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Kreativt, søgende og hårdt år
Det har været et
kreativt, søgende
og hårdt år i
Støtteforeningen.
Kreativt
Fordi vi ville prøve
noget nyt i år,
nemlig at holde
en sommerfest på
skolen. Der skulle
være lidt for enhver,
kræmmermarkeder, kagekonkurrence,
cykelringridning, lykkehjul, og vi havde
besøg af politiet, brandfolk og motorcykler samt en flot opvisning af Nordborg Taekwondo Klub. Vi håbede, at
alle elever, forældre, familie og naboer
ville være interesseret i at deltage. Vi
benyttede chancen for at reklamere for
skolen og vise den frem. Vi synes, det
gik rigtig godt, og gentager successen
igen i 2014.

Søgende
Fordi vi til Tour de Østerlund og familiebanko var ude at søge efter nogen, der
ville sponsorere ting til vores arrangementer. Det bliver sværere og sværere,
det forstår vi godt, da vi er mange
foreninger, der kommer og spørger, så
derfor denne opfordring til alle forældre på skolen: Kender du nogen, der
har lyst til at sponsorere en ting til et
af vores arrangementer, f.eks. dit eget
firma, din chef eller en bedsteforælder, så er du meget velkommen til at
kontakte mig. Sponsornavnet kommer
selvfølgelig op på et skilt til arrangementer og på vores hjemmeside.
Hårdt
Fordi vi har haft brug for rigtig mange
hjælpere i år. De hjælpelister, vi havde,
var ikke lange nok, derfor valgte vi i
efteråret 2013 at råbe om hjælp til alle
fortsætter på side 3

Støtteforeningens bestyrelse
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 ca. 220 medlemmer, men vi kan bruge mange flere. Det
koster 125 kr. om året at være medlem af
foreningen. Der bliver udsendt nyhedsbrev
til alle medlemmer en gang årligt.
Kender du nogen, som ønsker at blive
medlem, kan henvendelse ske til vores
kasserer.
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Formand
Heidi Delf tlf. 2682 4080
Næstformand
Peter Mikkelsen, tlf. 2349 5037
Kasserer
Lene Frederiksen, tlf. 4082 0647
Bestyrelsesmedlemmer
Per Kolmos, tlf. 7449 1522
Pia Krogh, tlf. 2060 8905
Kim Lassen, tlf. 5118 0374
Helle Schaloske, tlf. 2874 8917

Besøg Støtteforeningens hjemmeside på www.stotte-forening.dk

forældremøder på skolen. HURRA, vi fik
rigtig mange nye hjælpere på listen. Vi
bruger bl.a. en del hjælpere når Kultur
i Syd holder deres arrangementer, de
spørger altid Støtteforeningen om
hjælp, da de ved, at vi altid holder det,
vi lover. Vi gør det med et smil, da vi
ved, vi gør det for vores børns skyld.
Det har været rigtig sjovt
Fordi vi fik cyklet ca. 30.000 kr. ind
til Tour de Østerlund. Pengene har vi
mærket ”Ny legeplads”, og i 2014 går
pengene også til ”Ny legeplads”.
Fordi skolen holdt sin 10-års fødselsdag, og vi kunne give dem gaver for ca.
80.000 kr.

Fordi vi i år har haft et super godt
indtjeningsår, kunne vi i december give
alle eleverne en tur i biografen, dette
for at sige tak for lån af deres forældre,
som gør en stor indsats for skolen og
for Støtteforeningen.
1.000 tak for jeres store hjælp og opbakning i 2013. Jeg håber, vi ses i 2014
med nye kræfter og smil.

Med venlig hilsen
Heidi Delf
Formand

Vi cykler penge ind
til legepladsen
Tour de Østerlund er vores faste arrangement,
som vi holder hvert år sidst i foråret. Eleverne
skal søge sponsorer, der vil bidrage med et
beløb pr. kilometer, så når cykelrytteren
forhåbentligt cykler mange omgange,
bliver det også til mange penge.
Det har i mange år været et rigtig
godt arrangement, som er gavnligt
for Støtteforeningen, men absolut
også for fællesskabet og samværet.
I 2013 blev der cyklet 29.524 kr. ind. Dette beløb er ”øremærket” til den nye
legeplads, som et udvalg har på tegnebrættet. Vi håber at kunne fordoble
dette beløb i 2014, da vi har besluttet at støtte projektet med det, der bliver
cyklet ind i disse to år. Vi håber derfor at se rigtig mange deltagere og gæster
i 2014.

