Kær til Sønderborg.

Hvor tit kommer du i Blæksprutterne?
Ikke så tit mere. En gang i måneden, måske to. Jeg går jo i skole.

Hvor længe har du gået i skole?
I 3,5 år. Jeg gik et år på AVU, lige for at komme i gang igen. Nu går jeg på 
HF, hvor jeg er færdig til sommer. Bagefter vil jeg læse finansøkonomi på 
universitetet.

Hvorfor kommer du i Blæksprutterne?
Fordi de er tilpas skørre til, at jeg føler mig hjemme. Især Carina. Hun re-
sponderer min skørhed, haha.

Hvad laver du i Blæksprutterne?
Jeg snakker med de andre medlemmer og spiser Blæksprutternes slik og 
kager. Ej, pjat. Jeg hjælper gerne på kontoret, når jeg kommer. Før i tiden 
var jeg også med på udflugterne, men nu hvor jeg går i skole er det des-
værre sjældent jeg kan komme med.

Hvad laver du i din fritid?
Jeg spiser kage. Masser af kage. Jeg elsker kage. Har vi noget kage her i 
huset?.... nå ja, og så er jeg sammen med ven-
inder, laver lektier. Jeg går gerne nogle lange 
ture og så er jeg i gang med at skrive en bog. 
Lige nu leder jeg også efter en ny bolig.

Hvad er det bedste ved at komme i Blæk.?
De søde og rummelige mennesker. Det er et
godt sted, hvor man kan vokse fra et dårligt
udgangspunkt, til en bedre destination. Der er
en god humor og folk er meget hjælpsomme.
Jeg nyder også den faglige udfordring jeg får ved
at skrive fondsansøgninger. Og så har jeg været
glad for de udflugter, jeg har været med på. Det
    har altid været sjovt og hyggeligt.                    

NYT FRA STOPPESTEDET
En nytårshilsen fra Café Stoppestedet.

Et godt nytår til alle vores daglige brugere. Det har

været et travlt år for Blæksprutterne, så køkkenet har

i perioder været lukket p.g.a. flytning og renovering.

Nu er vi kommet godt på plads, og med et helt nyt

køkken fra Mads Clausen Fonden! Vi håber I fortsat

vil støtte op om vores maddag, hver tirsdag og tors-

dag.

På falderebet vil jeg lige give en stor tak til Ulla, Elvira, 

Dorit, Hildegard og Tine for Jeres store hjælp i køk-

kenet. Også en stor tak til alle de daglige brugere, 

som er flinke til, at hjælp til.

Vi ses i 2018 i “Blækkerne”. Godt nytår!
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                   Af Ole Stolberg

                   I år har vi samlet ind 
                    i Føtex - og som 
                    noget helt nyt også i 
Bilka. Vi stod tre dage i hver bu-
tik, med en uges mellemrum.

I Føtex stod vi sammenlagt i 29 
timer. Her endte vi med 10 fyldte 
indkøbsvogne og 6300 kr., som der 
vil blive købt kødvarer for.
I Bilka stod vi i 31 timer og fik 13 
fyldte vogne og 9600 kr.
 
Det med at stå sådan et sted, og 
skulle kontakte vildt fremmede men-
nesker og bede dem om hjælp, er 
ikke lige til. Nogle mener, at det er 
som at tigge. 

Det kræver en del mod at skulle står 
der. Men når man først er i gang, er 
det ikke så svært alligevel. Det er jo 
ikke til mig selv, men til mennesker 
jeg slet ikke kender, men som jeg 
ved har det svært. Og hvis det er at 
tikke, vil jeg gerne tikke for at hjæl-
pe andre med at få en god jul. 

Jeg kommer selv fra en familie, hvor 
det har været svært at få det til at 
hænge sammen som barn. Jeg hu-
sker tydeligt min barndoms jul. Det 
var ikke de store gaver, der lå under 
træet. Det var mest de bløde pakker 
der lå der. Men vi var glade bare der 
var en pakke med vores navn på, for 
så havde vi da fået noget. 

