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HURRA!Vi har enmiljøhovedstad!
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Blekkulf og vennene feirer 
miljøhovedstaden Oslo!

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Det synes 
Blekkulf er veldig bra. Oslo vil bevare grønne friområder der det går 
an å leke, trene, gå en tur eller bare slappe av. Fugler og innsekter 
trenger også noen grønne områder med blomster og trær. Oslo satser 
på at det skal være fint å sykle i hovedstaden vår og at folk skal trives.

Blekkulf fikk hjelp av noen dykkere. De dykket ned og ryddet plast- 
søppel og annet søppel. Dykkerne fant til og med et strykejern, en 
sykkel og en do. Fisk, hummer, krabber, sjøstjerner og blåskjell trenger 
også rent vann. Dansere fra Kirkenær Ballettskole og Danseburet kom 
til Klimafestivalen sammen med Blekkulf og laget et supert show.
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Kan du hjelpe Sprelline å finne flaskeposten?
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Håper du har det bra. 

Nå har vi laget en ny liten Blekkulfbok. Den heter BLEKKULF - Hval 
i trøbbel og handler om hvalen Hvaldemar som har fått i seg masse 
plastsøppel og fått veldig vondt i magen. Nå er det 30 år siden den 
aller første Blekkulfboken kom ut, så i år skal vi feire 30 års jubileum. 
Jippi!

Vi begynner feiringen med å sende denne nye Blekkulfboken til alle 
dere medlemmene i klubben. Håper dere liker den.
Noen ganger sender vi epost med en musikkvideo eller liknende. 
Hvis du ikke har fått noe epost fra oss, så mangler vi epostadressen 
din. Send epostadresen som du vil vi skal nå deg på til: 
blekkulf@blekkulf.no  Da sender vi også en melding hvis Blekkulf-
klubben har et arrangement i nærheten der du bor.

Det er takket være dere at vi har en Blekkulfklubb. 
Sammen kan vi hjelpe naturen og hverandre. 

Dette året vil vi prøve å sende dere flere blader. 
Jeg er vann-vittig glad for at vi er venner!

Åttearmet klem fra Blekkulf
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Tegn en strek fra prikk  
til prikk. Begynn på 1.
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Kan du hjelpe Blekkulf, Sprelline og Pelle med å finne hvalen Hvaldemar?
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Blekkulf i Son 
Det var yrende liv i Son denne sommeren. Så snart skoleferien hadde begynt, 
dukket plutselig den kjente og kjære miljøvennen Blekkulf opp på brygga ved 
Kystkultursenteret i Son.

- Se, Blekkulf! Jeg har funnet dette fine skjellet, sier 
Oskar og viser et fint lite blåskjell som han har i 
hånden sin. Pappaen til Oskar heter Martin, og var 
medlem av Blekkulfklubben da han var barn. Oskar 
forteller at de har to Blekkulfbøker hjemme og at han 
har sett Blekkulf på NRK Super. 

Blekkulf inviterte til koselige og lærerike aktiviteter på 
Kystkultursenteret. En lørdag var planen til Blekkulf å 
ta med barna på strandrydding, for å plukke plast på 
den lille stranden ved brygga.

Til Blekkulfs og barnas store overraskelse var det ikke 
en eneste plastbit å finne. Det var kanskje ikke så rart 
med tanke på at Blekkulf allerede hadde hatt flere 
lørdager med gode miljøvenner på besøk.

– Plast og søppel er ikke bra for fiskene og det er dumt 
med søppel i vannet, sier Oskar. Blekkulf er helt enig! 
Arm i arm tar de seg en tur på brygga sammen med 
alle små og store som kom for å hilse på 

FLOTT KUNSTVERK: Oscar har laget et flott 
bilde av skjell og plast. 

BLEKKULFGJENGEN I SON: Blekkulfklubben hadde årsmøte på Kystkultursenteret i Son. Det ble starten på et 
godt sammarbeid gjennom hele sommeren 2018. 
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SOON ETTER FROKOST: Thomas Ludvig Meyer, 

Matz Norvell Sandberg, Alex Johannessen og   

hele korpset spilte Blekkulfs miljøkavalkade.

LESESTUND: Thelma leser fra Blekkulfboka: Sprelline på sjøsykehuset. 

BLEKKULFDANS: Gøy på Sprellines fødselsdagsfest, 

med dansere fra Blekkulfklubbens lokallag i Enebakk.

KREATIVT VERKSTED: Bente Roestad, 

forfatteren bak Blekkulf, møtte Oskar og 

mange Blekkulfvenner på Kystkultursenteret. 

Halfdan Tangen hjalp barna å lage trebåter.

Arm i arm
i arm...
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Kan du hjelpe Blekkulf å finne  
forstørrelsesglasset?
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Hva skal kastes hvor?
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Tegn en strek fra prikk til prikk. Begynn på 1.
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... i Hvervenbukta!

Bli med 

på strand-

rydding



Fargelegg feltene med den fargen som tilhører tallene!



Blekkulf har mange gode venner i Molde. 
En av dem er hvalen Hvaldemar. 
Blekkulf og Hvaldemar møtte mange 
barn på Molde bibliotek. Etterpå tok 
Blekkulf en tur opp på fjellet for å se på 
den flotte naturen.

Blekkulf i Molde 

Ut på tur,
i flott natur!

Foto: Inger Mette Stenseth



Takk for at du rydder din sommerferiestrand og i ditt 
nærmiljø året rundt. 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!
Miljøvennlig hilsen Blekkulf

TAKK FOR 

AT DU 
RYDDER!