3

56.000 kr. – det er da helt vildt!!
Tusind tak til alle hjælpere, uden jer ingen penge… I har været med til at tjene
alle de mange penge hjem til Støtteforeningen, og det siger vi tusind tak for.
Vi håber at se jer igen i 2014 – vi ved, der kommer mange spændende navne,
så kontakt Per hvis du har tid og lyst til at hjælpe.
Den 28. februar spiller RASMUS SEEBACH I SKANSEN, og vi ved, at
følgende navne kommer: Marie Key, Mads Langer, DAD, Nik & Jay, Magtens
Korridorer, Burhan G og mange flere.
Vi vil gerne beholde disse jobs hos Kultur i Syd, og for at det kan blive nemmere
for Per at samle et hold, så meld dig gerne allerede nu på tlf. 2860 1439.

Det er slut med at kalde sig en ny friskole
Friskolen Østerlund blev 10 år
den 22. januar
2013. Dagen blev
fejret med lagkage
til alle eleverne,
lige som vi plejer.
Derudover fejrede
vi med forældre,
Støtteforening,
venner, personale
og elever fødselsdagen søndag den 10. august. Det var første skoledag i det nye skoleår og heldigvis
noget varmere end januar måned.
Det blev en rigtig god dag, og vejret
artede sig nogenlunde. Vi havde stillet
telte, borde og bænke op, pyntet og bagt
kager, og eleverne havde øvet stomp sammen med Jesper Falk, og de lavede en flot
og meget smittende opvisning. Elevernes
optræden blev rigtig godt modtaget af
forældrene, og vi havde alle en hyggelig
eftermiddag.
Skolen fik gaver både af forretningsforbindelser, venner og selvfølgelig fra vores
Støtteforening. Gaverne fra Støtteforeningen vakte jubel. Blæksprutten fik nemlig
en Wii-spillemaskine, som nu ofte sætter
en hel flok børn i gang i aulaen med dans
og seje bevægelser til god musik. Ud over
computerspillet fik skolen et udendørs
bordtennisbord og en boldvæg. Da boldvæggen skulle stilles op og støbes fast,
stødte forældrene på en stor sten i jorden,
og denne måtte først flyttes, så det blev
et noget større arbejde end lige planlagt,
men som sædvanligt klarede Støtteforeningen også dette problem.

Skolen fik også en hjertestarter, som
nu hænger i aulaen. Alle ansatte har fået
instruktion i brugen, og på sigt skal også
eleverne lære, hvordan man bruger den.
Alt sammen skønne gaver fra Støtteforeningen, som vi er meget taknemmelige
for at have fået.
Utroligt at Støtteforeningen sådan kan
blive ved med at skaffe så mange penge til
skønne gaver til skolen, dejligt.
I april måtte vi i lighed med alle andre skoler sende vores lærere hjem, da Moderniseringsstyrelsen havde besluttet at lockoute
lærerne. Det betød, at vi også måtte sende
eleverne hjem, så det blev en meget trist
og kedelig måned. Heldigvis formåede
lærerne at holde humøret oppe, og efter
4 uger fik de lov til at komme i skole igen,
men lockouten var ikke en god oplevelse.
Vi håber, det aldrig sker igen. Alle kedede
sig, selv de ældste elever, som jo også
skulle forberede sig til eksamen.
I forbindelse med lockouten blev vi nødt til
at aflyse de pædagogiske dage, hvor personalet skulle have besøgt Bifrost, en skole
i Herning, for at blive inspireret til at bruge
nye og anderledes undervisningsmetoder.
Vi gentager forsøget i januar 2014 og
håber, det vil lykkes, så vi kan komme
videre i skoleudviklingsarbejdet.
I juni skulle vi sige farvel til vores 9. klasse,
som er den første klasse, som startede på
Friskolen Østerlund i børnehaveklassen.
Det satte gang i en del tanker om, hvor
hurtigt tiden går, og man kan heller ikke
lade være med at tænke på alle de år, der
er gået.
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Vi måtte efter sommerferien sige
farvel til vores pedel gennem 5 år, Per
Johansen, som ikke magtede opgaven
mere. I stedet har vi ansat en ny pedel,
Bernt Christensen. Lilly Hansen, som var
barselsvikar for Mette Høier, stoppede til
sommerferien, og efter ferien kom Mette
tilbage fra barsel. Lilly fortsætter som lærer
på Augustenborg Skole. Efter ferien stoppede Renate Martinsen, og den 1. december starter en ny lærer, Heidi Summerset.
Hun kommer fra Sønderskov Skolen i
Sønderborg og skal være klasselærer i 3.
klasse.
I løbet af året har 4 klasser været på lejrskole: 8. kl. var på skitur til Østrig i januar
måned, 6. klasse var i Silkeborg i september måned, 9. klasse var i København i
oktober, 7. klasse var i København
i november.
Næste år skal hele skole bytte skole med
en skole på Djursland, så det bliver spændende, hvordan det vil gå. De får vores
skole, og vi får deres i nogle dage, og så
skal vi rigtig nyde de nye og spændende
omgivelser. Friskolen vil gerne sige alle i
Støtteforeningen mange tak for alt det
arbejde, I lægger i at samle penge sammen,