Den dag i dag er alt det der med jul 
ikke noget jeg er vild med. Men fordi 
jeg ikke gider jul, så kan jeg stadig 
glæde mig over, at der er andre, der 
ser frem til at holde jul, og jeg vil da 
altid gøre mit bedste for at hjælpe til 
jul. 

Jeg forstiller mig at der er en del 
familier, der bliver rigtig glade, når 
de henter deres julehjælp. Desværre 
hører jeg gang på gang om folk, der 
søger julehjælp flere steder fra, og 
folk spørger mig, om jeg nu er sikker 
på, at den julehjælp jeg samler ind 
til nu også går til de rigtige menne-
sker. Og nej. Jeg er ikke sikker.

Det eneste jeg er sikker på er, at vi 
                  alle skal herfra en dag. 
                  Nogle af os kan tage 
                  herfra med en god 
                  samvittighed og andre 
                  med en dårlig. Og hvis 
                  du vil kalde mig en tig-
                  ger fordi jeg gør en god 
                  gerning, for at hjælpe 
                  økonomisk trængte 
                  familier i juletiden, så er 
                  det okay med mig. Kald 
                  mig bare en tigger.

Jul med hjertet
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Året der gik

                   
                   Som en ægte blæksprutte har vi i 2017 fået rigtig mange ting
                   gjort - altså udover en total renovering af Skovvej 4.

Vi har også kørt Lydavis. Faktisk er der allerede gået et år, siden vi start-
ede! Og jeg kender i hvert fald én, der har hygget sig, med sine forskel-
lige hjælpere på ruten. Lone fortæller: “Tine griner fordi bilen siger som 
en baby, når vi bakker. Linda ligger pladask på en græsplæne med benene 
i vejret! Ralph kan aldrig finde den rigtige postkasse og jeg overvejer ind 
imellem om jeg skal efterlyse ham. Linda og jeg har kørt Nordborg-ruten 
en enkelt gang. Da vi skulle til Sønderborg igen endte vi tilbage i Nord-
borg!”. 

Telefonstjernen har vi også kørt meget for... eller rettere, Ole har. Det er 
nemlig som regel ham, der rykker ud. Ole havde en meget kedelig episode 
i efteråret, hvor han fandt en ældre dame på hendes stuegulv. Der var 
blod flere steder i hjemmet, hvor damen var væltet. Da Ole fandt hende 
var hun knap ved bevidsthed. Ole skyndte sig at ringe 112 og heldigvis var 
udfaldet positivt. 

Den Mobile IT Service har været på en del hjemmekald. Det er som regel 
NemID, der driller. Blæksprutterne har også åbnet et DSB billetkontor... 
skulle man tro. I hvert fald kommer der jævnligt borgere forbi på Skovvej 
og beder om hjælp til at bestille en tog-, eller busrejse. 

De Hjælpende Hænder har haft rigtig travlt i år. Altså rigtig, rigtig travlt! 
Opgaverne har været meget forskellige, men de frivillige har også været 
super gode til, at give en hånd med. 

Vi har afholdt januarfrokost, påskefrokost, Sankt Hans, høstfest, Morten-
saften og juleafslutning.

Vi har været i Kongernes Jelling, Skærup Zoo, til stenmesse på Sjælland, 
til fodboldkamp i Haderslev og på juletur til Flensborg. Vi har selvfølgelig 
også haft en masse tur i lokalområdet.
Vi har spillet badminton i Humlehøj-Hallen. Fotoklubben har været på ture 
til bl.a. Vibæk Vandmølle og Kegnæs. 
De kreative har været godt i gang med stenslibning, beton, kortlavning, 
tegning, hækling og brodering.

Tre medlemmer har deltaget i bisidderkursus i Frivillighedens Hus.

 
                   Af Carina Berg
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                   Af Birgit Mätzke

                   Som sædvanen tro 
                    skulle det store 
                    juletræ ved Sønder-
borg Rådhus tændes og igen i år 
var det jo Blæksprutterne, der 
tog sig af uddeling af godteposer 
til børnene. 

