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         i lige uger
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KONTORANSVARLIG
Carina Berg

Nyt siden sidst

                   
                   Vi har haft en del udfordringer angående vores økonomi, da  
                   vores hovedsponsor (Sportsbaren i Sønderborg) pludselig 
kom under særregler, der betød, at foreningen, der modtager støtte, skal 
være godkendt af Skat (efter ligningslovens §8a). Det var Blæksprutterne 
ikke. Vi gik i tænkeboksen og måtte sparre og skrabe alle vegne. 
Sugekoppen blev til brugerbetaling. Prisen på kørsel med bussen blev sat 
op. Prisen på spisen blev sat op. Da vi fik alle ender til at nå sammen blev 
vi helt uventet godkendt til paragraf 8 af Skat! Det vil så sige, at vi igen 
kan modtage midler fra Sportsbaren og andre fonde/virksomheder. 

Det betyder også, at hvis man vælger at donere penge til os kan man 
trække det fra i Skat. Vi har allerede fået doneret penge. Det skete allere-
de den første uge vi var godkendt. Sara har blandt andet søgt ved Sønder-
borg Kommunes Aktivitetspulje om penge til aktiviteter for de frivilige. 

Vi er også gået med på moden og sender nu al vores post digitalt. Man 
kan blandt andet få Sugekoppen tilsendt digitalt til ens email. Vi vil fre-
mover også sende kontingentopkrævning og nyhedsmail pr. email. Hvis 
man stadig ønsker at modtage Sugekoppen i fysisk form, kan man betale 
40 kr. om året, så sørger vi for, at bladet bliver leveret til din postkasse.

I det nye år vil vi starte et nyt projekt: “Voksen-Voksen Ven”. Det er et 
ambitiøst projekt, som kræver en seriøs indsats, at de frivillige, der vil 
være med i projektet. Læs mere på side 22.

Godt nytår til alle vores medlemmer!

 
                   Af Ole Stolberg

Nye åbningstider på kontoret
Vi har valgt at “sløjfe” den lange åbningstid om torsdagen, da 
meget få medlemmer besøger foreningen i de sene eftermiddags-
timer. Kontoret har fremover åbent således:

Mandag: 09:00-13:00    Tirsdag: 11:00-15:00
Onsdag: 10:00-14:00      Torsdag: 10:00-14:00
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* Madklub kun for medlemmer.

            Pris: ca. 35-40 kr.
                      Serveres ca. kl. 12:30

                       HUSK tilmelding!
                      senest dagen før kl. 10:00! 

                
                  Spisebilletter: 6 stk./180 kr.

 
                   Af Birgit Mätzke 

                   På en regnfuld- og 
                   diset dag, torsdag 
den 13. november 2014 klokken 
9:30, drog 2 mænd og 3 kvin-
der (Claus, Carina, Ole, Linda og 
Birgit) afsted til Horsens Stats-
fængsel. Undervejs havde vi 
en lille kaffepause ved Ulstrup 
raste-plads. Vi fik kaffe og hjem-
mebagte boller, som Linda havde 
være flink til at bage til os.

Kl. 11:45 ankom vi så til Horsens 
Statsfængsel, hvor Claus sprugte 
receptionisten om han kunne få et 
værelse med morgenmad på sengen, 
men dette gik jo ikke, da de jo ikke 
har overnattende gæster mere.

Pigerne syntes at fængslet var ret så 
spooky og uhyggeligt, idet der var 
sat højtalere op, hvor man kunne 
høre fangere og fangervogtere havde 
samtaler med hinanden. Hvis man 
f.eks stod inde i en celle kunne man 
også høre døre, der blev lukket hård 
i. Man kunne ikke lade være med at 
kigge hen på døren, for tænkt hvis 
man nu blev lukket inde.

Vi kom hele vejen rundt i fængslet, 
startende med at se celler fra meget 
gamle tider og så til 2006, hvor 
fængslet blev lukket.

Klokken 13:30 var vi alle lykkelige 
og glade for at få udgangstilladelse, 
og så gik turen hjemad med et ”Pitt 
stop” i Kolding Storcenter, hvor vi 
alle var trætte og godt sultne og lige 
skulle have en burger i Carl´s Jr. 
(rigtig gode burger med rigtig godt 
kød).

                   

                   

Horsens Statsfængsel

Nyt fra Café Stoppestedet
Det er nu muligt at købe madkuponer (værdi kr. 210) til en pris af 180 kr. 
for 6 stk. Er prisen på maden over 35 kr. betaler man differencen til mad-
kassen.
For at betale med en madkupon afleveres kuponnen til den, der har lavet 
maden. “Kokken” kvitterer med en underskrift (eller et tegn) på kuponnen.

Vi prøver, så vidt muligt, at servere varm mad hver tirsdag og torsdag om-
kring kl. 12:30. Tidspunktet er altid oplyst på facebook og hjemmesiden, 
og i foreningen.

Følg med på hjemmesiden, eller på facebook (under “begivenheder”).