så I kan give skolen de mange spændende
gaver.
Tak til jer alle for jeres utrættelige indsats
og for jeres opbakning. Utroligt, at I kan
holde gejsten oppe, nu er I jo blevet 11 år.
Det lykkedes ikke for skolen at tage en
beslutning om udbygning af skolen, så
vi kan modtage 0. klasse allerede i maj
måned 2014, bl.a. fordi skoleudviklingsarbejdet gik i stå pga. lockout og andre
udfordringer, men vi arbejder fortsat på
opgaven og regner med i løbet af 2014
at få et overblik over vore muligheder og
ønsker.
Tilskuddene til de frie skoler er jo ikke
netop stigende i disse år, og det er børnetallet på Nordals heller ikke. Vi er spændt
på implementeringen af den nye skolereform i folkeskolen og de nye arbejdstidsregler og har indtil videre ikke de store
intentioner om at ændre vores måde at
arbejde på.
Det ny år skal nok bringe nye, spændende
udfordringer, som vi kan hygge os med.
Anne Grethe Jensen

Udlejning af borde og stole
Støtteforeningen har 8 borde (80x180 cm) samt 90 stole med sorte
hynder og 3 store griller. Priser: bord 20 kr./stk., stol 3 kr./stk.,
gril 50 kr./stk. Står du og mangler borde og stole til en fest, så kontakt
Helle Schaloske, tlf, 2874 8917, helle@loske.dk
For at leje borde og stole skal man være medlem af Støtteforeningen.
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Generalforsamling
Torsdag den 20. februar holdes der ordinær generalforsamling i Støtteforeningen.
Mødet finder sted kl. 19.00 i skolens aula.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning v/formanden – til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren – til godkendelse
5. Indkomne forslag: Fastsættelse af kontingent og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Valg
Valg til bestyrelsen, på valg er: Kim Lassen, Heidi Delf og Peter Mikkelsen, de mod-		
tager alle genvalg samt Lene Frederiksen, hun ønsker ikke genvalg. Valg af suppleanter, på valg er: Rikke Nørskov og René Delf. Valg af revisor, på valg er: Dorte Colmorn.
Valg af revisorsuppleant, på valg er: Anna Jensen.
7. Eventuelt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6. februar 2014.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Vi har gennemgået foreningens vedtægter og mener, at tiden nu er inde til, at de bliver
revideret bl.a. på grund af kommunesammenlægningen. Der er dog et lille administrativt
problem, idet vedtægtsændringer, iht. de nuværende vedtægters § 12 kun kan vedtages
hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og stemmer for forslaget. Dette vil
efter bestyrelsens mening ikke kunne lade sig gøre, og derfor ser vi os nødsaget til at
fravige denne regel.
Bestyrelsen ønsker derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af
den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil
være eneste punkt på dagsordenen.
Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling
1. Velkomst v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer
5. Afstemning om vedtægtsændringer
6. Eventuelt
Såfremt man ikke er enig i bestyrelsens beslutning om afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling, bedes man skriftligt meddele dette til formanden senest den
6. februar.

Sommerfest
I august blev der for første gang holdt en sommerfest. Vi havde sørget for en
del aktiviteter samt konkurrencer for både børn og voksne. Kræmmermarkedet
kunne man også melde sig til, hvis man havde nogle ting, man gerne ville sælge.
Vi havde nogle piger, der solgte ud af deres gamle legetøj, da de syntes de havde
for lidt penge i deres klassekasse, super god ide piger. Vi havde besøg af bl.a.
en masse motorcykler fra MC kæden, brandværnet kom med deres brandbiler,
akutbilen og politibilen kiggede også forbi. Der blev holdt cykelringridning og
kage-bage-konkurrence
Vi gentager selvfølgelig succesen igen i lørdag den 23. august 2014, og vi åbner
skolen for en sjov og spændene dag. I har noget at glæde jer til, så sæt allerede
nu et stort kryds i kalenderen.