Først skulle der dog sættes klister-
mærker på de 1600 godteposer, 
hvorpå der var et nummer, som man 
kunne vinde en advendtsgave på 
hos sponsorerne Sønderborg Handel, 
Føtex og Kvickly. Det blev de heldige 
tilstedeværende i Blæksprutterne, 
der fik den opgave (herunder Bente, 
Lars, Linda m.f.)

I år var vi rigtigt heldige at vejret 
artede sig fra sin bedste side, med et 
dejligt stille og lunt vejr. Dette betød 
til gengæld at der kom rigtigt mange 
børn, selvfølgelig ifølge med voksne, 
hvorpå Brian fra Sønderborg Handel 
blev rimeligt nevøs om der nu også 
var chokolade julemænd nok. Vi fik 
derfor indskærpet at det kun var de 
børn, der var under 14 år og til stede 
på pladsen, der kunne få. Men der 
var nu ingen grund til bekymring. 
Det endte med at der var en hel del 
julemænd tilovers.

Til alles store morskab bestod god-
teposen ikke af den sædvanlige 
store chokolade julemand, men af 
en mindre julemand med tre kugler. 

Juletræet blev tændtEt sidste farvel til Jes
                   
Jeg snakkede i telefonen med Jes, kun et par dage inden hans alt for 
tidlige død. “Jeg er dødsens syg jo!”, proklamerede han. Han var lige kom-
met hjem fra sygehuset og bad om hjælp til, at handle lidt ind. Jeg ønsk-
ede ham god bedring og var sikker på, at han nok ville kigge forbi i Blæk-
sprutterne snart, når han var blevet rask.

Jeg har haft mange sjove, alvorlige, spændende og kedelige snakke med 
Jes. For Jes elskede at snakke. Men han snakkede ikke kun. Han spurgte 
også tit til mig. Hvordan jeg havde det, om jeg var glad, om jeg havde 
lavet ferieplaner. 

Jes’ søster fortalte til hans mindehøjtidelighed, at Jes altid var meget 
optaget af retfærdighed og at tingene skulle være fair. Det fik mig til at 
tænke på engang Jes bad mig om, at køre ham ud til et værksted, så han 
kunne hente sin bil. Jes spurgte hvad jeg skulle have for det. “Ingenting”, 
svarede jeg. Jeg skulle alligevel den vej forbi. Da Jes steg ud af min bil ved 
værkstedet rakte han hånden ned i bukselommen og fik fat i en håndfuld 
mønter. Uden at kigge på dem lagde han dem i den lille kasse ved gear-
stangen. “Det er jo ikke gratis at køre bil”, sagde han og smækkede døren. 
Jeg nåede slet ikke at svare. Han vinkede bare ind igennem ruden.

Jeg vil også huske Jes som den største klodsmajor. Den mand havde kon-
stante skrammer i ansigtet fra fald og stød og gud-ved-hvad. Sidste gang 
jeg snakkede med Jes i Blæksprutterne, viste jeg ham de flotte betonvaser 
og ting, der var blevet lavet. Min fejl. Der gik ikke to sekunder før Jes 
havde smidt en skål på gulvet. Jeg sagde, “nu må du hellere komme ud og 
få en kop kaffe, så du ikke laver flere ulykker”. Min fejl igen. Jeg måtte ud 
på toilettet og vaske mit nederdel for kaffe.

Mange af os vil huske Jes som togchauffør på det lille markedstog. Det var 
slet ikke til at få Jes af det tog igen! Selv når vi andre tog hjem, så tog 
han lige en ekstratur, for der var jo børn,
der ikke havde fået en tur endnu. 

Det jeg vil huske Jes mest for, var hans
helt unikke - og geniale - humor. Både
i almindelig tale, men specielt på papir.
Han fortalte mig engang, at det kunne
være sjovt at lave dette blad om til et
sladderblad - noget i retning en af 
Se&Hør, men med vores medlemmer.
Det fik vi meget sjov ud af, da han
fabrikkerede en masse sjove overskrifter
  om alle vores medlemmer!   ~ Carina
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     Videoovervågningen er opsat på Skovvej, takket være Claus og Knud. Så 
     nu venter vi bare på den første indbrudstyv for at teste det.