Bli med 

på strand-

rydding



Rygge kommune
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Glimt fra Ren hamn i Åkrehamn

Rent vann 
er herlig!
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Tegn en strek fra prikk til prikk. Begynn på 1.
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- Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! sang Blekkulf da Blekkulf- 
klubben i Moss inviterte små og store til strandryddedag med oppmøte på 
Søly båthavn på Jeløy søndag 23. september klokken 12-14. Medlemmene i 
Blekkulfklubbens lokallag i Moss tok initiativet til strandrydding. 
– Vi vil engasjere barn og unge om problematikken med søppel i havet, forteller 
Tone Gran-Akre fra Blekkulfklubben i Moss

Blekkulf og vennene har plukket masse plast og 
stranden begynner å se veldig bra ut. Da bøyer 
Stine seg ned og plukker opp noen bitte små runde 
kuler. De har løsnet fra isoporbitene, og barna 
begynner å plukke. Det er nok arbeid for alle og 
Blekkulf er glad for at de er mange. Selv 8 armer er 
ikke nok når det er så mye plastsøppel. 

Flotte kunstverk 
Etter vann-vittig flott innsats, får barna hjelp av 
kunstnere til å lage kunstverk av plasten som de har 
funnet. Barna setter sammen plast og annet  som 
de finner. Etterpå tar vi bilder av kunsten. 
- Det er fotografiene som blir selve kunstverket, for 
det er ikke noe poeng å ta med plastsøppelet hjem. 

Det skal resirkuleres, sier Tone. Endel turgåere 
kommer forbi. De hilser på Blekkulf og flere blir 
med på strandryddingen. Det er pølser nok til alle. 

Tone Gran-Akre og Stine Lilleby har organisert strandryddedagen sammen med medlemmene 
i Blekkulfklubbens lokalag i Moss. 

Strandryddedag i Moss

Bli med 

på strand-

rydding



Alle barna som kom til staranden, hadde med en 
voksne som passet på. Blekkulfklubben delte ut 
poser og hansker. 

Barna fant utrolig mye rart. Det var veldig mange 
plastpinner fra Q-tips. Hvem kan det være som 
kaster Q-tips eller bommulspinner i do? 

Noen fant Isoporbiter som liknet litt på sauer. 
Med plastpinner ble det både armer og bein til 
figurene. En kork ble til en hatt. Noen laget 
kunstverket sitt på sanden, andre på et teppe. 

Ludvig 10 år, laget en  flott uro. 

Gøy å lage kunst
Små og store koste seg på strandryddedagen. 
Takk til Kari Giæver Pedersen og Gry Hege Johan-
sen fra Guerrilla Plastic Movement som var med 
og bidro til en flott opplevelse. Til og med været 
var supert denne dagen. Og takk til Joachim 
Gran-Akre som laget mat til alle.

- Strandryddedag er bra, sier Blekkulf og legger til 
at sammen kan vi få til masse, arm i arm i arm. 

JIPPI: Det er gøy å lage kunstverk av det vi finner på stranden. Ekstra bra er det å gjøre gode ting sammen.
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GØY Å LAGE BILDER: Eirik 4 år og alle som møtte opp syntes det var gøy å lage morsomme figurer av søppelet som de 
fant. Gode samtaler ble det også, der vi satt og studerte alt det rare som vi hadde samlet. 
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Fargelegg feltene med den fargen som tilhører tallene!
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Blekkulf i Arendal

ARM I ARM: Silje Vanessa Samuelsen 

inviterte Blekkulf til Arendalsuka 2018

VANN-VITIG BRA SHOW: Blekkulf og Bølgen 

Dansestudio danset på Sam Eydes plass i 

Arendal. 

GODE MILJØVENNER: Blekkulf og danserne 

fra Bølgen dansestudioi Arendal.
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Blekkulf fikk mange gode venner i løpet av Arendalsuka 2018. Dansere fra Bølgen danse-

studio danset sammen med Blekkulf, Rokkerolf og Sprelline. Arm i arm i arm - sammen for 

renere vann!

Rent 
vann er 

vann-vittig 
viktig
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Fargelegg feltene med den fargen som tilhører tallene!
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”Plastkontoret” på Aker brygge 
«Plastkontoret» på Aker Brygge er en flytebrygge rett ved Lekteren. Der møtes 
mange som er glad i rent vann. Det kom barnehager og skoleklasser på besøk. 
Mange gode venner av Blekkulf som jobber arm i arm i arm for et rent hav. 
Blekkufgjengen på bildet fikk bærenett fra Blekkulf da de kom på besøk på 
”Plastkontoret”. 

Det var også mulig å se på ferske vannprøver fra Oslofjorden i mikroskop. 
Der kunne folk se mikroplast i form av fiber fra klær, og kanskje andre typer 
partikler, plankton og alger.
Plastkontoret er et initiativ fra foreningen “In the same boat”, men alle som 
jobber med tiltak mot marin forsøpling har anledning til å benytte bryggen 
til aktiviteter og informasjonsarbeid.
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Ingen kan 
gjøre alt, men 

alle kan gjøre litt.

Husk at du er viktig, svøm forsiktig!

En tjeneste som gjør det 
lekende lett å samle inn 
penger for å få store ting 

til å skje

Les mer på spleis.no

Blekkulf har gode 
              venner på Lovund.

Tilia tok med familien ut 
på tur for å plukke søppel.
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Her kan du klippe ut bilder som du kan lime på kildesorteringsbøttene:
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Returadresse:
Blekkulfklubben
Postboks 62
1371 Asker