Få det hele med!
HUSK at tilmelde dig Blæksprutternes nyhedsmail! Mailen bliver sendt 
ca. 1 gang pr. måned. Du kan læse om månedens aktiviteter, nyheder fra 
kontoret og små sjove episoder, der finder sted til dagligt i Blæksprutterne.

Du tilmelder dig ved at henvende dig til Blæksprutterne pr. 
mail, igennem hjemmesiden, facebook, pr. telefon, eller 
via brevdue.

Husk at oplyse din mailadresse!
Første nyhedsmail kommer den første uge i feburar.
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                   Af Ulla Stolberg

                   Vi kørte mod Aarhus   
                   i øsende regn vejr og 
vi (Anne Louise og jeg) forvente-
de det værste. Men vi havde godt 
med tøj på og regnslag med.

Da vi endlig nåede frem til Aarhus 
var regnen væk og blæsten havde 
lagt sig.
Vi startede med en rundttur i byen i 

hestevogn. Vi blev rystet godt sam-
men hen over alle brostenene.

Kaffe og varm kakao foregik på den 
gamle Café Bonick, som tidligere har 
lagt i Aabenraa. Som teenager arbej-
de jeg på Café Bonick efter skoletid.

Det var nu sjovt at ”være der” igen. 
Alt så næsten 99% ud som dengang.

Tak for en god dag.

Jul i Den Gamle By Min praktikperiode

                   
                   Så er tiden ved at være slut for min praktikperiode her i 
                   Blæksprutterne. 
Jeg har haft en fantastik og hyggelig tid her hos Jer.

Hvad har jeg så lige fået ud af praktikken? Jeg har lært en hel del omkring 
kontor arbejde, it-cafe, mødt og snakket med en masse dejlige menne-
sker. Et par stykker (stambrugerne), har gjort et særlig indtryk på mig: 
Agnes, en ældre forvirrende dame, som altid er flink til holde og gøre 
Blæksputternes hjem rent, er en forrygende julekallendersælger (folk har 
bare med at købe en julekallender, når Agnes kommer langs).
Claus, en hygglig fætter, som altid er god for en snak, men det at skære 
flyérs til ”jul med hjertet” er nu ikke lige sagen!
Suzanne, den snakkene, stramaj syende pige, er altid hyggelig at følges 
med hen til busstationen.
Ralf, den forvirrende og et vrølehoved ind imellem, er en rigtig rar person.
Ib, altid på pletten når der brug for ham, Blækspruttenes trofaste 
buschauffør.
Lone, den stille og hyggelige, god til it-cafe.

Også er der lige kontornisserne Ole og Carina. Carina, den søde og rare 
pige, altid hjælpsom når kontorarbejdet og bogføringen driller. Rigtig god 
til at lære fra sig. Ole, den drilske, som elsker at skrive på ens facebook 
profil når man har glemt at logge af. Altid flink til at køre mig hjem.

Til sidst vil jeg bare sige tak for en god 
praktik, og ønske jer rigtigt god frem-
gang fremover. 
Kærlig hilsen Birgit Mätzke, indmeldt 
som medlem.

 
                   Af Birgit Mätzke

BASIX KONCERT
BASIX er en anmelderrost vokalgruppe, der skal opleves live!

Gruppen holder GRATIS koncert i Vollsmose, Odense, søndag 
d. 08. marts kl. 16:00. Blæksprutte-bussen kører fra Blæk-
sprutterne kl. 13:00. Du betaler 80 kr. til transporten.

Koncerten foregår i en kirke, så der er siddepladser.
~ Maibrit
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                   Af Lone Nielsen

                   Vi startede ca. kl. 
                   9.30. fra Blæksprut-
terene. Vi var 12 blæksprutter af 
sted i bus, Ole var chauffør.

Vi var klar til, at gå rundt i Den 
Gamle By kl. 13. Så havde vi 3 
timer til, at se seværdigheder. Jeg 
gik sammen med Ib, Hela og Jes. Vi 
startede med, at gå på Café, hvor vi 
købte varm kakao. Vi var lidt forfros-
ne da der var temmelig koldt.

Efter Cafebesøg, startede Hela og Jes 
med, at køre en tur med hestevogn 
og Jes vinkede, som en prins, der 
var ude, at køre med sin dronning.
Vi fortsatte med, at gå rundt og 
kigge på de forskellige boder. Vi så 
bl.a. en gammel slikbod og en ung 
sød mand, der blev interviewet af en 
journalist, fra en tv station.
Vi gik videre til en isenkrambutik, 
hvor de havde al mulig slags porce-
læn fra de gode gamle dage.

Vi kom forbi et stort telt, hvor de 
solgte hjemmelavede æbleskiver, 
som min mor lavede dem i køkkenet, 
da jeg var barn. De smagte godt.
Vi forsatte til et gammelt konditori, 
Jes købte et sigtebrød, hvis nu han 
skulle blive sulten igen på vejen 
hjem. 

Vi var også inde at se Hønsestrik 
og hotpants - tøj og stil i 70`erne. 
Meget interessant, trompetbukser, 
kan jeg huske var på mode dengang 
i 70`erne . Dengang gik man også 

meget i strikket tøj. 

