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Nyt siden sidst

                   
                   Vi er nu blevet færdige med alle de loppemarkeder, som vi 
                   har hjulpet Sydjysk Marked med. Det har været en god tjans 
og vi har haft god opbakning fra mange af vores frivillige, som stadigvæk 
er på arbejdsmarket, da loppemarkederne har lagt i weekenderne. Det har 
været dejligt at se så mange nye ansigter være med til, at tage det tunge 
løft sammen med de daglige brugere.

Motionsbussen er kommet lidt i modvind. Desværre har nogle anonyme 
taxa vognmænd, der åbenbart ikke kender reglerne for foreningskørsel, 
valgt at klage til Sønderborg Kommune angående Blæksprutternes Mo-
tionsbus. De mener at Blæksprutterne kører taxakørsel og derved er en 
direkte konkurrent til dem - hvilket er ulovligt.
Sønderborg Kommune har efterfølgende valgt at trække sig ud af projek-
tet, hvilket er rigtigt ærgerligt. 
Men vi mener ikke at Motionsbussen er taxakørsel. Som forening må vi 
nemlig gerne køre med vores egne medlemmer (alle Motionsbussens 
deltagere er medlem af Blæksprutterne), ligesom medlemmerne gerne må 
betale til brændstof på bussen (det koster 30 kr. at køre med Motionsbus-
sen). Vi synes Motionsbussen er et rigtig godt projekt for det borgere, der 
gør brug af tilbuddet. Derfor vil vi fortsætte med at køre Motionsbussen 
uden Sønderborg Kommune. 

Juleindsamlingen “Jul med Hjertet” har igen været en udfordring. Vi har 
til sammen brugt over 70 timer i Føtex. Det har krævet rigtig mange 
frivillige. Desværre har der i år været færre frivillige til at klare opgaven, 
men de frivillige, der havde meldt sig, har til gengæld leveret en fantas-
tisk præstation! De har taget mange vagter - nogle har sågar stået fra kl. 
10:00-18:00 i flere dage. 
Som noget helt nyt i år havde 23 butikker på Perlegade valgt at deltage 
med deres egen juleindsamling til “Jul med Hjertet”. Det betød at der også 
kom en del større gaver ind i år. Alt i alt blev det til 19 fyldte indkøbs-
vogne, samt 13.000 kr., som vi stolte kunne vidergive til Kirkens Korshær.

Hen imod slutningen af året havde vi besøg af Arbejdstilsynet. Det re-
sulterede i, til min store ærgerlse, men Carinas store begejstring, at vi i 
starten af året skal ud at købe nye kontormøbler, da de gamle ikke lever 
helt op til standard. 

Jeg vil ønske Jer alle et rigtig godt år 2016 og sige tak for det gamle. Jeg 
håber vi ses til Januarfrokosten, til Lørdagsklubben, til Fotoklubben, eller 
en af de mange andre aktiviteter vi har arrangeret har i vintermånederne. 

 
                   Af Ole Stolberg

BESTYRELSEN

ANSATTE

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT OS

Formand: Hildegard Stolberg
Næstformand: Johnny Ormstrup

Bestyrelsesmedlemmer: Birgit Mätzke, Kari Hinze,
                                           Karen Ravn

Daglig leder: Ole Stolberg

Kontorassistent: Carina Berg
Servicemedarbejder: Lone Nielsen

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

Tlf. 7443 1802
sprutte@blaeksprutterne.dk
www.blaeksprutterne.dk
www.facebook.com/groups/Blaeksprutterne
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                   Af Birgit Mätzke

                   7 eventyrlige unge 
                    møer drog ud på  
                    deres største jule-
indkøbstur til Billig Persen i Ribe! 

Ok lidt overdrevet, men 7 dejlige da-
mer fra Blæksprutterne: Ingrid, vo-
res alletiders chauffør, Ulla A, Lone, 
Carina, Birgit og de to sidste Ingelise 
og Else, som ofte tager en tur med 
Motionsbussen. 

Efter en del opsamling i Sønderborg 
og Nøffel gik turen mod Ribe. Under-
vejs i Gram gjorde vi et lille ophold, 
hvor Lone lige skulle ind for at købe 
nogle blomster til en veninde, der 
boede i nærheden og hvis kære æg-
temand var kommet på sygehuset.

Derefter forsatte vi så turen, men 
ak ak, hvad sker der da lige, ud af 
bilens forrude overværer Ingrid et 
færdselsuheld lige foran næsen på 
os. En bil kommer fra en sidevej og 
drøner lige ud i en anden! Vi gjorde 
ikke stop, idet vi kunne se at der al-
lerede var hjælp på vej. 

Velankommet til Ribe skulle der selv-
følgelig fyldes lidt i vores maver. Det 
foregik på en grillbar, hvor portioner-
ne var rigtig store. Med fyldte maver 
og toiletbesøg kørte vi ud til Billig 
Per’sen med min forventning om at 
jeg skulle købe nogle flotte julelys, 
magen til dem Carina havde købt 
sidste år. Men ak ak. Det var ikke 
mange lys de havde i år, så skuffel-
sen var rimelig stort.
Efter et halvanden times handlen, 

hvor vi alligevel fik en del med hjem, 
gik turen atter mod Sønderborg. 

Da vi kom til Åbenrå var Ingrid og 
Carina Softice sulten, så vi måtte 
igen ind til en grillbar, som vidst nok 
var kendt for at have gode is. De 
havde desværre ingen softis, men 
vafler med kugleis til billige penge. 
De smagte himmelsk og blev nydt i 
bussen på resten af turen.

