
Støtteforeningen

Nyhedsbrev nr. 1/2004

Støtteforeningen blev stiftet den  
28. november 2002.

Foreningens arbejde, er ved forskel-
lige aktiviteter at skaffe penge, som 
bliver brugt til fordel for Friskolen 
Østerlund.

Støtteforeningen tegner i dag 185 
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 kas-
serer:

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

Støtteforeningen

Besøg skolens hjemmeside på www.friskolen-oesterlund.dk
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hjælp fra Ulla Tønder sang og spil-
lede sammen med os. Overskuddet 
beløb sig til 1.418 kr. 

Vi har hele foråret arbejdet på at 
finde et sted til afholdelse af lop-
pemarked. Vi har nu lejet lokaler på 
Nyrøjsvej 4B. Her er der både loppe- 
opbevaring, samt loppemarked. Hvis 
nogen af jer ligger inde med ting som 
I vil af med så kontakt Lars Kjær på tlf. 
7449 09 37, og aftal nærmere. Vi hjæl-
per gerne med transporten. 

Støtteforeningen har her i foråret 
givet Friskolen et musikanlæg. Den 
kommende bh-klasse har fået ring-
bind, som de skal bruge i de første 
skoleår. Desuden fik 7. kl. 500 kr. til 
deres klassekasse, for at have hjulpet 
da vi afholdt ølsmagning.

Den 19. juni afholdte vi Øens stør-
ste gadefest. Mere derom i næste ny-
hedsbrev.

De fleste af efterårets arrangemen-
ter er allerede fastsat, som I kan se i 
arrangementkalenderen. 

Til sidst vil vi her fra støttefor-
eningens bestyrelse ønske jer alle en 
rigtig god sommer, og tak for jeres 
støtte, som gør at vi kan forære fri-
skolen nogle ting, som gør det hele 
lidt bedre at være elev på vores fri-
skole. Vi håber at se rigtig mange af 
jer igen i efteråret.

I det seneste halve år, har vi haft nok 
at se til. Men for at starte fra begyn-
delsen, skal vi tilbage til omkring 
juletid, hvor det forrige nyhedsbrev 
udkom. 

Salg af julekort blev en succes. 
Overskuddet blev på ca. 8.000 kr. 
heraf fik hver klasse 500 kr. til deres 
klassekasse. Vi regner med at gentage 
succesen igen i år, dog således at det 
kun bliver fra bh-klassen til 4. klasse 
som tegner julekort.

I februar måned havde vi general-
forsamling. ormanden aflagde beret-
ning, og regnskabet blev gennemgået. 
Regnskabet viste et pænt overskud 
og støtteforeningen har i 2003 givet 
25.000 kr. til friskolen. Dette be-
løb bliver forhåbentligt større i år. 
Derefter var der valg. Der var 3 på 
valg, og ingen ønskede genvalg. John 
Klepke, Linda Madsen, og Lars Kjær, 
blev derfor valgt ind. På det efterføl-
gende bestyrelsesmøde konstituerede 
vi os - se nedenfor. I februar afholdte 
vi også årets første arrangement 
- Ølsmagning. Igen var der et stort 
fremmøde, som gjorde aftenen til en 
succes. Overskuddet fra aftenen blev 
på i alt 3.242 kr. Vi regner med at 
gentage succesen en gang i efteråret.

Marts måned bød på viseaften, hvor 
skolens musiklærer Hannelore med 

Nyt fra støtteforeningen

Formand: John Klepke

Næstformand: Henrik Tønder
 
Kasserer: Bente Toft  

   Sekretær: Kevin Autzen

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lars Kjær 

Anette Ravn 

Linda Madsen
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Støtteforeningen stiller en bod op ved 
arrangementet Søens Dag, som finder 
sted den 12. september. Der vil vi 
sælge fulgefoderbrædder, dukketøj, 
håndklæder, grydelapper, ja kun fan-
tasien sætter sin grænse.

Kan I noget med jeres hænder, og 
har i garnrester, stofrester og bræd-
der, modtager vi med glæde det I får 
fremstillet.

Søens Dag foregår på Nordborg 
Slot og det er Hjortespringbådens 
Laug i samarbejde med Slottet og 
Turistforeningen der står for arrange-
mentet.