Vi fortsatte til en gade, vi kender 
fra Sønderborg; Havbogade med et 
gammelt hus, med gammelt køkken. 
Komfur, som skulle brænde i. Inde i 
dagligstuen sad, der to skuespiller og 
klippede juleklip.

Vi kom også forbi Pouls Radio med 
en gammel fjernsynsudstilling i vin-
duet med Jullerup Færgeby, jule-
kalender fra 70’erne. Broderiboden 
havde også en fin juleudstilling i 
vinduet, med gamle jule broderier.

Klokken var blevet der hen af , hvor 
vi skulle finde tilbage igen. Og hvem 
stod for enden af brostene? Ole. Det 
var for en gangs skyld glædeligt gen-
syn, fordi vi var blevet lidt trætte og 
vi kunne godt bruge en varm bus.

Så vi kørte hjem af mod Sønderborg 
igen. Vi var lige omkring Rødekro 
og Jes gik ind i Biltema og venteti-
den for os i bussen blev lidt for lang. 
Hannelore forsøgte, at ringe ihærdigt 
til Jes, men hans mobil var jo i bus-
sen. Vi blev enige om, at vi kørte lidt 
væk , så Jes ikke kunne se os. Ja, 
det var sjovt, at se. Det skal ses, da 
Jes kom ud af butikken. Han vidste 
bare ikke lige, hvorfor en retning han 
skulle gå. Fordi bussen kunne han 
ikke se. Det så altså lidt komisk ud. 

Altid en oplevelse værd, at være på 
tur med sprutterne. En rigtig Glæde-
lig Jul og Et rigtigt  Godt Nytår til jer 
alle.

Tur til Den Gamle ByPortræt af en frivillig: Suzanne
Suzanne Schmidt er en pige på 30 år der bor i Ragebøl. Ved en spontan gå-
tur, sammen med manden, langs havnen i Sønderborg, kommer de tilfældigt 
forbi Blæksprutternes hus. Suzanne og hendes mand får sig en snak med 
nogle frivilige brugere om hvad Blæksprutterne er. 
Henvendt til Suzannes mand fortalte de at Blæksprutterne er frivilige, der 
mødes i Huset for at få et socialt samvær med andre, der har ledige timer i 
dagtimerne. Dette vakte Suzannes interesse og efter nogen tids overvejelse 
meldte Susanne sig ind i Blæksprutterne i april 2013.

Hvorfor valgte du Blæksprutterne?
“Idet jeg er førtidspensionist  ønsker jeg at opbygge et socialt netværk og 
få flere venner. Dette syntes jeg , jeg har opnået ved at være medlem her 
i Blæksprutterne. Der laves også mange spændende aktiveteter, som jeg 
deltager i.  Lige for tiden er det knipling jeg er optaget af.  Vi er igang med 
at lave Julehjerter, som jeg synes er meget svært. 

Er der andre aktivteter du er interesseret i?
Ja, jeg deltage også gerne med at lave mad, jeg er særdeles god til at lave 
alle mulig slags supper. Der udover hjælper jeg også gerne med at gøre 
rent. Jeg har god kendskab til IT, så jeg hjælper gerne andre med det også.  
Her op til jul har jeg været igang med at sy en korstings julekalender.

Suzanne er for sjov blevet udnævnt af Ole som ”Blæksprutternes eneste 
stærke mand” efter en tur til Kirkens Kors Hær i Gråsten, hvor der skulle 
sættes et støbt hegn op. Nogle af pælene måtte op igen, p.g.a en eller an-
den havde lænet sig op af pælene , hvorved de var blevet skæve. Da disse 
                                                    pæle jo var halvtørre i støbemasse, var  
                                                    de meget svære at for op, så her kom   
                                                                                     Suzanne ind i 
                                                                                     billedet og svup 
                                                                                     de wup kom 
                                                                                     pælene op.

                                                                                     Suzanne blev 
                                                                                     interviewet af 
                                                                                     Birgit Mätzke 
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Januarfrokost
Tiden nærmer sig, og alle små Blæksprutter glæder sig...

Årets fest er lige rundt om hjørnet. Festen er Blæksprutternes måde 
hvorved at takke alle de medlemmer, der i løbet af året laver frivilligt 

arbejde i Blæksprutternes regi.

Efter spisen er der pakkeleg, hvortil du skal medbring en lille pakke til 
ca. 20 kr. Dernæst går vi i gang med den store tombola. Her kan du 
vinde sponsorgaver fra mange af Sønderborgs butikker og virksom-

heder. Præmierne har alle en værdi på min. 50 kr.

Du får 1 lod til tombolaen gratis. Du kan købe ekstralodder for 5 kr. pr. 
stk. Lodderne kan købes på selve aftenen.

I år holdes festen på den gamle Reimerskole på Kirke Allé 9.

Festen begynder Lørdag d. 24. januar kl. 18:00

Pris: 100 kr.

Agnes: en rigtig sælger
                  Af: Birgit Mätzke

                  115 julekalendere har Agnes solgt her i år 2014.