     Suzanne lavede i december en pakkekalender til de daglige brugere af 
     Blæksprutterne. Det var en super sjov ide!

     På en glastavle ved flekskontoret hænger der
     ind imellem små post-it noter. Det er alt små
     opgaver som skal laves rundt omkring i huset.
     Det kan være rengøring, oprydning, ophæng af
     diverse ting, eller andet. Så hvis du keder dig,
     eller bare har lyst til at give en hånd med, så
     kig på tavlen! (Hvis du kan se noget, der trænger
     til at laves, må du også gerne selv hænge en
     seddel på tavlen).

     Kommunen har besluttet at vi IKKE må parkere vores biler på græsset
     foran huset, da det ifølge plantegningen er et fortorv. Vi må parkere på
     vejen, langs med kantstenen. 

     Hannelore har i 2017 solgt julekalendere for.... hold nu fast... 20.000 kr.! 
     Halvdelen af beløbet går til Børnetelefonen, under Børns Vilkår. Den anden
     halvdel går til Blæksprutterne. En kæmpe stor tak skal lyde til Hannelore!
     Det er ikke bare godt arbejde - det er imponerende arbejde!

     Det gamle skur i haven er fjernet, og pælene til det kommende depot, red-
     skabsrum og rygerum, er sat i jorden.

     Ole og René har monteret 2 nye døre - hoveddøren og sidedøren. De to
     døre er lavet af elever fra EUC Aabenraa. Hen over vinteren vil der blive
     installeret et “brik-lås” på hoveddøren. Det betyder at døren skal låses op
     v.h.a. en lille chip, i stedet for en nøgle. På den måde har vi som forening 
     mere styr på, hvem der benytter sig af lokalerne uden for åbningstiden, da 
     låsen registrerer hvilken chip, der har låst op for døren.

Tillykke til de runde
Rasmus P. Mätzke (30) 11. januar

Martin Maieej (40) 30. marts

 
                   Af Birgit Mätzke

                   Torsdag den 16. no-
                    vember 2017 tog en 
                    lille flok fra Blæk-
sprutterne, bestående af Preben, 
vores chauffør, Kari, Randi, Tine, 
hendes lille søn Elias og under-
tegnede på skovtur, for at finde 
mos, gran og andet naturpynt til 
Blæksprutternes årlige aktivitet 
”juledekoration”.

Den første aftale var at vi bare skulle 
køre ud i Sønderskoven, men en 
mente at vi skulle tage til Dyvig på 
Kegnæs, for der kunne vi få gratis 
gran. Stor var vi andres undring, idet 
Dyvig og Kegnæs ligger i hver sin 
ende af Als. Efter en lille snak frem 
og tilbage, om hvor personen mente 
vi skulle tage hen, fandt vi ud af det 
jo var Drejby på Kegnæs vedkom-
mende mente!

Da vi kom til Drejby, var det ikke 
svært at finde stedet, hvor vi kunne 
få dette gratis gran, nemlig lige ud 
til Kegnæs Landevej. Det viste sig 
også, at overnævnte person havde 
gode tale evner, med hensyn til at vi 

kom fra en social og sundhedsfrem-
mende forening ”Blæksprutterne” 
med få midler. De 2 ældre mænd vi 
snakkede ved, fortalte at vi gerne 
måtte tage alt det gran vi havde 
brug for og på lørdagen efter ville de 
fælde mere gran, så vi kunne bare 
komme igen. 

Herefter gik turen videre til Nørre-
skoven for at finde resten af de ting 
vi skulle bruge. Vi fik kun en lille 
smule mos og et par få træstubber. 
Dog fik vi en anden oplevelse, da 
der lige pludselig lå et dødt dådyr i 
vejkanten. Stor var undren; hvorfor 
lå det der? Men der var en naturlig 
forklaring, da der var en del jægere i 
skoven, for at formindske dådyrflok-
ken, så der ikke går sygdom i dem.

Elias fik sig en stor oplevelse, som 
han kunne fortælle i børnehaven, 
idet han fik lov til at røre ved det 
døde dådyr og mærke hvor dejlig 
blød den var.

Efter en lille kaffepause gik turen 
hjem ad igen, uden at vi nogensinde 
kom forbi Dyvig.

