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 210
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 1-2 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

Støtteforeningen for
Friskolen Østerlund
Formand
John Klepke
Enebærvej 1
6430 Nordborg
Tlf. 7445 1608
E-mail:
johnk@friskolen-oesterlund.dk
Kasserer
Bente Toft
Rypevej 11
6430 Nordborg
Tlf. 7445 1442
E-mail:
bentet@friskolen-oesterlund.dk

Besøg skolens hjemmeside på www.friskolen-oesterlund.dk

Støtteforeningen
Nyhedsbrev nr. 2/2005

Vores flotte nye skole

Nyt fra Støtteforeningen
Årets julemarch
Søndag den 4. december afholder
Støtteforeningen den årlige julemarch.
Der er start fra skolen fra kl. 10-13.
Tag alle dem du kender med ud at få
noget frisk luft og gå en tur i vores
smukke natur.
Efter turen er der mulighed for købe gløgg og æbleskiver samt grillpølser,
øl og vand, som kan nydes i skolens lokaler.
Så sæt allerede nu et JULE-kryds i kalenderen ved denne dato.

Generalforsamling
Den torsdag den 2. februar kl. 19.00 afholdes der generalforsamling
i Støtteforeningen.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Evt.

Friskolen Østerlunds Støtteforening er en af
skolen uafhængige institution,
som dog har det
formål at indsamle, fortrinsvis økonomiske
midler til skolen.
Med »uafhængig« menes, at skolen
ikke har råderet over de midler, der
fremskaffes, men at der kan ansøges
om midler til diverse formål.
Som udgangspunkt bevilges der ikke
penge til driften af skolen, så - som
maling, el m.m., men udelukkende til
noget, der ellers ville være svært at få
eller som forsøder livet for vore børn.
Det er ikke kun bestyrelsen, der kan
ansøge om penge, eleverne har også
lov til at sende en ansøgning, hvis de

har et forslag til noget, der kan bruges.
Den sidste ansøgning, vi har godkendt, var til toastmaskiner til skolekiosken, søgt af 7. klasse.
Der er gennem de sidste år uddelt ca.
150.000 i støtte til skolen, og de er to
gange gået til bærbare computere til
3. klasse, lærebøger, musikanlæg,
toastmaskiner til kiosken m.m.
Men husk, at uden din indsats ville
dette ikke være muligt, og vi forventer,
at der vil være et stort behov for disse
midler i fremtiden.
Så hvis ikke du er medlem af
Støtteforeningen, så overvej, om ikke
det er værd at støtte. Vi har vedlagt
et girokort, som du kan indbetale på
posthuset, i banken eller hos en af bestyrelsens medlemmer. Husk at anføre
dit navn og adresse.

Hjælpere søges

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften.
Der serveres kaffe og kage, og der vil være mulighed for at købe øl/vand.
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Penge til skolen

Formand: John Klepke

Bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand: Karsten Holt

Lars Kjær

Kasserer: Bente Toft

Linda Madsen

Sekretær: Dorte Colmorn

Helle Schaloske

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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Dette års arrangementer
På første skoledag efter sommerferien, overraskede Støtteforeningen igen
skolen med en stor check på 40.000
kr. til indkøb af bærbare computere
og naturfags-bøger. Vi sætter meget
stor pris på disse glædelige overraskelse og håber fortsat på at kunne
sende ansøgninger til Støtteforeningen om hjælp til diverse ting og sager.
7. klasse har her på det sidste sendt
en ansøgning om indkøb af 5 toastmaskiner til fabrikation af toast, som
sælges i 7. klasses kiosk. Også dette
blev bevilliget.
Tak for det.
Gennem det sidste år er der sket
utrolig mange ting på friskolen, og
det bliver nok ikke mindre det næste
år, når vi skal tage den nye skole i
besiddelse.