                   

                   

Billig Per’sen
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Lone laver varm mad hver torsdag kl. 12:00. 
Tilmelding senest dagen i forvejen. 
Pris: 30-40 kr. Menuen består mest af tradi-
tionel dansk mad. Se menuen på facebook, 
hjemmesiden, eller i foreningen.

Alle medlemmer kan spise med. 
Lone er også glad for frivillige hjælpere i køk-
kenet, så giv gerne en hånd med!

Alle, der spiser med, giver en hånd med ved 
opvasken bagefter.

Har DU lyst til, at lave mad i Blæksprutterne? 
Måske bare en enkelt gang, men også gerne 
flere gange - ta’ en snak med Lone, eller Ole. 

Kaffe 5 kr. pr. dag, eller 50 kr. pr. måned.
Kaffekapsler (ekspressomaskine) 5 kr.
Sodavand 5 kr.

Husk altid at vaske op efter dig selv!
Velbekomme.

Lørdagsklub
Lørdagsklubben genåbner! Hildegard holder åbent i 
Blæksprutterne 1 gang om måneden. Her serverer hun
morgenmad til 20 kr. 

Lørdagsklubben giver også de medlemmer, der ikke
har fri til dagligt, mulighed for, at besøge Blæksprut-
terne og holde kontakten ved lige.

Lørdag d. 09. januar, fra kl. 10:00
Lørdag d. 06. februar, fra kl. 10:00
Lørdag d. 05. marts, fra kl. 10:00

En tidligere narkoman fortæller...
Kom og mød Morten. Morten er i dag 45 år og clean. Hør ham fortælle 
hudløst ærligt om kampen mod stofferne, der overtog hans liv allerede 
som 14 årig og holdt ham fanget i mere end 20 år.

Morten har prøvet de fleste slags stoffer. Han har
forsøgt selvmord, er blevet reddet, været i behand-
linging, fået Metadon, er faldet i igen og forfra.

Men der er en vej ud. Selv for den mest fortabte.

Historien om Morten er ikke kun relevant for
misbrugere, men også for familiemedlemmer 
og venner til misbrugere.

Foredraget er gratis.

TORSDAG D. 18. FEB. KL. 14:30
i Blæksprutterne

Tilmelding i foreningen.
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Portræt af en frivillig
Mød Ingrid Stavsholm. Ingrid er Blæksprutternes trofaste chauffør. Hun 
kører bl.a. Motionsbussen, men også når det gælder Blæksprutternes ud-
flugter og småture rundt omkring i landet.

                                           Hvordan er du blevet frivillig chauffør i 
                                           Blæksprutterne? Jeg blev faktisk “head-
                                          huntet af Ole. Han fandt ud af at jeg havde  
                                          kørekort til bus. Jeg havde været passivt                  
                                          medlem af foreningen i 2 år. Det var faktisk 
                                          min veninde Rita, der fortalte mig om Blæk-
                                          sprutterne, og jeg ville gerne støtte det gode   
                                          formål.

                                           Hvad får du ud af at være frivillig? Jeg får
                                          en masse social kontakt og en masse grin! 
                                          Og så elsker jeg at køre bil, og det er jo en   
                                          lækker bus at køre i. Det er også glæden ved  
                                          at høre brugerne af Motionsbussen sige “Jeg 
glæder mig til næste uge”. Mange ville ikke komme af sted, hvis jeg ikke 
kørte bussen. Jeg gør en god gerning og det er løn nok i sig selv!

Fra 2016 kører Motionsbussen 2 gange om ugen. Og du skal også 
være med til, at instruere medlemmerne i brugen af trænings-
maskinerne?  Det er min egen ide at køre 2 hold på 2 dage, i stedet 
for at bruge en hel dag på at køre. Det er jo fra klokken 8:00 til klokken 
15:00 hver gang. Jeg har også foreslået, at jeg kan hjælpe med at instru-
ere holdene. Ellers skal jeg jo bare sidde og vente i bussen, og da vi nu 
mangler frivillige til opgaven... Men jeg får faktisk også en del motion i at 
være buschauffør! Jeg skal jo ud og ind af bussen hver gang jeg samler et 
medlem op. Jeg vil gerne være sikker på, at de kommer sikkert ind i bus-
sen, og så er der jo også nogle rolatorer, der skal løftes ind.

Men det er jo faktisk ikke det eneste du laver for Blæksprutterne? 
Nej, jeg har også været med til indsamlingen (Jul med Hjertet) i Føtex. 
Jeg kan ikke stå eller sidde så længe af gangen, men jeg hjælper hvor jeg 
kan. Jeg gør også meget for at reklamere for Blæksprutterne og skaffe nye 
medlemmer.

Kommer du også i Blæksprutterne til dagligt? Jeg kommer 1-2 gange 
pr. uge.

Hvad er det bedste ved at være medlem af Blæksprutterne? For mig 
er det den sociale kontakt. At snakke med nogle mennesker andre end  
       dem jeg er sammen med i hverdagen. 
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                   Af Anna C. Mätzke

                   Fredag den 27 no-
                   vember, var en kold 
                   november dag. Der 
skulle Blæksprutterne stå for ud-
delingen af chokolade julemænd, 
til byens mange børn, ved byens 
juletræstænding inde på Råd-
hustorvet i midtbyen af Sønder-
borg. 

De 7 frivillige som havde meldt sig til 
tjenesten, mødtes på Rådhustorvet 
kl. 15:00, i det telt som var stillet til 
rådighed til Blæksprutterne. 