Stedforvirring og døde dådyr
De Korte Nyheder
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                   Af Karen Ravn
                   
                   Ole havde overtalt sin
                   ven Lars, bestyreren i
                   Ulkebøl Forsamlings-
hus, til at lave en Mortensaften 
for os. Selvfølgelig til en god 
pris.

Vi var 50 mand, eller flere, der 
havde meldt os til. Vi startede klok-
ken 16:00 med kaffe og småkager. 
Jeg spekulerede godt nok på hvad ti-
den skulle gå med til klokken 18:00, 
hvor vi skulle spise, men heldigvis 
havde familien Stolberg udtænkt 
nogle ideer. Vi blev delt op i hold til 
nogle konkurrencer.

Der blev lagt puslespil og skudt med 
bolde, som skulle lande i nogle då-
ser. Det var vi ikke gode til, men det 
lod som om folk havde det sjovt. Der 
blev i hvert fald grinet og snakket 
rundt omkring på de forskellige hold.

Klokken 18:00 var der dækket op til 
mad med flæskesteg, andesteg, rød-
kål, sovs og kartofler. Det var læk-
kert og det smagte rigtig godt. Jeg 
tror der blev spist rigtig meget. Jeg 
fik i hvert fald nok.
Vi fik is til dessert, så jeg tror alle fik 
noget de gerne ville have.

Jeg håber at Ole og Lars laver en ny 
aftale i november næste år, så vi kan 
holde endnu en fest.

Mortensaften i Ulkebøl

Så skal der løbes, bøjes, løftes og strækkes. Blæksprutterne rykker ind 
hos City Fitness på Lindeallé 6 (ved J.F. Fabrikken).

Vi træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 11:00-12:00.

Vi arrangerer transport til og fra motioncenteret. Afhængigt af hvor du 
bor  kan der være en egenbetaling hertil, hvis du ønsker 

at gøre brug af tilbuddet.

Pris pr. måned: 179 kr.
 * Beløbet skal betales til Blæksprutterne hver måned. 

** Hvis du ikke betaler vil dit medlemsskab blive annulleret.

Når du er tilmeldt motionsholdet, kan du frit benytte City Fitness, så tit 
du ønsker. Det er dog et krav, at du træner sammen med os, som hold.

Medbring træningstøj og sko. Det er
også en god ide at medbring en
vandflaske og et håndklæde.

Første gang er tirsdag 
d. 9. januar. 

HUSK alle kan deltage. 
Vi har plads til både tynde
og tykke, styrketrænede
og sofatrænede, store
musker og store deller.
Det vigtige er at vi har det
sjovt sammen!



26

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

FEBRUAR

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

Morgenmøde......................
Fitness opstart.....................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

Morgenmøde......................
Stenslibning hold 1..........
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Stenslibning hold 2..........

Morgenmøde......................
Stenslibning hold 1..........
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Stenslibning hold 2..........
Januarfrokost......................

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

01. jan.
03. jan.
03. jan.

08. jan.
09. jan.
10. jan.
10. jan.

15. jan.
16. jan.
17. jan.
17. jan.
18. jan.

22. jan.
23. jan.
24. jan.
24. jan.
25. jan.
26. jan.

29. jan.
31. jan.
31. jan.

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 18:00
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 09:00
Kl. 16:00

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

JANUAR MARTS
Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Biograftur.............................

Morgenmøde......................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................
Generalforsamling.............

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

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

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

Kl. 09:30
Kl. 12:00
Kl. 15:00
Kl. 13:00

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

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

05. mar.
07. mar.
07. mar.
07. mar.

12. mar.
14. mar.
14. mar.
17. mar.

19. mar.
21. mar.
21. mar.

26. mar.
28. mar.
28. mar.

05. feb.
07. feb.
07. feb.

12. feb.
14. feb.
14. feb.

19. feb.
21. feb.
21. feb.

26. feb.
27. feb.
28. feb.
28. feb.

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

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

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

Morgenmøde......................
Rigsarkivet...........................
Kreativ beton.......................
Badminton...........................

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

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

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

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