Vi ved allerede nu, at Friskolen
Østerlund skal indvies den 20. januar
2005, så det er vigtigt, at I allerede nu
sætter kryds i kalenderen, for vi håber
at se rigtig mange til den store dag. Til
rejsegildet var der ca. 500 mennesker,
mon ikke vi bliver flere til selve indvielsen?
Til sidst vil jeg sige tak for den opbakning og interesse, som omgivelserne viser skolen. Tak, fordi I kommer
forbi, holder øje med os og byggeriet.
Det varmer, og vi glæder os til at
kunne tage alt det nye i besiddelse og
vise frem.
Jeg vil slutte med at ønske alle
elever, forældre og medlemmer af
Støtteforeningen rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

De sidste kranse bliver hængt på plads over vores nye skole, som vi glæder os rigtig meget til at tage i brug.
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Fællesspisning
I år samlede vi ca. 150 elever, forældre
og lærere i vores nye skole.
Vi lavede en aftale med håndværkerne om ikke at rode for meget, og
hvis vi glemte et par sodavand, når vi
gik hjem, så var det OK med dem!!!
Vinduerne var lidt matte, og gulvet
støvet, men alle hyggede sig til den
første fællesspisning i den nye skole.
Vi ved fra pålidelig kilde, at de sidste gæster gik hjem kl.04.00 lørdag
morgen, efter lange og kloge drøftelser om skolen samt alt muligt andet.
Vi må håbe, at dette arrangement
kan blive en fast tradition.
Husk, at overskuddet går vil vores
børn. Så forhåbentlig ses vi næste år.
Arrangementet finder altid sted den
første fredag, efter at eleverne er
startet i skolen efter sommerferien.
Lions loppemarked
Vi blev for to år siden spurgt, om vi
ville hjælpe Lions med at flytte deres
lopper fra Brandsbøl til Havnbjerg.
Denne udfordring tog vi op, da vi
kan tjene lidt penge på et par timers
arbejde.
Vi starter fredag kl. 15.00 og slæber
lopper, til vi er færdige, det tager typisk et par timer. Om søndagen har
vi fået lov til at komme og tage de
lopper, vi gerne vil have til vores eget
loppemarked.
Vi skal helst være ti mand til at
hjælpe, man behøver ikke at være stor
og stærk, men det hjælper. Har du lyst
til at give en hånd med, så kontakt
Linda Madsen, tlf. 7449 0433.

Viseaften
En meget hyggelig aften, som
Hannelore oprindelig stod for. Nu
har Ulla Tønder og Chris Schmidt
overtaget føringen, hvor vi bliver ført
gennem en aften med spændende
sange, sjove sange, skøre sange og
lidt sjov oplæsning. Der kan købes
øl, vand og vin, og der bliver serveret
ostebord.
Mød op, og hyg jer sammen med
os. I vil ikke fortryde.
Et arrangement, som alle voksne
kan deltage i, uanset om de er forældre til børn på skolen eller ej.
Andelskassen Alssund
I sommer delte vi reklamer ud for
Andelskassen Alssunds nye afdeling
her i Nordborg.
Vi havde ca. 20 børn og voksne ude,
og der blev omdelt 3.500 stk. reklamer i Nordborg, Langesø, Havnbjerg,
Lavensby og Lunden.
Vi har ligeledes haft et par piger
i bankens maskotkostume ”Money
Bonny”.
Derudover var vi i september igen
ude nogle enkelte områder i
Nordborg med reklamer.
Vi håber og tror, dette kan blive
en samarbejdspartner, der på denne
måde kan være med til at støtte vores
forening.
Vi takker alle, der var med til at
dele disse reklamer ud. Uden jer
havde vi ikke tjent disse penge.
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Dette års arrangementer
Loppemarked
Den første lørdag i måneden fra kl.
12.00 til 15.00 holder Støtteforeningen loppemarked på Nyrøjsvej 4B i
Lavensby. Loppemarkedet, der råder
over ca. 300 kvm, tilbyder mange effekter, så som glas, porcelæn, møbler,
elektronik, audio/video-udstyr, bøger,
legetøj, hobbyting, cykler og meget
meget mere. Kig selv forbi, og gå på
opdagelse, du finder måske noget du
har gået og manglet længe.
Loppemarkedet, der har eksisteret
siden august 2004, er godt besøgt, og
mange er gengangere, da de har opdaget, at der hele tiden kommer nye
effekter. Støtteforeningen er utrolig
glad for de mange besøgende, og de
mange, der har givet effekter til loppemarkedet.
Hvis du har lyst til at hjælpe ved
loppemarkedet (f.eks. ved salg af lopper, oprydning, afhentning/udbringning af lopper mm.), er du velkommen til at kontakte Lars Kjær,
tlf. 7449 0937.
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Afhentning af lopper, kontakt:
• Kontakt Lars Kjær, tlf. 74 49 09 37
• Linda Madsen, tlf. 74 49 04 33.
Lopper kan også afleveres i
åbningstiden, som er den første
lørdag i hver måned kl. 12-15.