Agnes er en rigtigt god sælger. Hun er altid dus og på lige fod med folk. Ag-
nes er ikke bange for afslag. Hun går bare lige hårdt på, så folk har bare med 
at købe en julekalender.

Agnes har på sin tur rundt i byen, for at sælge julekalender, været udsat for 
lidt af hvert. De fleste hun mødte på sin vej har været rigtigt søde og glade, 
kun enkelte har været sure.

En ældre dame på Kongevej gjore særligt indtryk på Agnes. Hun kom ned af 
trappen, november måned, i bare tæer! Hun skulle bare have sin julekalen-
der ved Agnes!

En ældre sur mand syntes ikke det var morsomt 
at det ringede på døren, så han råbte af Agnes 
”Fandens også, du skal ikke komme og vække 
os i vores middagslur!” Her solgt hun selvfølge-
lig ingen julekalender.

Andre steder har folk ikke lige haft penge den 
dag og bad Agnes komme forbi en anden dag, 
når Agnes så kom igen, havde de alligevel ikke 
nogen penge. Det er da lige til at holde folk for 
nar, synes Agnes.

I Borgen, på en af de små bænke, sad 3 fjantende og grinende damer af en 
lidt ældre årgang. Agnes tænkte, de er da i vældig godt humør, her må der 
kunne sælges nogle julekalender og med Agnes’ talegave fik hun selvfølgelig 
solgt 1 julekalender til hver af damerne.

Agnes har også måtte forsøge sig på engelsk, da en engelsktalende dame 
åbnede døren.

Hos nogle fik hun ligefrem julestjerner i øjene, idet vedkommene så godt ud. 
Det kunne jo måske være et godt parti!

Alt i alt synes Agnes at hun er blevet taget godt imod de fleste steder, men 
nu er hun også træt af at se julekalendere!
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                   Af Jes Hølck-Hansen

                   Mine oplevelser som 
                   sprechstallmeister 
ved gaveindkrævning i Føtex.

Tirsdag stod jeg og gav den som 
professor Tribini i Føtex.
Der var mange hyggelige, glade, 
mugne, imødekomne og ikke mindst 
bemærkelsesværdige kunder.
Især én kan jeg ikke få ud af hjerne-
kassen.

En yderst høvisk herre kom hen til 
undertegnede for at sludre. Han syn-
tes absolut, det er et stort arbejde, 
vi udfører. Han mente dog ikke, vo-
res indsamling er liiiigeee det, klien-
tellet i Blæksprutterne har brug for.

Han fortalte, han tit går forbi Blæk-
sprutterne og han har åbenbart 
studeret os nøje. (På afstand selvføl-
gelig.)
Han mente helt bestemt, sådanne 
sociale tilfælde burde ha’ professio-
nel hjælp i stedet.

Jeg forsøgte virkelig at holde ma-
sken.

Først bekendte jeg på ære og sam-
vittighed, at det IKKE var til Blæk-
kerne, vi samlede ind. Derefter 
prøvede jeg at forklare ham, at langt 
de fleste Blækker er ganske velfun-
gerende. (Om han tog mine ord for 
gode vare, kan jeg ikke udtale mig 
om.)

Jeg forbigik at berette, det selvfølge-
lig ikke gjaldt mig.

(Det der med velfungerende.) Og 
jeg måtte virkelig ta’ mig sammen 
for ikke at afsløre, at jeg selv er et 
rablende sindssygt socialt vrag.
Måske kunne vi værge ham som 
medlem ?

Den eneste gordiske knude jeg måt-
te løse onsdag var, da en hjertelig 
sjæl lyksaliggjorde med 6 julebryg 
og en bramfri samaritan donerede en 
halv abe (½ flaske snaps, for dem 
der ikke kender fagbetegnelsen.)
Jeg følte mig jo nødsaget til at tøm-
me indholdet af alle disse flakoner 
i nødtørftsanstalten, så jeg kunne 
indkasserer panten til juleramte kri-
sefamilier... efter at ha’ ladet (Blæk)
sprutten passerer igennem mine 
dertil egnede indvolde først. Sæ’fø’li’. 
(Hvad gør man/jeg ikke for et godt 
formål).
Se derefter blev det faktisk en gan-
ske hyggelig vagt ! - HIK !
(Betaler Blæksprutterne for den 
taxa, jeg måtte ta’ hjem ?) 

Jul med Hjertet

                   
                   Hvis du ikke har hørt om Blæksprutternes juleindsamling i 
                   Føtex er det fordi ikke har adgang til internettet, ikke mod-
tager lokalaviser, ejer en radio, ikke ser TV, eller bor på Sydpolen.

Den store medieopbakning har gjort, at juleindsamlingen i år gik endnu 
bedre end sidst år, hvilket er fantastisk, og ikke mindst utroligt!

Sidst år samlede kunderne i Føtex 17-18 fyldte indkøbsvogne med varer. I 
år blev det til 20 indkøbsvogne PLUS 9.500 kr. til indkøb af kødvarer!