Kl 16.10 gik de i gang med, at stille 
borde op, lægge dug på, tømme Oles 
autobil for chokolade julemænd og 
gøre klar til, at en masse børn kunne 
få en julemand med hjem, efter at 
de havde været inde at se juleman-
den, og at det store træ blev tændt.
 
Lige inden at tiden nærmede sig, 
kunne man tydeligt mærke, at 
mange af børnene var spændte, og 
havde svært ved at vente. Vi måtte 
endda afvise nogle enkle, da jule-
træet ikke var blevet tændt endnu. 

Da vi endelig fik åbnet teltet, så gik 
der ikke mere end 10 minuter, så 
havde alle de børn som var dukket 
op, fået sig en chokolade julemand.
 
Og oprydning gik utroligt hurtigt, 
men det skyldes nok, at det var 
koldt, folk var sultende og bare 
gerne ville hjem.

Dette var min rigtig første gang, 

hvor jeg har hjulpet til i Blæksprut-
terne, og jeg var utrolig overrasket 
over hvor hyggeligt og sjovt det 
egentligt var, og hvor rare i alle sam-
men er. Stiller gerne op en anden 
gang! 

Juletræstænding

SUGEKOPPEN:

Det er blevet dyrt at sende Sugekoppen. Faktisk koster det nu 19 
kr. hver gang vi skal sende et blad. Derfor beder vi om hjælp til, at 
få bladet omdelt i nærområderne. Kan du f.eks. uddele 5 blade i dit 
nærområde, 4 gange om året, kan du spare Blæksprutterne for 320 
kr. om året! Du kan hente bladene i Blæksprutterne, eller vi kan aftale 
at bladene bliver leveret hjemme i din postkasse. Kontakt os og hør 
nærmere om hvor vi har brug for hjælp!

KONTINGENT:

Fremover bliver opkrævningen til medlemskontingentet ALTID opkrævet 
den første uge i marts. Det betyder at du automatisk vil modtage en 
opkrævning i marts. Du vil selvfølgelig blive modregnet de penge du al-
lerede har betalt for dit medlemskab 2016. Det gælder alle nuværende 
medlemmer, der har betalt 100 kr. i kontingent i 2015.

LØRDAGSÅBENT:

Hildegard har med stor success åbnet for lørdagsklubben hver den 
første lørdag i måneden. Vi tænker at der måske er andre, der har lyst 
til at holde åbent hver den 3. lørdag i måneden? Det kunne eventuelt gå 
på skift imellem flere medlemmer. Lad os høre hvis I er interesserede.

AKTIVITETSMØDE:

D. 4. feb. kl. 13:00 holder vi Aktivitetsmøde i Blæksprutterne. Alle 
medlemmer opfordres til at deltage. Vi skal snakke om hvilke udflugter 
vi skal planlægge til hele resten af 2016. Vi skal snakke en lille smule 
om den kommende rejse. Hvilket frivilligt arbejde skal vi sige ja til? 
Hvor meget kan vi overkomme? Skal vi selv starte nogle nye projekter? 
Skal vi have flere foredrag? Kreative tiltag? Undervisning? Hvad har I 
lyst til at Blæksprutterne beskæftiger sig med i år?
Husk tilmelding for der er gratis smørrebrød til alle deltagerne. Men kun 
ved tilmelding! 
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Ornitologer; En tekst fra Skriveklubben

                   
                   Hvad ser han derude, foruden sort og grå, næb og kløer? 

                   Jeg studerer solsorten, som den springer hen over græs-
plænen. Den stopper op. Kigger på mig. Hakker lidt i jorden. Kigger på 
mig igen. Jeg stirrer på den. De mørkebrune øjne, de sorte fjer, de tynde 
ben. Vi kender hinanden. Vi holder en evig, medfødt afstand. Mit rum. Dit 
rum. Og som jeg sidder her, ganske forstenet for ikke at skræmme, stu-
derer solsorten mig. 

Solen skinner og mit interessante liv betyder intet for solsorten. Alle mine 
bedrifter, mine bekendte, penge, har ikke den fjerneste interesse. Jeg er 
blot endnu et menneske. Tyk, tynd, grim, smuk, mand, kvinde, ny frisure - 
bare et menneske, forvirrende, skræmmende, i vejen.

Solsorten, med dens eneste fordel; vingerne. Ved den overhovedet, at den 
er til? Ved den måske, at alle solsorte ligner hinanden? At jeg ikke kan 
kende forskel på den og titusinde andre? At den er bare en fugl? Ved den 
hvorfor den synger, som solen langsomt går ned bag horisonten? Ved den, 
ligesom jeg ved, at der er en dag i morgen?

Ornitologer ser mere end jeg gør. Det må de gøre. Mere end farve, næb og 
baskende vinger. De må se nuancer, jeg ikke kan se, mønstre jeg ikke kan 
gennemskue. Visdom? Sandhed? Hemmeligheder?
Har fuglene et budskab? Er de små påmindelser om at give slip? At kigge 
op? At begynde igen? Når solsorten stopper op og stirrer; er der noget her, 
jeg skal tolke, eller mærke indeni?

Jeg spørger fordi, med hovedet lidt på skrå, jeg ser ikke andet end en sort 
fugl foran mig.

 
                   Af Carina Berg

Skriveklubben
Skriveklubben mødes ca. hver 3. uge. Vi trækker altid et helt
tilfældigt emne, som vi skal skrive en tekst om til næste gang.
Det giver nogle sjove, tankevækkende, inspirerende og over-
raskende resultater! Når vi mødes, læser vi vores tekster
højt for hinanden. Bagefter snakker vi om teksterne og om
emnet. Alle, der har lyst, kan møde op til Skriveklubben.