N.B. pigecup 2005
Vi havde arrangeret overnatning for
3 tyske hold og 1 dansk hold
– tilsammen 80 personer.
De ankom til skolen fredag den 12.
august og fik tildelt soverum. Mellem
kl. 18.30-20.30 spiste de aftensmad
– lasagne m/salat og flute. Kl. 21.00
var der underholdning med sang og
musik.
Da klokken blev 24.00, gik Lars og
John ud, og sagde, at det nu var godnat for alle.
Næste morgen startede vi med
morgenmad kl. 7.00. Rie havde smurt
boller. Efter morgenmaden fik alle
udleveret en sportsbolle + ½ liter
Kildevand til at tage med over på
banerne.
Vi kunne nu begynde oprydningen,
men satte os først ned og fik morgenmad. Da klokken var 9.00, kom Linda
og Rie, og en time senere var vi klar
til at gå hjem. Tilfredse og lidt rigere.
Vi brugte Slottet og Willy Madsen,
da vi skulle lave lasagnen. Tusind tak
til Villy, der altid står parat med en
hjælpende hånd eller to, når der skal
laves mad m.m.

fik ansat Ulla Tønder, Peter Tagesen,
Liselothe Koukal, Kirsten Petersen
og Dan Troelsgård Nielsen. Alle 5 er
faldet godt til, og vi glæder os over at
arbejde sammen med dem.
I foråret blev det også besluttet, at
vi allerede i dette skoleår skal have
9. klasse og føre dem til afgangseksamen. Eleverne tager sammen med
fysiklærer Peter Tagesen til Nordborg
Skole og modtager fysikundervisning,
ellers foregår al undervisning her på
skolen. 8. klasse var i Tjekkiet i juni
måned på lejrskole og havde en meget
vellykket tur. Den kommende 8. klasse har besluttet, at deres tur skal gå til
London i foråret 2006. I begyndelsen
af september var hele skolen på lejrskole på Troldhøj i Nørreskoven, og vi

havde 3 dejlige døgn sammen
udenfor skolen i pragtfuldt vejr.
Gennem det sidste år er der også
blevet arbejdet flittigt med skolens
værdigrundlag, og dette materiale er
nu så langt fremme, at det i løbet af
nogle måneder vil blive lagt på hjemmesiden, så alle kan læse om det.
Næste trin er så at få udarbejdet
undervisningsplaner med mål for de
enkelte årgange.
Den 13. august var vi så heldige, at
få lov til at fejre Ruth Klinge
Thomsens 40-års jubilæum som lærer,
og vi fik lov til at være med til at overraske hende med fortjenstmedaljen.
Det var en rigtig dejlig dag, og Ruth
glædede sig over alle gæsterne. Det er
jo ikke ret tit, at en helt ny friskole får
lov til at fejre et 40-års jubilæum.

Der stod fællesfotografering på programmet på elevernes første rigtige skoledag.
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Dette års arrangementer