Juleindsamlingen gik igen i år til Kirkens Korshær, der har modtaget over 
125 ansøgninger om julehjælp. 

Sammenlagt har de frivillige Blæksprutter brugt over 150 timer på Føtex i 
løbet af 7 dage. Et KÆMPE arbejde, med mange lange timer. Skal vi ikke 
allesammen lige give os selv og de andre hjælpere et stort “godt gået”?

Ud af mødet mellem de mange frivillige og kunder i Føtex, er der 
selvfølgelig kommet mange spændende, sjove, underholdende, inspir-
erende, glade og ikke-så-glade oplevelser. Hvad har gjort størst indtryk på 
de frivillige, og hvilken oplevelse husker de bedst? Det kan du læse om på 
de næste par sider.

 
                   Af Carina Berg

Tribini i Føtex



sugekoppen

14

sugekoppen

15

  Vores oplevelser

                   Det kedeligste oplevelse var en dame der sagde: “Jeg giver 
                   ikke noget for der er ingen der lider nød i Danmark”. Den 
                   bedste var alle de folk, der roste os for det arbejde vi gør. Nu 
kan vi godt holde jul med god samvittighed, og tænke på dem vi har hjul-
pet til en lidt bedre jul.

 
                   Ulla Andersen: 

                   En dame kom med 6 hvidtøl i kurven, det fik hendes 
                   børnebørn altid, det kunne de godt lide. En anden dame  
                   spurgte om jeg kunne nævne en ting, som vi ikke fik sidste 
år. Jeg måtte skuffe damen med, at jeg ikke var med sidste år!

 
                   Lone Nielsen: 

                   Jeg var udsat for en ældre dame, der mente, dem der søgte 
                   om julehjælp, skulle skamme sig. “Alle ved jo de har masser 
                   af penge”. Dem med en anden hudfarve fik også hårde ord 
med på vejen af selv samme dame. Omvendt var der også en kvinde, der 
gav et helt måltid fra flæskesteg til brunkager. Generelt synes jeg folk var 
positive over vores indsats.

 
                   Charlotte Bertelsen: 

                   Der kom en pige på 10-12 år og spurgte helt skuffet er 
                   indsamlingen overstået? Hun lød helt skuffet, så gav jeg 
                   hende papiret, det ville hun gerne have. (Jeg uddelte ikke 
til børn!) Hun fortalte, at hun havde givet noget dagen før. I dag ville hun 
også give. Den pige kunne vi lære af. Hun gjorde et kæmpe indtryk.

 
                   Hannelore Brønding:

                   Jeg havde et tysk ægtepar, der trods mit meget rustne sko-
                   letysk syntes det var en rigtig god ide. De var inde at købe en 
                   ting. Og takkede mange gange at vi gad hjælpe andre.

 
                   Vera Mou Kleffel:

                   Jeg mødte en ældre dame, der tog min seddel, kryllede den  
                   sammen, smed den ned i vognen og fortalte, at hun ville i 
                   hvert fald ikke give noget som helst. Nå ja. Jeg tog så kon-
takt til manden, der gik bag hende. “Jeg er sammen med hende”, sagde 
han. Jeg tog ham på skulderen og sagde: “Jeg har ondt af dig”.

 
                   Ole Stolberg: 

                   Jeg er meget positivt overrasket over hvor meget folk giver, i 
                   et ellers selvoptaget samfund. 

 
                   Claus Fredsted: 

                   Jeg selv og Aase Nyegaard fik et knus af en bekendt, ved 
                   navn Jørgen Frost, der kom og afleverede en stor flæskesteg.

 
                   Birgit Mätzke:

                   Min bedste oplevelse var en ung mor, der fortalte at hun des-
                   værre ikke havde økonomi til at give. Hende og datteren 
                   havde 300 kr. pr. uge til at købe mad, tøj, legetøj m.m. 
for. Jeg fortalte hende, at hun kunne søge julehjælp, men det ville hun 
bestemt ikke. Hendes mor sørgede for, at de fik julemad, og der måtte ab-
solut findes mennesker, der har det værre end hende, og julehjælpen skal 
ikke udnyttes - den er for dem, der, hvis de ikke får hjælp, ikke kan fejre 
juleaften. Hun gjorde et stort indtryk på mig.

 
                   Carina Berg:

Yoga i Blæksprutterne
                                          I januar, eller feburar får vi besøg af en                                                     
                                            yogainstruktør. Hun vil vise os nogle begynder
                                              øvelser og fortæller om mulighederne med yoga.

                                             Det er gratis at deltage, men da vi endnu ikke 
                                                har fastsat en dato, vil vi meget gerne høre fra 
                                                Jer, der er interesserede, så vi kan kontakte Jer 
                                                                 med mere info.
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       Turen går ud på glatisen på skøjtebanen
         “Gletcher” hos Hotel des Nordens lige på
          den anden side af grænsen ved Kruså.

                      Prisen er 130 kr. inklusiv:
                         + 1½ time på isen
                         + Leje af skøjter
                         + Transport
                         + Let mad og drikke

                      Imens vi skøjter kan vi hente 
                      gratis sodavand i bistroen.