LYSTBÅDHAVNEN, HØRUPHAV
Tirsdag d. 12. jan. kl. 10:30, pris: 20 kr.

“UNDER DEN HVIDE BRO”
Tirsdag d. 09. feb. kl. 10:30, pris: 20 kr.

PØLS REV, SYDALS
Tirsdag d. 08. mar. kl. 10:30, pris: 20 kr.

VESTER SOTTRUP
Tirsdag d. 22. mar. kl. 10:30, pris: 20 kr.

SMØL VOLD, BROAGER
Tirsdag d. 23. feb. kl. 10:30, pris: 20 kr.

BROAGER BY
Tirsdag d. 26. jan. kl. 10:30, pris: 20 kr.

MINI-UDFLUGTER
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                   Af Bettina Jørgensen

                   Det var lidt en spon
                       tan idé vi fik med 
                      at tage til Djurs Som-
merland i efterårsferien. 

Det handlede mest om at det var 
noget jeg gerne ville fordi parken 
havde efterårsåben på grund af Hal-
loween. Jeg tænkte det kunne være 
sjovt at komme afsted sammen, da 
jeg har været der før til Halloween.

Så vi var en lille flok som tog af-
sted. Det var en meget stille køretur 
derop, fordi vi alle var så spændte 
på at komme afsted. Da vi var 15 
minutter 

fra Djurs Sommerland begyndte vi at 
synge Djurs Sommerland melodien: 
”Er du voksen, midt imellem, eller 
lille. Så’e det Djurs Sommerland!”.

Vi steg ud af bussen og gik hen mod 
indgangen og fik betalt. Det første 
vi fik øje på var en masse græskar, 
som lå overalt inde i parken. Det så 
virkelig flot ud. Der var mange men-
nesker fordi det var efterårsferie og 
alle skoleelever havde fri i den uge, 
så rigtig mange familier var derude.

Jeg elsker at komme op i karusseler 
og det må gerne være vildt og hur-
tigt. Men både Claus og jeg fandt ud 
af at den karrusel vi var oppe i først 
var alt for vild og alt for hurtig for 
os!! Claus havde ikke været i en kar-
rusel i næsten 20 år, så han skulle 
ikke op i flere efter den, så det kan 
være jeg kan få ham med op i en 
anden karrusel om 10 år. Jeg følte 
bare at min mave var efterladt der 

hvor vi startede med karruselsen. 
Jeg skulle lige have en pause før jeg 
prøvede noget andet igen, men på 
trods af jeg følte min mave lå et an-
det sted, så gjorde karruselsen mig 
alligevel rigtig sulten. Så vi skulle 
lige finde de andre vi fulgte med og 
hen at få noget at spise. 

Efter vi fik noget at spise kiggede 
vi rundt i sommerlandet og efter et 
par timer besluttede vi os til at tage 
hjem, da vi havde set det vi skulle 
se og prøve.

Så alt i alt en rigtig sjov og hyggelig 
tur, håber vi kan komme af sted til 
næste år i efterårsferien.

Djurs sommerland (og vand)
 
                   Af Jens Paulsen

                   Onsdag d. 16. de
                    cember kl 8.00, var 
                    vi en flok tilmeldte 
blæksprutter på juletur til jule-
markedet i Lübeck. 

Vi mødtes alle mand hos Blæksprut-
ternes hovedkvarter kl. 8:00, og så 
tog vi turen derned på lidt over 200 
km, med Ole som chaufør i forenin-
gens bus. Og afsted det gik. (Vi tog 
en kaffe- tisse undervejs selvfølge-
lig.)

Vi ankom dernede ca. ved middags-
tid, og det var lidt af en overaskende 
udfordring at finde en p-plads! Men 
det tog jeg nu ikke så tungt, fordi så 
fik jeg en rundtur i bussen som en 
ekstra oplevelse, og kunne defor se 
meget af Lübeck, inden vi fandt en 
p-plads i byen. 

Vi lavede en kollektiv aftale, at hvis 
vi blev væk eller delte os, så skulle 
vi mødes igen ved bussen kl.15. Vi 
sigtede mod gågaden, og der be-
gyndte det velkendte Julemarkede 
allerede at vise sig, med juletræsku-
re hele vejen ned til den plads, som 
jeg havde hørt så meget om, som 
var centrum for det hele.

Der var alle tænkelig julespecialiter 
af enhver slags, rigtig julemiljø. Man 
befandt sig på en plads i en stor 
firkant omringet af Lübecks flotte 
bygninger. Efter nogen tid havde vi 
alle set nok af, hvad vi ville se der-
nede og turen gik hjem til Danmark 
igen, og vi ankom til hovedkvateret 
ca 18:00.

Turen til Lübeck julemarked
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I praktik på Lokalavisen
Sara har brugt 10 timer om ugen i en 3-måneders praktik på Lokalavisen 
i Sønderborg. Mange af os har med glæde læst hendes artikler om bl.a. 
Voksen-Voksen-Vennerne og Jul med Hjertet i avisen, eller på internettet. 
Men hvordan har Sara selv oplevet praktikken?

Sara, hvordan kom du på at søge en praktikplads hos Lokalavisen? 
Jeg ringede til Jobbanken.nu og snakkede med dem om de kunne hjælpe 
mig med at finde et skånejob.  Vi snakkede om hvad jeg kunne tænke mig 
og vi blev enige om, at jeg skulle prøve Lokalavisen, da jeg altid har fået 
at vide, at jeg er god til at formulere mig skriftligt. Det ville også være en 
måde hvorpå jeg kunne udvikle mig socialt og udfordre min socialangst.

