Støtteforeningen
Støtteforeningen blev stiftet den
28. november 2002.
Foreningens arbejde er ved forskellige
aktiviteter at skaffe penge, som bliver
brugt til fordel for Friskolen Østerlund.
Støtteforeningen tegner i dag 195 medlemmer, men vi kan bruge mange flere.
Det koster 100 kr. om året for at være
medlem af foreningen.
Der bliver udsendt nyhedsbrev til alle
medlemmer 2 gange årligt.
Kender du nogen, som ønsker at blive
medlem, kan henvendelse ske til kasserer:
Bente Toft, tlf. 7445 1442
E-mail:
bentet@friskolen-oesterlund.dk
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Enebærvej 1
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Støtteforeningen
Nyhedsbrev nr. 1/2005

Penge til skolen

Nyt fra støtteforeningen
Siden sidste nyhedsbrev har vi haft gang i
mange aktiviteter, men jeg vil starte fra en
ende af.
»Øens største gadefest«
Den 19. juni blev »Øens største gadefest«
afholdt på skolen. Der var aktiviteter hele
dagen. Børnene havde deres eget loppemarked, hvor de fik solgt og byttet legetøj.
Nogle få kræmmere havde også fundet vejen til friskolen. Der var spil uden grænser
hvor 1.-præmien var en kæmpe taske med
slik til en værdi af 1.000 kr. Spejderne havde bål nede i skoven og takewondo-klubben gav opvisning. Midt på eftermiddagen
var der faldskærmsudspring. Rideskolen
var også med og de lavede opvisning, og
der var ponyridning. Hele dagen kunne der
købes pølser, øl og vand. Det hele kulminerede i en kæmpe fest, som p.g.a. vejret
blev holdt i den gamle Østerlundhal. Her
kunne de, som havde købt spisebilletter få
sig en oksefilet med tilbehør og drikkevarer. Der var levende musik hele aftenen.
Det blev en kæmpe succes, og vi gentager
den igen til næste år.
Skt. Hans aften
Traditionen tro blev heksen futtet af
Skt. Hans aften. Vi sang »Vi elsker vort
land«, og Kirsten Mangor holdt båltalen. Der kunne købes grillpølser, øl og
vand. Det var dejligt at se så mange på
pladsen ved vores friskole, selv om vejrguderne ikke var med os hele aftenen. Vi
fik denne aften også overrakt 10.000 kr.
fra Festivalforeningen, som tak for vores
hjælp.

Fællesspisning
Efter en velfortjent sommerferie startede
vi op med fællesspisning, som traditionen tro altid er den første fredag i det nye
skoleår. Igen var det dejligt at se så mange
elever og forældre samlet til en hyggelig
aften med god mad og drikke. Denne aften
kunne vi i støtteforeningen overrække friskolen en check på 30.000 kr. til indkøb af
computere.
Loppemarked
Den første lørdag i august kunne vi slå
dørene op på Nyrøjsvej 4B i Lavensby og
afholde vores første loppemarked og dette
med stor succes. Vi holder åbent den første
lørdag i hver måned fra kl. 12-15, og alle er
meget velkomne. Vi har mange lopper, både
store og små. Vi har i løbet af de 5 lørdage,
vi indtil nu har haft åbent, solgt for over
12.000 kr. Vi takker for den store støtte og
håber at se rigtig mange i det nye år.
»Tour de Østerlund«
Den sidste weekend i august løb den første
af forhåbentlig mange »Tour de Østerlund«
af stabelen. Vejret var med os den dag, og
rigtig mange både børn og voksne havde
været ude at finde sponsorer. I alt var
der 45, som cyklede ruten på 5 km. Flere
tog turen mere end 1 gang, så i alt blev
der cyklet ca. 600 km, som indbragte ca.
25.000 kr. En rigtig hyggelig og fornøjelig
dag, som vil blive gentaget. Der skal lyde
en stor tak til alle sponsorer, ikke mindst
til alle firmaer og forretninger her i området, som har støttet os. Næste år og fremover vil Tour de Østerlund ligge i foråret.
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Støtteforeningens formål er som bekendt
at skaffe penge til vores friskole. Derfor
er det også en stor glæde at kunne fortælle. at vi i år har kunne give skolen ca.
80.000 kr.
Det er et rigtig flot resultat, som skyldes
den gode opbakning og støtte, I giver os.
Ved fælles hjælp vil dette beløb også kunne blive større, og derved vil vores elever
kunne få flere goder, som gør det attraktivt og spændende at gå i friskole.