                      Når vi er færdige med at skøjte   
                     samles vi i bistroen hvor vi spiser 
        “all-you-can-eat” pommes frits og soda-
        vand. Det er med i prisen.

         ONSDAG D. 4. FEBURAR

       Kørsel fra Blæksprutterne kl. 15:00.
       Forventet hjemkomst kl. 19:00.

                                                          ~ Carina Berg

Skøjter og spise
 
                   Af Hannelore Brønding

                   Vi vågnede allesam
                   men til et gevaldigt 
rusk/regn- og blæsevejr og 
tænkte “Åh nej, det bliver da en 
skrækkelig dag”.

Vi kørte og da vi nåede et godt 
stykke oppe i Jylland begyndte det 
at lysne og da vi nåede Viby, hvor vi 
skulle sætte Klaus af var solen brudt 
igennem og alt blev bare lyst og 
venligt. Kulden havde dog ikke flyttet 
sig og vi ankom rigtig godt gennem-
frosset, men pyt, nu skal vi jo ud at 
trave.

Anne og jeg var gået for os selv og 
ind i noget af det ”moderne”, en op-
gang fra Helsingør. I stuen tv. boede 
frøken skoleinspektør helt alene i en 
stor lejlighed indrettet med sin bag-
grunds skønne polerede møbler.  

Ovenover var der et kollektiv med 
billeder af Darwin og Mao. Indretnin-
gen var de altid spændende ølkasser 
enten stavlet på højkant eller stavlet 
i den lave ende. Der var arkitekts-
tuderende imellem, som udnyttede 
værelset til bristpunktet ved at lave 
en hems og alligevel have ståhøjde 
ind under den. 

Lejlighederne til højre var meget 
mindre, på den ene etage boede en 
familie med teaktræsmøbler, på en 
anden etage var der en gynækolo-
gisk klinik. 

Det gode var, at de tidligere beboere 

fortalt om deres liv – men det kræ-
vede rigtig meget tid og det havde vi 
ikke.

Bagefter var vi lige en tur inde hos 
købmanden og tage duften af frisk-
malet kaffe. Ole fortalte han ville 
købe das-papir nr.00, men det kunne 
han ikke få lov til, fordi det ikke pro-
duceres længere.

Jeg vidste Ole ville se Bonnichs Kon-
ditori fra gågaden i Åbenrå, hvor Ulla 
har været ansat engang. 

Der var et konditori, som både havde 
åbent og serverede. Da Anne og 
jeg sad derinde og fik dejlig kaffe 
og en meget styrkende kage, så jeg 
`familien`, de kom ind og bænkede 
sig med varm chokolade og Bodil 
Ipsenkager til. Ole brokkede sig at 
de Cremesnitter man i sin tid fik i 
Bonnich nu hed Napoleonskager, som 
i København på et vist tidspunkt hed 
Bodil Ipsenkager-sådan er der så 
meget.

Jeg ville se et opretstående flygel, 
jeg har set for mange år siden.
Anne og jeg fortsatte vores vandring 
og fandt endeligt et opretstående 
flygel i Borgmesterens Hus. Havens 
ansatte kaldte flyglet for Girafklav-
eret og hvorfor nu det? Et flygel 
fylder forfærdelig meget ud i rum-
met og kræver nærmest en sal og 
de små stuer kunne ikke rumme 
et flygel, det skulle i så fald være 
båret ind i løse dele og være byg-
get op på stedet. Næ, girafklaveret 
havde flyglets             fortsættes...                                          

Tur til Den Gamle By

Den første onsdag i hver måned
kører bussen over grænsen. Enten
til Fördepark, Fleggard, Sky, eller 
et andet indkøbscenter.  Tilmeld-
ing er nødvendig. Altid kl. 10:30 fra 
Rylen 1. Mulighed for hjemkørsel.
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Tak for støtten fra vores sponsorere

Fastelavn                                    3f har ydet støtte til Blæksprutternes Januar
                                    frokost, til fordel for foreningens                                       
                                    frivillige. Midlerne går til indkøb af mad.

Kultur & Fritid, Sønderborg Kommune, 
har ydet støtte til aktiviteter til Blæk-
sprutternes frivillige. 

                                                            Sydbank har ydet støtte til Blæk-
                                                            sprutternes nye projekt “Voksen-
                                                            Voksen Ven”. Du kan læse mere 
                                                            om projektet på side 22.

fortsat.... 
som på et klaver, det fyldte kun 50 
cm i alt. Det fyldte måske mindre 
end et klaver og var optisk meget 
skønnere og lettere at se på. Navnet 
giraf kom af, at overdelen, altså de-
len der lå opad væggen kunne minde 
om en girafs hoved og hals og med 
korpussen gemt bag klaviaturet.

Det var også i Borgmesterens hus at 
Peter Fabers Juletræ var opstillet og 
pyntet med alt fra ”Højt fra træets 
grønne top osv.”, som selvfølgelig 
blev spillet.