Har du planer om at blive journalist?
Nej, for jeg har fundet ud af at det er faktisk meget svært! Der er mange 
nye detaljer man skal holde styr på hver dag i forbindelse med de mange 
forskellige historier. Men det har været spændende at prøve, og jeg vil 
gerne have kommunikation som en del af mit fremtidige arbejde.

Hvad har været din største opgave på avisen?
Tidsmæssigt har det været at dække ”Jul med hjertet”, som tog en hel 
uge. I den forbindelse tror jeg nok at jeg kørte varehuschefen i Føtex lidt 
træt! Men det var en spændende opgave, for jeg var både i kontakt med 
kunderne, de frivillige, forskellige politikkere, butiksindehavere og deres 
medarbejdere. Det sværeste har været pressemeddelelserne, for da skulle 
jeg redigere i andre folks tekster. Tit skal der skæres ned i teksterne, og 
det er svært at skulle udlade noget som folk har brugt tid på at skrive. Det 
kommer tit til at lyde kopieret, så det er svært at gøre en pressemeddele-
lse til ”ens egen”. 

Hvad har været den største udfordring for 
dig?
At skulle skrive så hurtigt! Man skal skrive i-
mens folk snakker. Nogle gange har jeg haft 
svært ved at læse mine egne hyroglyfer. Man 
får en meget grim håndskrift af at være jour-
nalist. Det er en slags arbejdsskade!

Du har interviewet både politikkere, fore-
dragsholdere og erhvervsdrivende. Har du 
nogensinde følt, at du har spurgt om 
noget forkert, eller ”dummet” dig?
Jeg føler ikke at jeg har spurgt om noget for-
 kert, men jeg føler at jeg var meget påtræn-
         gende i ugen med ”Jul med hjertet”. 

Men det skal en journalist jo også være. Det er noget man skal vænne sig 
til, hvis man vil have “den gode historie”.

Hvad har været den største gevinst ved praktikken?
Jeg har fået bevist overfor mig selv, at jeg godt kan snakke med alle men-
nesker. Selvom jeg stadig er lidt usikker, og folk måske godt kan mærke 
at jeg træder en lille smule ved siden af, så har folk været meget søde. 
Jeg har bekræftet over for mig selv at jeg kan godt!

Hvad så nu?
Nu skal jeg fortsætte med mine to HF enkeltfag, som jeg har kørt 
sideløbende med praktikken. Bagefter vil jeg meget gerne på højskole for 
at få en pause fra karakter-ræset. Min drøm er at få en vidergående ud-
dannelse med henblik på et skånejob. Jeg har fundet ud af, i forbindelse 
med praktikken, at jeg stadigvæk har en begrænsning i arbejdsevnen, 
som ikke kan tilgodeses på det ordinære arbejdsmarked. Men derfor vil jeg 
alligevel have noget ud af mit liv. Livet hjemme på sofaen er ikke noget 
særlig fedt liv!

~ Sara blev interviewet af Carina Berg

Badminton
    ~ på alle niveauer ~

Tirsdage kl. 15:30-17:00
Humlehøj-Hallen 1

Kom som du er. Ung, gammel, tyk, tynd, øvet, eller ny-
begynder. Vi spiller kun for sjov. Vi har ikke faste partnere 
eller hold.  Du kan låne en ketsjer ved os.

      En sæson (jan.-jul / aug.-dec.) koster kun 175 kr. Du 
         kan også vælge at betale pr. måned, hvis du kun vil
            være med i perioder. Så er prisen 50 kr. pr. 
            måned. De første par gange er selvfølgelig gratis.

Tilmelding er ikke
nødvendig. Bare mød

op i hallen!
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                   Af Carina Berg

                   Det er et smukt syn, 
                   der møder øjet, når 
                   man træder ind ad 
den roterende dør til Føtex. Her 
bliver man mødt med en STOR 
plakat, der fortæller om Blæk-
sprutternes juleindsamling ”Jul 
med Hjertet”.

Bevæger man sig ned ad trappen til 
butikken får man allerede halvvejs 
nede øje på de gule veste, der lyser 
op i havet af kunder. Det er Blæk-
sprutternes frivillige, der har travlt 
med at uddele flyers, tage imod 
donationer, lægge frostvarer tilbage 
i diskene, tømme indkøbsvognene, 
samle flyers op fra indkøbskurve ved 
kasserne, tale og smile til kunderne. 

Det er skønt at opleve frivillige, der 
er med for første gang, som virkelig 
har trådt ud over deres grænser, ud 
hvor det er ”farligt”. Det er lige så 
skønt at opleve frivillige, der har
                              været med fra
                              starten, for 3 år
                              siden, og som
                              nu er så trygge
                              ved opgaven, at
                              de tager ansvar
                              og lader Ole 
                              blive i kulissen.

Nogle enkelte seje Sprutter bru-
ger rigtig mange timer i Føtex i år. 
Johnny, Lone og Hannelore skal især 
fremhæves. Johnny og Lone har 
travlt med at tale med kunderne, 
mens Hannelore har travlt med at 
sortere alle indkøbsvogne ude på 
lageret.

Det er forskelligt hvor meget over-
skud vi har - specielt i juletiden. 
Derfor er det også ret sejt gået af de 
frivillige, der giver en time eller to i 
løbet af ugen, selvom de er plaget af 
sygdom, smerter, socialangst, eller 
bare travlhed. Det er fantastisk når 
alle give et skub med!