Hjælpere søges
Som altid når der skal stilles et arrangement på benene,
kræver det en del frivilligt arbejde. Vi i bestyrelsen er altid
med, men vi er ikke blæksprutter, så hvis du har lyst til at
hjælpe os, så kontakt Bente Toft, tlf. 7445 1442, og fortæl hvad du gerne vil hjælpe med. Hvis du har ønske om
at hjælpe ved et bestemt arrangement, vil vi også meget
gerne vide dette.
Det kan være at gøre klar, stå for salg af øl/vand, grille
pølser, lave kaffe, rydde op, sælge lopper, dele løbesedler/
nyhedsbreve rundt, hænge plakater op, bage en kage og
meget meget andet.
Mange har allerede bakket os op og hjulpet til, men vi kan
sagtens være flere.
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Nyt fra skolen
Vi startede det nye skoleår
2004/2005 søndag den 3.
august med 139 børn. På
nuværende tidspunkt er vi
oppe på 141 børn, så der
sker hele tiden en lille støt
tilvækst. Vi er nu i den
situation, at over halvdelen
af klasserne er fyldt op til
vort maks. 18 elever pr. klasse. Vi kan kun
tilbyde pladser i 1., 2., 5. og 8. klasse. Det
er jo en både sørgelig og dejlig situation.
Sørgeligt, fordi det ikke er sjovt at sige nej
til forældre og børn, som kommer og gerne
vil være med, men dejligt, fordi det tegner
godt for vores fremtid og vort ry.
Vi er kommet godt fra start igen i år
og hygger os med engang imellem at
kunne sige: ”Vi plejer, at gøre sådan
og sådan....” Der er jo en del tryghed i
traditioner og kendte vaner. Vi er nu 16
ansatte. Ole Madsen er ny lærer. Han
kommer fra Havnbjerg Skole og er blevet klasselærer i 7. klasse og underviser
udover dansk i 7. kl. også i matematik i
1. klasse. Annemette Lynge er vores nye
pædagog i Blæksprutten. Hun kommer fra
Tangloppen i Nordborg og er derudover
en af kommunens sprogpædagoger. Inge,

Eleverne på vej til lejrskoleophold.
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vores rengøringsassistent, har fået fuldtidsarbejde i Nordals Idrætscenter og har
derfor forladt os, men istedet har Dorith
Kær Sprenger overtaget rengøringen i
Blæksprutten, hvor hun i forvejen også er
pædagogmedhjælper, så hun har nu næsten
et fuldtidsjob her på skolen. Jan Mølholm
går på barselsorlov fra den 3. januar 2005
og et halvt år frem. I dag har vi 4 personer
til samtale for at finde en vikar.
Undervisningslokaler
Efter nogle omrokeringer af lokalerne og
indretning af en ny pavillion er det igen
lykkedes at få tingene til at fungere lokalemæssigt, selvom vi er en del flere mennesker end sidste år. Skolefritidsordningen
er vokset fra 39 til 57, så vi udnytter
pladsen meget aktivt, både inde og ude.
Sløjdundervisningen foregår stadig på
Nordborg Slot, hvor vi får en fantastisk
fin behandling af Efterskolen. Fysik og
hjemkundskab gennemføres på Havnbjerg
Skole, og idrætsundervisningen foregår i
Nordals Idrætscenter, så børnene får en
del ekstra motion, når de cykler frem og
tilbage.
Lejrskole
I september måned var vi ad 2 gange på lejrskole. Først havde de store (4. kl. - 9. kl.)
2 overnatninger på Fyret, og derefter
havde de små (0. kl. - 3. kl.) 2 overnatninger i Naldmose. Vi valgte denne gang at
dele skole i 2 grupper for at se, hvordan det
ville virke. Det var en rigtig god oplevelse
for begge grupper, men næste år tager vi
igen alle til Troldhøj. Det er alligevel nummer ét at være sammen alle sammen.
Konfirmation
Ved Kirsten Mangors afgang blev vi stillet
i den situation, at vi skulle vælge tilhørsforhold til en kirke, og da det viste sig,
at det blev pastor Ole Weth Sørensen fra
Oksbøl, som blev vores præst, besluttede

vi at knytte os til Oksbøl Kirke, hvor vi så
altså også skal til julegudstjeneste den
22. december kl. 10.00.
Konfirmationen næste år skal foregå søndag den 10. april, og datoerne for de næste
år er også alle blevet meldt ud af Ole W.
Sørensen:
• År 2006 – den 30. april kl. 10.00
• År 2007 – den 22. april kl. 10.00
• År 2008 – den 6. april kl. 10.00
• År 2009 – den 26. april kl. 10.00
• År 2010 – den 18. april kl. 10.00
Skolens værdigrundlag
I bestyrelsen og personalegruppen er vi
i fuld gang med at arbejde med skolens
værdigrundlag. I øjeblikket er der nedsat
en arbejdsgruppe, som skal formulere værdigrundlaget, og når dette arbejde er ved at
være færdigt, vil det blive fremlagt for den
samlede forældregruppe. Det er et meget
stort og betydningsfuldt arbejde og ikke
så let at gøre hurtigt færdigt. Vi har også
inddraget Jens og Mogens (vores tilsynsførende), og det har været og er en meget
spændende proces.
Skolens fødselsdag
Vi har nu også fået fastlagt skolens fødselsdag, som er den 21. januar. Det vil sige,
at den 21. januar 2005 bliver skolen 2 år.
Vi regner jo også fortsat med, at vi i løbet
af efteråret 2005 skal flytte ind i nye bygninger, og det glæder vi os jo naturligvis
meget til.