Arrangementer består af 
Hjortespringbåden, der sejler på 
søen, salg af vafler, kaffe, pølser, øl 
og vand. Det er også en masse andre 
boder.

Så hvis I vil bidrage med hjemmela-
vede ting kan I henvende jer til Linda 
Madsen, tlf. 7449 0433.

Søens Dag 

Kære medlemmer af Støtteforeningen, forældre og bedsteforældre!
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Det går rigtig godt her 
på Friskolen Østerlund, 
børn og voksne trives. 
Pladsforholdene er jo 
ikke de optimale, men 
efter at bestyrelsen 
på generalforsamlin-
gen den 29. marts har 

meldt ud, at senest den 31. decem-
ber 2005 bor vi i nye bygninger, kan 
vi overskue perioden, hvor vi skal 
klare os under de nuværende lidt 
trange forhold.

Efter sommerferien bliver vi en 
klasse mere, og så skal der naturlig-
vis et lokale mere til. Vi får en ny pa-
villon på 96 m2, og i den forbindelse 
rokerer vi lidt om, så SFO-børnenes 
garderobe bliver udvidet lidt.

Her i foråret gennemfører vi foræl-
drekonsultationer med alle klasser, 
og på nuværende tidspunkt er vi godt 
i gang med planlægningen af det nye 
skoleår. Vi har ansat en ny lærer, Ole 
Madsen fra Holm fra den 1. august 

Nyt fra skolen

2004, og beholder alle nuværende 
lærere.

Vores skolefritidsordning, Blæks-
prutten, vil efter ferien være på 53 
børn mod nu 39, og skolen vil efter 
sommerferien have 135 børn mod de 
nuværende 114.

Der har gennem foråret været en 
del nye tilmeldinger, både til kom-
mende år og til igangværende klasser, 
så vi ser meget positivt på fremtiden. 

Vi har lejet lokaler på Havnbjerg 
Skole og på Nordborg Slot. Børnene 
er gennem hele vinteren cyklet til 
Havnbjerg skole for at få undervis-
ning i husgerning og fysik, og til slot-
tet for at få undervisning i sløjd.

Vi har også været så heldige at kun-
ne bruge Østerlund Hallen til idræt, 
men det er jo nu slut, så nu regner vi 
med at kunne leje hallen i Nordals 
Idrætscenter.

Noget af det, som har været en stor 
oplevelse for os alle her på skolen, er 
at mærke den opbakning, vi har fået 
fra forældrene, når vi har bedt om 
hjælp.

Den 15. og 16. april tog lærerne af 
sted til Mommark for at diskutere 
pædagogik.

Forældrene passede  SFOén om 
eftermiddagen og skolen fredag for-
middag. Børnenes kommentar, da vi 
kom tilbage, var, at det måtte vi gerne 
gøre en anden gang.

Vi har fået en del brugte cykler til 
skolefritidsordningen, og gymna-
stikforeningen har givet os et klaver. 
Klaveret et stemt, og vores nye mu-

siklærer Hannelore Nissen-Berdiin 
spiller hver dag til morgensang.

Støtteforeningen har skænket os 
et nyt stort og flot musikanlæg, og 
Grethe Damgård og Rikke Andersen 
har afholdt et modeshow på skolen, 
hvor de skænker overskuddet til sko-
len. For overskuddet vil vi købe en 
mikrofon og ordbøger.

Derudover var vi så heldige, at vo-
res bank Broager Sparekasse tildelte 
os årets Initiativpris på kr. 10.000. 
Disse penge vil blive brugt til bøger 
og staveprogrammer.

Der har været en del arrangementer 
på skolen i foråret både nogle som 
støtteforeningen har arrangeret og 
nogle som skolen har arrangeret.

Der har været ølsmagning, mode-
show, viseaften, fastelavn og som-
merfest, og det har vist sig, at meget 
kan lade sig gøre, selv om lokalerne 
ikke er ret store.

Vi glæder os, til vi får så store loka-
ler, at både forældre og børn kan sam-
les indenfor.

Her i maj får vi besøg af de nye 
børn til den kommende børnehave-
klasse, som har 18 elever. Vi har et 
fint samarbejde med de afgivende 
børnehaver, og glæder os meget til at 
starte den nye klasse.