Igen i år er der hjælp fra nogle af 
byens politikkere: Viceborgmester 
Aase Nyegaard er med for 3. år i 
træk og kommer hurtigt i snak med 
kunderne. Jan Propkopek imponerer 
”på gulvet”. Han løber efter kunder-
ne og vælter et display i sin ivrighed. 
Han får det hurtigt rejst op igen og 
fortsætter ihærdigt efter kunderne. 
Johnny Gammelgaard, frivilligheds-
konsulenten, tager også nogle gode 
snakke med kunderne. Hvor er det 
rart med sådan
en opbakning 
til et projekt, 
der kun bliver
større år for år.

Jul med Hjertet

PROJEKT: Voksen-Voksen-Vennerne
Lad os sammen gøre bugt med ensomheden. 

Du skal: Mødes med mennesker, der mangler et netværk. Op-
bygge et tryghedsforhold til disse mennesker og tage dem med 
ud i verden, hvor de kan lære nye mennesker at kende. 

PROJEKT: Telefonstjernen
Et tryghedsopkald hver morgen til ældre borgere.

Du skal: Køre/gå/cykle ud til en borger, der ikke reagerer på 
Telefonstjernens morgenopkald. Du skal forsøge at skabe kon-
takt til borgeren. Kig ind ad vinduerne, snak med naboerne osv.

PROJEKT: Buskørsel
Kørsel for fotoklubben, udflugter, andre foreninger osv. 

Du skal: Have buskørekort! Kørsel for Blæksprutterne i fore-
ningens minibus i forbindelse med udflugter, frivilligt arbejde og 
opgaver i lokalområdet. Du bestemmer selv hvor ofte.

PROJEKT: Den Mobile IT Service
Computerhjælp til ældre borgere. 

Du skal: Møde ældre borgere i deres hjem, eller hos Blæk-
sprutterne. Typisk gælder det hjælp til at bestille rejsekort, 
togbillet, SKAT, e-boks, NemID, bestille produkter osv.

PROJEKT: Praktisk opgaver
En hjælpende hånd til de praktiske opgaver. 

Du skal: Hænge en hylde op for Fru. Hansen, installere en rø-
galarm, banke et søm i væggen, eller hjælpe med at flytte nogle 
møbler. Ikke faste opgaver.
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                   Af Carina Berg

                   Ingen grund til pa
                                 nik! Vi har da masser
                                 af ler på loftet fra 
sidste år! Og sådan startede mit 
ælde-mareridt!

Vi løb hurtigt tør for ler. Vi var jo 
flere end nogle stykker, der i år ville 
lave vores juledekoration i Blæk-
sprutterne. Men ler kan jo ikke blive 
for gammelt, eller kan det? Det kan i 
hvert fald blive hårdt som en sten! 

Så dér står jeg med hænderne be-
gravede i en klump ler, som jeg sam-
tidg forsøger at blødgøre med varmt 
vand. Der var ler, vand og mudder 
over det hele! Heldigvis blev det da 
til en fornem juledekoration i sidste 
ende.

Jeg var dog ikke den eneste, der 
oplevede lidt problemer undervejs. 
Midde var opsat på at finde en sne-
spray. Det fandt hun også. Faktisk 
fandt hun to. Hun gik udenfor med 
den ene, men kom hurtigt ind igen 
for at advare os om, at man skal 
læse hvad der står på
eddiketterne. Det var
nemlig ikke snespray,
men limspray hun havde
fået fat i!

Claus, Ralph, Birgit, Mid-
de, Lone og jeg selv fik
alle lavet fine dekoration-
er til os selv og til kirke-
gården. Midde fik en god
ide, og borede et lys fast
i en stor, tørret svamp.

Det så rigtig godt ud og vi ærgede 
os alle over, at vi ikke havde fået 
samme ide. 

Sara lavede en super flot dekoration 
til Agnes, der desværre ikke kunne 
være med. 

Birgit lavede 2 flotte sammenbundne 
bunker gran, der kunne pynte både 
indenfor og udenfor Blæksprutterne. 

Lone havde travlt i køkkennet. Hun 
serverede varme æbleskiver til os 
alle. Årets første rigtige smag af 
julen.

Ralph og Claus havde meget svært 
ved at forstå, at jeg havde en kasse 
med julepynt med hjemmefra. Jeg 
måtte i hvert fald minde dem om det 
mere end et par
gange, da jeg
fangede dem 
med fingerne 
nede i min kas-
se! Men julen er
jo også en tid
hvor vi skal dele
med hinanden. 

                   

Og der blev æltet ler Hvem bruger Blæksprutterne?
Udover, selvfølgelig, Blæksprutterne selv, låner også en del andre fore-
ninger Blæksprutternes lokaler. Det gør de om eftermiddagen, om aftenen 
og i weekenderne. Efter lukketid kan du bl.a. møde disse foreninger:

                             DANSK FOLKEHJÆLP
                             Et udvalg af frivillige medlemmer af Dansk Folkehjælp
                             vil, som noget nyt i Sønderborg, tilbyde økonomisk
                             rådgivning til borgere, der har svært ved at få budget-
                             tet til, at hænge sammen. De vil bruge Blæksprut-
                             ternes lokaler til opstart af projektet.

                             FODSPORET
                             Foreningen er startet af tidligere medlemmer af Ung 
                             Effekt, der ikke længere opererer i Sønderborg. Fod-
                             sporet arrangerer sommerlejre for børn og julearran-
                             gementer for familier, der har en begrænset økonomi.
                             Foreningen har bl.a. brugt Blæksprutternes lokaler til
                             en juleindsamling.