Hell Robots teamet viser her stolt deres pokaler frem.

18 hold deltog, og efter en nervepirrende lang dag lykkedes det vort hold
Hell Robots at vinde 2.-pladsen efter
Nørreskovskolen. Det betød, at holdet
vandt en tur til Bergen sammen med holdet fra Nørreskovskolen.
Den 24. november gik turen så mod
Bergen, og her havde børnene en kæmpe
oplevelse sammen med 35 andre hold.
Det blev til en flot 9.-plads, og vi er
meget stolte af holdet.
Turen blev muliggjort af mange sponsorer, som støttede med pengegaver, tasker,
trøjer og meget andet. Mange tusind tak
til alle dem.
I ønskes alle et tigtigt godt nytår.

First Lego League
Igennem efteråret har 11 børn fra skolen
forberedt at skulle deltage i First Lego
League under ledelse af en gruppe forældre, og den 13. november oprandt så den
store dag, hvor konkurrencen skulle afvikles i Nordals Idrætscenter.
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Generalforsamling

Vel mødt.

»Søens dag«
I begyndelsen af september blev søens dag
afholdt nede ved slottet. Vi deltog dernede
med en lille bod. Vi havde mange fine
ting til salg, og mange lagde vejen forbi.
Desværre måtte vi rykke indendørs p.g.a.
en strid vestenvind, hvilket gjorde at salget
ikke blev så stort som forventet. Men vi viste, at vi har en friskole i god vækst og en
støtteforening med masser af aktiviteter.

Sponsorer til Tour de Østerlund

Lottospil
Sidst i september prøvede vi lykken med at
afholde lottospil. Der var flotte gevinster,
og det blev en hyggelig aften. Dog var der
mange ledige pladser. Men vi prøver igen
til foråret, da vi ved, der er mange lottoentusiaster her i nærområdet.

Den 2. februar kl. 19.00 afholdes der
generalforsamling i støtteforeningen.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mødet foregår i Blækspruttens lokaler.

Vi håber at se rigtig mange af jer til en
hyggelig aften.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Evt.

Der serveres kaffe og kage, og der vil være
mulighed for at købe øl/vand.

Vi siger tusind tak til følgende som har sponsoreret nogle
kilometer til Tour de Østerlund:
Erik Jensen VVS,
Trimatic,
H.C Autoværksted,
Nord-Als Musikfestival,
Slagter Nielsen,
Verner Østergård,
Kesse’s malerforretning,
Matas,
Langesø Brugs,
Randis blomster,
Nordborg Trælast,
El-LET,
Acu-Dot,
Pubben,
Mettes design,
Kontor-Centret,
Lillians ure guld og sølv,
Sønderborg Køkken,
Harry Nielsen,
Colorsign,
Johns Auto,
Shell,
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Julemarchen
Julemarchen, som afholdtes den 12. december må I også vente med at høre om
til næste gang.
Godt nytår, og tak
Vi ønsker alle vore medlemmer et rigtigt et
godt nytår. Vi takker jer alle for den gode
støtte og opbakning, I har vist os i årets løb
og håber at se jer alle i løbet af det nye år.

Æbleplukning
Oktober måned bød på æbleplukning, og
rigtig mange havde meldt sig til at tage en
tørn med, da æblerne skulle plukkes ude på
Østergård. Det store arbejde, som alle hyggede sig med, gav da også et resultat på ca.
8.000 kr. Vi takker alle som var med og håber at kunne gentage succesen til næste år.
Vinaften
I november skulle vi have afholdt en vinaften, men p.g.a. manglende tilslutning
måtte vi aflyse. Men vi arrangerer en igen
i foråret og håber at der ikke er så mange
andre rundt omkring som gør det samme.

Farve og Ttapet,
Tøjeksperten,
Nyt syn,
Blomsterhuset,
Voigts gardiner,
ABC el og VVS,
Kristian Rasmussen,
og alle de mange forældre,
bedsteforældre og venner.

Salg af julekort
Igen i år har eleverne tegnet juletegninger,
som vi har trykt som julekort. Sidste år var
det hele skolen, men vi valgte at det kun
var 0.-4. kl. der skulle lave julekort i år. I
skrivende stund kan vi endnu ikke sige,
om det bliver en succes igen i år, men det
håber vi.
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