Skolens tredie år
Siden sidste år
er det gået rigtig
godt med vort
børnetal på
skolen.
På nuværende
tidspunkt har vi
162 elever fordelt
på 10 klasser.
0. kl. 18 elever
1. kl. 18 elever
2. kl. 15 elever
3. kl. 16 elever
4. kl. 16 elever
5. kl. 18 elever
6. kl. 16 elever
7. kl. 18 elever
8. kl. 18 elever
9. kl. 9 elever
Ligeledes ser det rigtig godt ud for de
næste år, idet vi til skoleåret
2006/7 har 27 tilmeldte
2007/8 har 19 tilmeldte
2008/9 har 17 tilmeldte
2009/10 har 21 tilmeldte
2010/11 har 19 tilmeldte
2011/12 har 6 tilmeldte.
Vi er meget stolte af disse tal, og også
over, at de forældre, som kommer og
melder deres børn ind, er
blevet anbefalet at gøre dette af forældre, som allerede har deres børn
her på skolen.
Samtidig med, at vi glæder os over
disse fine tal, går vi jo også og holder
spændt øje med vores nye skolebygning, som gennem hele sommeren er
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vokset og har taget form, og nu ser
ud til at blive endnu flottere, end vi
kunne have forestillet os.
Skolens omgivelser har også forandret sig en del. Østerlundskolen er
helt væk, også hallen er forsvundet.
Byrådet har besluttet at lave en park
på området, og det giver os jo nogle
flotte og dejlige omgivelser at se frem
til. Vi har fået brugsret til sportspladsen bag vores nye skole, og det
betyder, at vi fortsat vil kunne dyrke
udendørssport.
I vinterperioden er vi fortsat i
Nordals Idrætscenter.
Det bliver bare pragtfuldt at flytte
fra vore 700 m2 til 2050 m2. Vi kan
næsten ikke vente, til dagen kommer,
hvor vi kan flytte ind.
Vi glæder os til de 10 store klasseværelser, de 4 faglokaler, aulaen, den
store, flotte skolefritidsordning, omklædningsfaciliteterne, og ikke mindst
glæder lærerne og ledelsen sig til at få
plads på kontor og lærerværelse.
Nu har vi næsten klaret det!
Drømmen er tæt på virkelighed.
I uge 50 holder vi flytteuge sammen
med børnene, og det bliver spændende at se, hvordan de vil fylde de nye
rammer.
I foråret 2005 meddelte 4 lærere, at
de ville søge nye udfordringer andetsteds, og det gav os jo så opgaven at
finde nye lærere, som havde lyst og
kraft til at være med i vort friskolearbejde.
Vi var så heldige, i den store ansøgerbunke, at finde erfarne og velkvalificerede lærere, som havde lyst til
at være med i livet her på skolen. Vi

Pavarotti-koncerten
Vi var en flok forældre og festivalfolk,
ca. 25 personer, der tog ud og hjalp til
ved Pavarotti-koncerten.
Om tirsdagen mødtes vi kl. 14.00
og byggede en tribune op. Vi knoklede på indtil kl. 21, med undtagelse
af en velfortjent pause, hvor der blev
budt på sammenkogt ret.
Lørdagen startede for de fleste kl.
12.00. Vi fik en kort info samt vores
t-shirt og gik ud til de forskellige
opgaver. Dagen gik stille og roligt.
Der manglede måske en lille smule
styring, men alt lykkedes. Vi fik udleveret mad og drikkebonner, så dagen
var reddet. Vi tog hjem ved kl. 24.00,
godt trætte.
Søndag morgen kl. 8,00, godt trætte, stod vi klar igen. Nu skulle vi bare
have tribunen ned igen og ryddet op
det gik som smurt. Da frokosten var
overstået og de sidste ting var pakket ned, tog vi hjem. Klokken var nu
13.30, så nu ville vi nyde resten af
weekenden :o)
Alt dette arbejde gav også lidt til
Friskolen Østerlunds Støtteforening,
vi fik som sagt 50 kr. pr. time. Vi var
i gang lidt over 400 timer, altså over
20.000 kr.
Her vil jeg gerne sende en STOR
tak til alle, der hjalp til.

Ølsmagning
Støtteforeningen har 2 gange arrangeret en aften med ølsmagning.
Første gang var med De Forenede
Bryggerier, og der var mulighed for
at smage 60 forskellige typer øl.
Der blev serveret Friskole
Schnitzel lavet af vore lokale kokke.
Foredragsholderen var brygmester, og han gjorde rigtig god reklame for produkterne og måden at
håndtere dem på.
Så når du møder en, der holder
hånden over sit ølglas, svinger det
forsigtigt fra side til side for derefter at snuse til indholdet, ja, så har
vedkommende helt sikkert været til
ølsmagning.
Det var en meget vellykket aften.
Endnu en vellykket aften
Anden gang havde vi inviteret Ole,
lærer på skolen, til at komme med
øl og forklare noget om de forskellige typer.
Denne aftens tema var de udenlandske øltyper.
Der var 18 forskellige, og de
spændte lige fra den værste øl, vi
havde prøvet, over udmærkede
smagsoplevelser til de mere »spændende« typer.
Denne aften havde vore kokke
tryllet en mexicansk menu frem, så
der var brug for noget læskende.
Igen en vellykket aften med god
opbakning.
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Hjælp ved Nordals Musikfestival