Disse tal er noget vi kan li’
Herunder følger en liste over de
gaver, Støtteforeningen har givet til
skolen gennem de år, foreningen har
eksisteret.
År

Beløb

Ialt

2003

29.435,00

29.435,00

2004

73.502,88

102.937,88

2005

46.463,00

149.400,88

2006

242.608,45

392.009,33

2007

125.460,01

517.469,34

2008

182.628,86

700.098,20

2009

98.742,42

789.840,62

2010

222.053,51

1.020.894,13

2011

91.535,29

1.112.429,42

2012

57.019,51

1.169.448,93

2013

187.179,07

1.363.836,27

En af årets gaver ”Boldvæggen” bliver sat op at nogle meget flittige mænd.

Familiebanko

2013

73 personer i alle aldersgrupper sad klar med bankopladerne i aulaen torsdag
den 7. november. Der blev spillet banko og amerikansk lotteri om mange flotte
præmier.

Familiebanko

2014

Flyttes til søndag eftermiddag
Da der ikke er ret mange børn, med når arrangementet ligger en hverdagsaften,
vil vi prøve at flytte det til søndag eftermiddag den 2. november 2014.
En stor tak til alle de firmaer og private personer, der har sponsoreret præmier til
årets familiebanko. Ligeledes en stor tak til de frivillige hjælpere, der var med til at
gøre dette arrangement muligt at gennemføre.
Her ser du alle vores sponsorer:
Kanal 7 • Garniture • Bygma • Bedstemor til Rasmus og Thomas • Guldbageren •
Randis Blomster • Slagter Nielsen • Østergård Frugt og Bær • Als Rideudstyr • Nørherredhus •
Lys i Laden • Orbey Dyrhandler • Cafe og Restaurent Friends • VVS Erik Jensen • Landbrug
”Skovhaven i/s” • Holm Pølser • Color Signs • Andelskassen • Stakkelhøj Maler • Sydbank •
Tømrer/snedker Frederiksen.

Loppemarkedet i Lavensby
Vores loppemarked i Lavensby er gennem årene blevet besøgt af mange, det er
dejligt at se, at så mange kunder vælger netop vores loppemarked. Men uden alle
de lopper, vi får af jer, ville vi ikke kunne have et loppemarked, så tusind tak til alle
vores givere, vi tager med glæde imod lopperne.
Vi står altid klar til at sælge lopper den første lørdag i hver måned, hvor vi holder
åbent fra kl. 12-15.
Støtteforeningen er så heldig at have fået 5 meget ihærdige bedsteforældre, der
gang på gang sørger for oprydning, rengøring og klargøring, så vi hver gang kan
slå dørene op til et flot og velfungerende loppemarked.
Tusind tak til ”De 5” (som vi kalder dem), I gør alle et fantastisk stykke arbejde for
Støtteforeningen.

Vi mangler altid effekter
Har du ryddet op og står med noget, du mener andre kan have
glæde af, så lad det komme eleverne på friskolen til gode.
Vi modtager næsten alt til vort loppemarked på Nyrøjsvej 4B i
Lavensby.
Det bedste vil være at aflevere lopperne i vores åbningstid, som
er den første lørdag i hver måned kl. 12-15.
Har du ikke mulighed for at aflevere selv, henter vi gerne efter
nærmere aftale. Du bedes i så fald kontakte Per Kolmos, tlf. 2860
1439.
Har du ingen lopper, så besøg os i åbningstiden – måske vi har
det, du lige står mangler. Vi har altid kaffe på kanden.

20. februar – Generalforsamling
11. maj – Tour de Østerlund
13. - 14. – Nordals Musikfestival
15.-16. august – Pigecup
23. august – Sommerfest
2. november – FamilieBanko
Vi har loppemarked den første lørdag
i hver måned fra kl. 12-15.
Har du lyst til at hjælpe ved
nogle af årets
arrangementer, så kontakt os
allerede nu.
Datoer for koncerter kan vi desværre
endnu ikke oplyse.