Så fandt vi en børstenbinder, som 
foruden børsterne solgte ALS – Pøl-
ser til 70 kr. stykket, men ikke 1864 
pølsen, som vi kender fra 1864 
museet og Bismarks klumper til 4 kr 
stykket, men så var det også hold 
kæft bolcher.

Og endelig fandt vi en sælger med 
varm chokolade, uhm det varmede 

dejligt i den kulde.

Så gik turen hjemad, vi hentede 
Claus hos hans tvilling og stak 
sydover mod det trygge Sønderjyl-
land. Og var endelig hjemme klokken 
19.30, træt og mæt af oplevelser.
Tak for en dejlig tur og dejligt sel-
skab.

                   

                   

Din egen skifttype
Kom og lær hvordan du får din egen håndskrift ind på computeren, så du kan 
skrive med den i Word, Email og alle andre programmer, hvor du kan vælge 
skrifttype. Det kræver minimale computerevner, så alle kan være med.

Hele undervisningen foregår i Blæksprutterne, da det største arbejde ligger i, 
at få de håndskrevne bogstaver til at se ud som du ønsker dem på papiret.

Undervisningen på computeren foregår
med én person af gangen, da det er hurtigt
når først bogstaverne på papiret sidder som
de skal.

Det koster 10 kr. at deltage. 

TIRSDAG D. 10. Marts  Kl. 13:00

~ Carina Berg

Fastelavn for voksne
Man bliver aldrig for gammel til, at slå katten af tønden!

For 21’ende år i træk håber vi på, at finde en tønde, der er stærk nok til at 
modstå alle Blæksprutternes frustrationer, når den, mandag d. 16. feburar 
kl. 12:30, får tæsk med kølle og står model til et helt års ophobet vrede og 
gammelt nag.

Kom og vær med til denne glædens dag!

Det koster 20 kr. at deltage. Når kattekongen og 
dronningen er fundet serverer Stoppestedet lidt godt
til ganen. Vi håber at se dig udklædt i festens lejlighed,
men det er ikke et krav (desværre).

                                                       ~ Carina Berg
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                   Af Carina Berg

                   Vi har aldrig set jule-
                    træet blive tændt. 
Heller ikke i år. Det har vi alt for 
travlt til! 

Det var en lang, kold eftermiddag 
på Rådhustorvet. Da vi mødtes kl. 
15:00 fik vi et chok. Alle bordene var 
allerede sat op og pyntet med duge. 
Ole havde længe været i gang!

Da vi alle var samlet slog Ib dørene 
til bussen op og vidste os de 2000 
chokoladejulemænd, som skulle bæ-
res ind i teltet. Puha. Men som glade 
små nisser gik vi i gang. Selv Anne 
Louises 10 årige datter hjalp.

Birgit var flink at købe kaffe og te til 
os på en af caféerne. Ole skaffede 
også kaffe til os fra en af de andre 
caféer, så der var ingen grund til at 
klage!

Da der var en halv time til arrange-
mentet løb af stablen, var der over-
raskende  få mennesker på torvet. 
Vi snakkede om, at vi nok ikke ville 
få særligt travlt i år. Men hvor tog vi 
dog fejl! I løbet af den næste halve 
time flokkedes folk til Rådhustorvet. 
Indenfor i teltet opdagede vi ikke 
menneskemængden - det var først 
da vi åbnede en revne i teltet, at vi 
blev overraskede over, hvor mange 
mennesker, der var kommet.

Alle de frivillige indtog deres pladser 
i teltet og jeg fik den skrækindgy-
dende opgave at løsne teltets dug og 

åbne for de meget ivrige børn, der 
stod og ventede på den anden side. 
Jeg tænkte, ”hvis jeg vælter nu, så 
bliver jeg tromlet ihjel af en masse 
børn”!

Heldigvis overlevede jeg, og så gik 
uddelingen i gang. Mit job var at 
pakke papkasserne med julemænd 
op, og smage på dem, og hele tiden 
sørge for, at uddelerne havde nok 
julemænd at give af.

Dagen sluttede med nedpakning 
og oprydning i teltet, efter mange 
timers gode oplevelser, og masser af 
sjove stunder. 

Juletræstænding

Segway World
Onsdag d. 11. feb.

Kørsel fra Blæksprutterne kl. 9:00.
       Tilmelding først gældende ved betaling.

Segway World i Århus er Danmarks
største indendørs segway park.

Vi har en time på banen, der inkluderer
balancebaner, bakker og forskellige underlag.

Du kan købe sandwich, sodavand osv. i cafeteriaet.
Undervejs hjem stopper vi et sted for at spise.