Elevtallet for de kommende år ser 
meget fint ud. Børnehaveklassen for 
2005/6 har i øjeblikket 18 tilmeldin-
ger, for 2006/7 er der 16 tilmeldinger 
og for 2007/8 er der 17 tilmeldinger.

Dette skoleår slutter den 18. juni, og 
det er slet ikke til at forstå, at så har 
vi allerede været i gang i et helt år. 

Her ses nogle elever i i sløjdlokalet på 
Nordborg Slot.

Vi synes, det er lykkedes og glæ-
der os til at starte på det 2. år den 
8. august, som er en søndag. Vi 
vil gerne gøre det til en tradition 
at samles alle sammen søndag ef-
termiddag over en kop kaffe og en 
sodavand, inden vi med friske kræf-
ter kaster os ud i arbejdet mandag 
morgen. 

I ønskes alle en god sommerferie
Anne Grethe

Formanden for støtteforeningen, John Klepke,  
overrækker her skolen det nye musikanlæg
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Tour de Østerlund den 28. august kl. 10-16
Cykel en tur og tjent penge til  skolen. 

Nu har du mulighed for at cykle penge hjem til støt-
teforeningen. Du skal blot finde nogle som vil spon-
sorere et beløb for de kilometer du cykler. Du skal 
selv finde dine sponsorer. 

Det er også muligt at lave et familie eller firmahold. 
Også her skal man selv finde sponsorer. Sponsorkort 
kan du få ved at henvende dig til Bente på tlf. 7445 
1442 eller på skolen, dog først efter den 9. august. 
Du bestemmer selv hvor mange sponsorer du vil 
have, og der kan sponsoreres beløb pr. km. eller et 
max beløb, hvilket fremgår af kortet. 

Husk at udfylde korrekt med navn og adresse, da ikke fremmødte sponsorer 
vil få tilsendt et girokort. Ruten der skal cykles bliver i nærområdet ved skolen 
og er på ca. 5 km, men man må gerne tage turen flere gange.

Søens Dag den 12. september 
Vi står med en bod og sælger hjemmelavede ting.  
Læs yderliger på side 7.

7. august 
Første loppemarked, derefter den 
første lørdag i hver måned kl. 12-15. 
Sted: Nyrøjsvej 4B i Lavensby.

13. august  
Fællesspisning på skolen. 
Spisebilletter skal købes inden.
Se side 6.

28. august 
Tour de Østerlund.  
Se side 6.

12. september
Søens Dag.  
Vi står med en bod nede ved slottet.
Se side 7.

Efterårets arrangementer

23. september 
Lottospil kl. 19.00 i skolen SFO. Der 
kan købes kaffe og kage.

12. december
Julemarch, med start og slut på sko-
len. Der kan købes gløgg, æbleskiver, 
øl, vand, og pølser.

Desuden håber vi at 
kunne invitere til en 
aften med ølsmagning 
og en aften med vin- 
smagning. 

Se i øvrigt annoncering i ugeavisen, 
og lyt til Radio Als.

Opfordring

Er der nogle af vores medlemmer som gerne vil hjælpe til når vi afholder 
arrangementer, så hører vi gerne fra jer. 

Vi skal bruge hjælpere til mange forskellige ting, og vil derfor også gerne 
have en tilkendegivelse af hvad du gerne vil hjælpe med. 

F.eks. klargøring, borddækning, kagebagning, salg af diverse under et  
arrangement, indsamling af lopper, fremstilling af diverse til boder,  
pasning af loppemarkedet i åbningstiden, og meget andet. 

Vi hører meget gerne fra jer. 

Oplysninger til de kommende arrangementer

Fællesspisning den 13. august, kl. 18.
Er for elever, forældre bedsteforældre 
og støtteforeningens medlemmer.

Menuen er Friskole-wok med ris og 
flutes. Der kan købes drikkevarer. 

Billetter til en pris á 40 kr. pr. stk. kan købes hos: 
John og Rie Klepke tlf. 7445 1608 
Linda og Villy Madsen tlf. 7449 0433 
eller på skolen senest den 12 august. Pris 40kr. pr. stk.