                             SIND SØNDERBORG
                             En ny selvhjælpsgruppe for pårørende til mennesker 
                             med psykiske sygdomme mødes i Blæksprutterne 2 
                             eftermiddage om måneden. Derudover bruger SINDs 
                             bestyrelse lokalerne til bestyrelsesmøder og general-
                             forsamlinger.

                             MÆNDS RETTIGHEDER
                             Foreningen er et samlingspunkt for mænd af anden et-
                             nisk herkomst. Fokus er på at oplyse og uddanne hin-
                             anden om mandens rolle i danske kultur, etik og 
                             lovgivning. Foreningen bruger Blæksprutternes lokaler 
                             til bl.a. madlavning, spil, hygge og debat.
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FOTOKLUB
Claus Fredsteds nyopstartede fotoklub sam-
ler Blæksprutterne omkring glæden ved at 
fotografere. Vi tager et nyt sted hen hver 
gang, og giver hinanden tips og tricks   
  til, at blive bedre fotografer.
     Du behøver ikke have kendskab til 
     fotografering, og du må også gerne
     tage billeder med din mobiltelefon.

Find datoer
på bagsiden!

Motionsbussen
Hvad er Motionsbussen?
Motionsbussen er et tilbud til borgere i Sønderborg kommune, der ikke 
selv har mulighed for, at komme frem til et motionsanlæg. 

Blæksprutternes frivillige chauffør Ingrid kører fra januar 2016 to dage om 
ugen, to forskellige hold til motion i Sundhedscenteret, Sønderborg. 

Hvornår og hvor kører Motionsbussen?
Om onsdagen kører bussen sin opsamlingsrute i Sønderborg, Rinkenæs, 
Gråsten og Dybbøl. Opsamlingen starter kl. 13:00. Der er motion i Sund-
hedscenteret kl. 14:00. Ingrid kan undervise i brug af maskinerne.

Om fredagen henter Ingrid deltagerne i Sønderborg, Augustenborg, Nor-
dborg og andre dele af Als. Opsamlingen starter kl. 08:30 og igen er der 
motion i Sundhedscenteret kl. 10:00. Her er det Anne, der står for under-
visningen.

Hvad koster det?
Det koster 30 kr. pr. gang at blive hentet på sin adresse, træne i Sundhed-
scenteret og blive kørt hjem igen. Derudover kræver det et medlemsskab 
af Foreningen Blæksprutterne, der kan tegnes for 100 kr. pr. år. 

Hvordan virker det?
For at deltage i Motionsbussen skal du kontakte Blæksprutterne på tlf. 
7443 1802 (se åbningstiderne på s.2.)  Hvis der er plads på et af holdende 
vil du blive kontaktet af Ingrid, som kan fortælle nærmere 
om opsamlingstidspunkter osv. I skrivende stund 
er der ingen ledige pladser, men vi
skriver dig gerne på ventelisten!

Når du har tilmeldt dig
Motionsbussen vil du 
automatisk blive hentet
hver uge. Hvis du bliver
syg ringer du blot afbud
til Ingrid. Det koster
ikke noget når du
melder afbud. 

Du kan til enhver tid 
opsige din deltagelse
i Motionsbussen.

Hvem gjorde hvad, hvorfor, hvordan og med hvem? Hvor meget kan 
du huske om de sidste 2 år i Blæksprutterne?

Kom og gæt med når jeg igen laver “Den Store Blæksprutte Quiz”!

Quizzens opsætning minder om Jeopardy med mange forskellige 
kategorier og antal point. Alle kan være med! Deltagerne deles op i 
flere hold, der dyster mod hinanden.

Det er gratis at være med, men husk tilmelding alligevel!

Vi ses i Blæksprutterne ONSDAG D. 3. FEB. KL. 12:00

                                                                                 ~ Quizmester Categorina  
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Kopier et billede over på et lærred

Onsdag d. 10. feb. kl. 12:00
Onsdag d. 17. feb. kl. 12:00

Fri fantasi. Vi har alle materialer.

Onsdag d. 20. jan. kl. 12:00
Onsdag d. 27. jan. kl. 12:00

Dekorér æsker, hjerter m.m.
Onsdag d. 24. feb. kl. 12:00
Onsdag d. 02. mar. kl. 12:00
Onsdag d. 09. mar. kl. 12:00

Lær basale broderingsteknikker
Onsdag d. 16. mar. kl. 12:00
Onsdag d. 23. mar. kl. 12:00
Onsdag d. 30. mar. kl. 12:00

50 kr.

Ikke fastsat

50 kr.

50 kr.

Trivsel i hverdagen
Ralph har været på et 2-måneders kursus på Sundhedscenteret. Kurset 
havde fokus på trivsel i hverdagen og deltagerne mødtes 2 gange om ugen 
i 1½ time. Ralph har været rigtig glad for kurset og fortæller her lidt om 
oplevelserne og de ting han har lært.

Ralph, hvad gik kurset ud på? Det var en blanding af flere ting, men 
fokus var på at skabe en bedre hverdag. Vi havde undervisning om bl.a. 
kost og sundhed. Det handlede også om at finde ud af hvilke ting, der 
fylder meget i ens liv, og hvilke ting, der måske burde fylde lidt mere, eller 
lidt mindre. 