Tour De Østerlund

Det er blevet en tradition, at Støtteforeningen for Friskolen Østerlund
hjælper til ved Nordals Musikfestival,
der altid finder sted den anden weekend i juni.
Vore opgaver har været fordelt på
et daghold, der har haft til opgave
at holde de sanitære faciliteter og et
nathold, der har stået for hovedrengøringen af de sanitære faciliteter og
generel oprydning på området samt
overvågning.
Det første år var det lidt vanskeligt
at finde hjælpere. Men de seneste par
år har der været en stor interesse for
at hjælpe i Støtteforeningens regi. Der
er flere, der har hjulpet flere år i træk.

Søndag den 29. maj blev
der igen afholdt Tour De
Østerlund. Dagen startede
kl. 11.00, med solskin og højt
humør. Ca. 100 personer
havde skaffet sig sponsorer,
og cyklede penge hjem iført
T-shirt sponsoreret af
Danfoss.
Erik og Per i aktion på toiletterne....
Det ser ud til, at de har det ret så sjovt.

Støtteforeningen vil gerne sige tak
til alle hjælperne. Hjælpen blev honoreret på Skt. Hans aften med en check
på kr. 10.000,00 overrakt af Nanne
fra Festivalforeningen.

Sankt Hans aften 2005

Heksen var på
plads, da det flotte
bål skulle tændes.

Skt. Hans-festen var noget af et tilløbsstykke – vi var ca. 250 personer
samlet til en hyggelig aften.
Vi var rigtig glade for, at så mange
elever, forældre, ansatte på skolen
dukkede op, og ikke mindst var vi
meget glade for at se alle naboerne til
skolen. Det er rart, at så mange bakker op omkring vores arrangement.
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Vejret var KANON GODT– en
rigtig sommeraften, hvor børnene
kunne løbe rundt i shorts, t-shirt og
bare tæer hele aftenen.
Der var mulighed for at købe grillpølser, øl, vin og vand, og vores salg
gik rigtig godt, faktisk så godt, at vi
til sidst måtte melde totalt udsolgt.
Linda havde lavet en stor portion
snobrødsdej, så alle børnene kunne
bage snobrød over bålet, vi havde
tændt inde i skoven.

Fælles hygge på plænen foran skolen.

Der blev cyklet i alt 43.250 kr. hjem, et super flot resultat, og næsten en fordobling i forhold til sidste års resultat på 25.190 kr.
Turen på 5 km var den samme som sidste år, og rekorden på 10 runder blev
sat af Per Kolmos og Erik Kjærsgaard, de gentog succesen fra sidste år og cyklede deres penge hjem på tandem. Er der mon nogen der næste år vil prøve at
slå rekorden..... Ja, alle skal være velkomne til at prøve ;o)
Hele 7 klasser vandt den lovede præmie på 500 kr. til klassekassen. Støtteforeningen havde opfordret alle klasser til at stille op med et hold, og hvis 50% eller
mere af klassens elever deltog gav støtteforeningen 500 kr. til klassekassen.
Foruden de cyklende, var der mange besøgende, bl.a. forældre og bedsteforældre, de hyggede sig på vores grønne område, hvor vi bl.a. solgte grillpølser
og sluch-ice.
Vi vil gerne sige tusind tak til vore mange sponsorer, forældre, bedsteforældre, forretningsdrivende, ja til enhver der har sponsoreret en af vores mange
cyklende børn, og voksne denne dag.

Næste års Skt. Hans
Næste år falder Skt. Hans aften på
en fredag, så sæt allerede nu et
kryds i kalenderen.
Tre friske drenge venter
på startsskuddet.

7