Pris: 250 kr. (husk du kan betale med stjerner)

Turen sponsoreres af
Sndb. Kommune,
Kultur & Fritid
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Foreningen Blæksprutterne er en forening, som bygger på frivillig arbejdskraft, 
hvor de aktive medlemmer selv skaber deres hverdag. Medlemmerne er nemlig 
alle, af forskellige årsager, udenfor arbejdsmarkedet og har fri i dagtimerne. Nogle 
medlemmer er sygemeldte, andre er under uddannelse, andre igen får pension, 
eller førtidspension, og nogle er midlertidigt arbejdsløse. Vi er en blandet flok 
mennesker, der dækker alle aldersgrupper, helt fra starten af 20’erne og op i 
80’erne. Så der er helt sikkert også plads til dig!
I Blæksprutterne kan du øge din livskvalitet. Her er det vigtigt, at kunne være til 
gavn og skabe et socialt netværk, der kan blive til venskab. For mange af os, der 
kommer i foreningen, er denne således blevet et helt uundværligt sted at komme.

Foreningen får et kommunalt tilskud til driften og søger fonde for at kunne afholde 
arrangementer og aktiviteter.
Medlemskab koster 100 kr. om året og giver mulighed for at være med i alle de 
aktiviteter vi har i dagtimerne. Sender du nedenstående blanket, så sender vi et 
girokort til betaling af kontingent.

FORENINGEN MODTAGER OGSÅ GERNE STØTTEBIDRAG. 
Små eller store beløb kan indbetales til Arbejdernes Lands-
bank, kontonr.: 7931-1024412. Husk venligst at skrive ”støtte-
bidrag” i ruden ”meddelelse til beløbsmodtageren”.

MEDLEMSKAB

                                                                                                                                                                                                                                                  Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Blæksprutterne

     Navn: _________________________________________________

     Adresse:         ______________________________________________

     Postnr. / By: ____________________________________________

     Tlf. nr.:  ________________________________________________

     Email:        ________________________________________________

     Underskrift: ____________________________________________

Voksen-Voksen Ven
Mange af Jer har allerede hørt snak om “Voksen-Voksen Ven”. Her kan du 
læse lidt mere om Ole og Carinas ideer til projektet.

Hvad går det ud på? Projektet handler om, at skabe kontakt til mennesk-
er, der er ensomme, deprimerede og mangler menneskelig kontakt. 
Vi vil besøge dem I deres egne hjem, hvis de ikke har mulighed for, at 
møde os i foreningen.
Vi vil samarbejde med Jobcenteret, Sundhedscenteret, Frivillighedscenteret 
og andre instanser, som kunne være intereserede, for at finde frem til de 
mennesker, der har brug for os.

Hvem er de frivillige? De frivillige er medlemmer og ikke-medlemmer, 
der melder sig i foreningen og ønsker at være en del af projektet. Som 
frivillig skal du have mentalt overskud til, at kunne yde støtte til et men-
neske som har det svært. Du skal kunne lytte, være omsorgsfuld og em-
patisk, og have forståelse for, hvad det andet menneske har behov for. Din 
opgave er, at tilbringe tid sammen med borgeren - måske 2-3 gange, eller 
efter behov, indtil han/hun er tryg ved at mødes med dig i Blæksprutterne 
(eller et andet sted), hvorfra han kan mødes med andre mennesker. Du 
skal være en støtte i hans møde med omverdenen.

Hvad er formålet? Vi ved vi har en forening, der kan tage hånd om og 
give noget livsglæde tilbage hos mennesker, der har det svært. Formålet er 
at hjælpe borgerne til at få opfyldt de sociale behov, ved hjælp af forenin-
gens frivillige og daglige brugere.

Hvornår har vi nået målet?
Når vi oplever at den enkelte borger har fået livsglæde tilbage og fundet et 
tilhørssted. 

~ Carina Berg

Tillykke til de runde!
Henrik Michael Jensen (50)

Andy Petersen (40)
Susanne Rossen (50)
Anja Rostgaard (40)

Randi Wollenberg Hansen (50)
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AKTIVITETSKALENDER

Feburar

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................
Sigtunagade IT.....................
Tysklandstur........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................
Sigtunagade IT.....................
Januarfrokost......................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................

05. jan.
06. jan.
07. jan.
08. jan.
08. jan.

12. jan.
13. jan.
14. jan.

19. jan.
20. jan.
21. jan.
22. jan.
24. jan. 

26. jan.
27. jan.
28. jan.

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

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

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

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

Januar Marts

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Skøjter, Tyskland.................
Tysklandstur........................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Segworld..............................

Morgenmøde......................
Fastelavn..............................
Badminton...........................
Dart........................................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................

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

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

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

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

02. feb.
03. feb.
04. feb.
05. feb.

09. feb.
10. feb.
11. feb.

16. feb.
16. feb.
17. feb.
18. feb. 

23. feb.
24. feb.
25. feb.

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................
Tysklandstur........................
Basix koncert........................

Morgenmøde......................
IT Skrifttype..........................
Badminton...........................
Dart........................................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Dart........................................

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

Kl. 09:30
Kl. 15:00
Kl. 12:00
Kl. 10:30
K l .13 :00

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

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

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

Kl. 10:30
Kl. 15:00

02. mar.
03. mar.
04. mar.
05. mar.
08. mar.

09. mar.
10. mar.
10. mar.
11. mar.

16. mar.
17. mar.
18. mar. 

23. mar.
24. mar.
25. mar.

30. mar.
31. mar.