Hvad har du lavet på kurset? Vi har haft motion, undervisning på skole-
bænken og gruppearbejde. Vi har også haft opgaver for derhjemme. Jeg 
skulle finde ud af hvad jeg gerne ville gøre mere, men som jeg ikke fik 
gjort - og så gøre det! Jeg har f.eks. gået nogle lange ture. Vi havde også 
besøg af en diætist og jeg er begyndt at leve sundere. Jeg har også tabt 
mig imens jeg var på kurset!

Har der været udfordringer undervejs? Ja, vi skulle sidde et nyt sted i 
klassen hver gang. Det er svært for mig at sidde ved siden af en, der ikke 
siger meget og er lidt genert. Jeg skal lære at lade andre komme til og 
lytte mere. Det har også været svært at komme op om morgenen. 

Hvad har du lært, som du kan bruge fremadrettet? Jeg har lært, at 
jeg skal lytte mere til mig selv og mine behov. Ikke på en egoistisk måde, 
men f.eks. sådan noget som at leve sundere og stå før op om morgenen. 
Det er ting, der gør mig gladere, men som er svære at komme i gang 
med. Jeg skal lytte mere til hvad hjertet siger.

Hvordan kom du egentligt på, at melde dig til kurset? Det var faktisk 
min læge, der anbefalede mig at undersøge hvad der var af muligheder på 
Sundhedscenteret. 

Vil du opfordre andre til at deltage i et kursus på Sundhedscen-
teret? Ja bestemt! Det er gratis og det er for alle borgere i Sønderborg 
kommune. Man kan også tage rygestopskursus, eller kursus i depression 
og angst. Der er mange forskellige tilbud. Hvis man har dårligt selvværd, 
stress, eller bare dårlige nerver så er det et godt sted. Jeg føler i hvert fald 
at jeg har fået det meget bedre. Før kurset var jeg meget utilfreds med 
alting, men nu er jeg mere glad. Vi har haft en sød og dygtig lærer og så 
er det en god følelse, at være en del af en gruppe. Faktisk regner jeg med 
at deltage på et nyt kursus om depression og angst allerede til foråret. Jeg 
føler det hjælper mig med at “komme videre” på et personligt plan.
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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.

Begivenhedskassen
Begivenhedskassen er et tilbud til alle medlemmer af Blæksprutterne. Som 
medlem af Begivenhedskassen modtager du en opmærksomhed, i form 
af en blomst, en købmandskurv, en plade chokolade, eller andet, når du 
oplever en af følgende begivenheder i dit liv:

Bryllup, rund fødselsdag, fødsel, bestået uddannelse, sølv/guld bryllup, 
dødsfald i nærmeste familie, indlæggelse, operation m.m. 

Det koster 10 kr. pr. måned at være en del af Begivenhedskassen. Som 
medlem er du altid med på kortet (med navn), når vi sender en opmærk-
somhed til et medlem. 

Du kan til enhver tid tilmelde eller framelde dig Begivenhedskassen. Du 
                             kan betale 10 kr. pr. måned, eller lige så tit du har lyst  
                               (f.eks. 120 kr. om året, eller 30 kr. pr. kvartal). 

                                     Vi gør opmærksom på at medlemmer, der ikke 
                                       har tilmeldt sig Begivenhedskassen derved har 
                                      frasagt sig opmærksomhed fra Blæksprutternes 
                                     side ved store begivenheder. Vi tillader derfor 
                                  heller ikke private indsamlinger i Blæksprutterne.

                                   Bliv medlem af Begivenhedskassen i dag og  
                                   vær med til, at gøre de store dage lidt mere 
                                      specielle!

Hvornår er vi her?
Her er de ansattes normale arbejdstider. Der forekommer af og til ændring-
er p.g.a. flexarbejde, weekendarbejde, afspadsering osv. 



Aktivitetskalender

Februar

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

Morgenmøde......................
Miniudflugt..........................
Badminton...........................
Fotoklub...............................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Maling (kreativ)...................

Morgenmøde......................
Miniudflugt..........................
Badminton...........................
Maling (kreativ)...................
Januarfrokost......................

04. jan.
05. jan.

11. jan.
12. jan.
12. jan.
14. jan.

18. jan.
19. jan.
20. jan.

25. jan.
26. jan.
26. jan.
27. jan.
29. jan.

Kl. 09:30
Kl. 15:30

Kl. 09:30
Kl. 10:30
Kl. 15:30
Kl. 13:15

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

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

Januar Marts

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Quiz.......................................
Aktivitetsmøde...................

Morgenmøde......................
Miniudflugt..........................
Badminton...........................
Sampling (kreativ)..............
Fotoklub...............................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Sampling (kreativ)..............
Foredrag : Misbrug..............

Morgenmøde......................
Miniudflugt..........................
Badminton...........................
Decoupage (kreativ)...........

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

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

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

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

01. feb.
02. feb.
03. feb.
04. feb.

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

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

22. feb.
23. feb.
23. feb.
24. feb.

Badminton...........................
Decoupage (kreativ)...........

Morgenmøde......................
Miniudflugt..........................
Badminton...........................
Decoupage (kreativ)...........
Fotoklub...............................

Morgenmøde......................
Badminton...........................
Brodering (kreativ)..............

Morgenmøde......................
Miniudflugt..........................
Badminton...........................
Brodering (kreativ)..............

Badminton...........................
Brodering (kreativ)..............

Kl. 15:30
Kl. 12:00

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

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

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

Kl. 15:30
Kl. 12:00

01. mar.
02. mar.

07. mar.
08. mar.
08. mar.
09. mar.
10. mar.

14. mar.
15. mar.
16. mar.

21. mar.
22. mar.
22. mar.
23. mar.

29. mar.
30. mar.


