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Set med mine øjne

2012 blev for mig 
et inspirerende og 
lærerigt år.

På Støtteforenin-
gens generalfor-
samling i februar 
blev jeg på et hæn-
gende hår valgt 
ind, og jeg var glad 
og ivrig efter at 
komme i gang.

Ved det første møde fandt jeg hurtigt 
ud af, at vi var 3 nye skud på stammen 
og 4 ”gamle”, der skulle sidde i Støtte-
foreningen indtil næste generalforsam-
ling i 2013.

Der skulle uddeles poster, og jeg læ-
ner mig stille og roligt tilbage i stolen. 
Jeg tænkte, at de poster skulle jeg da 
ikke have nogle af endnu. Jeg tænkte, 
at det første år i Støtteforeningen skulle 
jeg bare slappe af og tage ved lære af 
de ”gamle”, som havde siddet i rigtig 
mange år og har gjort et kæmpe stykke 
arbejde.

Vi fik valgt en ny kasserer, Lene, Helle 
ville gerne fortsætte sit arbejde, som 
hun har gjort i mange år nu, og det var 
vi alle glade for.

Men jeg kom hurtigt op at sidde i 
stolen, da den daværende formand, 
Ellen desværre meldte ud, at hun gerne 
ville af med posten som formand. Ok, 
tænkte jeg … nu bliver det da interes-
sant, hvem der skal have denne post. 
Jeg kikker på de sidste 3 i gruppen, 
som ikke havde nogle poster endnu, 
men jeg blev da klogere. Kim sagde 
hurtigt, at han var den praktiske gris. 
Per har  et kæmpe arbejde med diverse 
koncerter og loppemarkedet. Så var 
der kun Peter  tilbage, som var nyvalgt 
ligesom mig. 

Pludselig kikkede alle på mig … og 
jeg svarede, øhhhh … mener I det? Ja, 
det gjorde de sgu ;o) OK, sagde jeg, 
men så skal Peter også være næstfor-
mand, og sådan blev det. 

Jeg vil godt nok sige, at den aften, 
jeg gik hjem fra det første møde i 
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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 medlem-
mer, 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.

Støtteforeningen

Besøg skolens hjemmeside på  www.friskolen-oesterlund.dk

Formand
Heidi Delf tlf. 2682 4080

Næstformand
Peter Mikkelsen, tlf. 2349 5037

Kasserer
Lene Frederiksen, tlf. 4082 0647

Bestyrelsesmedlemmer
Per Kolmos, tlf. 7449 1522
Ellen Kristensen, tlf. 2624 4524
Kim Lassen, tlf. 5118 0374
Helle Schaloske, tlf. 2874 8917

fortsætter på side 3



Støtteforeningen, tænkte jeg ved mig 
selv, hvad jeg nu havde rodet mig ud i. 

Nu, hvor jeg kan kikke tilbage på de 
sidste 10 måneder i formandsstolen, 
har jeg aldrig oplevet sådan nogle 
søde, engagerede og iderige menne-
sker, som dem, der sidder i Støttefor-
eningens bestyrelse. Jeg har fået stor 
hjælp med de opgaver, jeg skulle løse, 
og det skal I alle have en stor tak for. 
Mit højdepunkt i 2012 var at blive valgt 
ind i Støtteforeningen og være med til 
at holde foreningens 10-års jubilæum 
sammen med alle nuværende og 
tidligere bestyrelsesmedlemmer samt 
elever, forældre og alle Støtteforenin-
gens medlemmer.

Der er desværre nogle af de ”gamle”, 
som stopper i Støtteforeningen til 
næste generalforsamling. Jeg forstår 
dem godt, jeg tager hatten af for dem. 
De har siddet i den i 6-8 år og har lavet 

et kæmpestort stykke arbejde og tjent 
ufattelig mange penge til Støttefor-
eningen. Det skal de have en stor tak 
for, superflot arbejde.

Men hvem skal hjælpe med at bære 
arven videre, tænker jeg.

Vi mangler lige dig, som netop nu 
sidder og læser dette nyhedsbrev. Er 
du lige så ivrig som mig efter at være 
en del af Støtteforeningens bestyrelse, 
lære nogle kanondejlige mennesker at 
kende, tjene en helt masse penge til 
Støtteforeningen og se eleverne blive 
glade for de gaver, vi kan give dem. Jeg 
har i hvert fald ikke fortrudt, at jeg er 
gået ind i foreningen, og jeg vil gøre 
mit til, at vi kan holde 20-års jubilæum.

Til sidst vil jeg bare sige jer en stor 
tak for den store opbakning, vi har fået 
i 2012. 

På gensyn i 2013, hvor vi kommer 
med nye overraskelser til jer.

 
Heidi Delf, Formand
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Vi har desværre erfaret, at ikke mange har 
tilmeldt sig denne service, og vi vil gerne 
opfordre alle til at tilmelde sig, da det er med 
til, at vi hurtigere kan få vores informationer 
ud til jer. 

Når du tilmelder dig, vil du modtage en sms, 
så snart der er nyt fra Støtteforeningen.

Besøg skolens hjemmeside  
www.friskolen-oesterlund.dk – og tilmeld 
dig under menupunktet ”Støtteforening” 
og ”SMS-Service”.

Få informationer via sms



Herunder følger en liste over de gaver, Støtteforeningen har givet til skolen  
gemmen de år, foreningen har eksisteret.

År Gave 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 Bænk til indgang 

Klassekasser Tour de Østerlund
Mooncar til SFO 
Gave til 0.klasse
Tilskud til klaver
Mooncar til SFO 1. skoledag
Ringbind til 0. klasse

57.019,51 1.169.448,93
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Gaver til skolen

Vi mangler effekter til loppemarkedet
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 vor 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.



Her i efteråret er det 
10 år siden, Støttefor-
eningen for Friskolen 
Østerlund startede. 

I startede, før 
skolen blev stiftet, for 
der skulle jo økono-
misk baggrund til for 
overhovedet at stifte 

skolen, og I har fra starten været fantastiske 
til at sætte jer mål og nå dem.

Ilden var tændt helt fra begyndelsen, og 
man kunne jo så være bange for, at den ville 
blive slukket, men sådan er det bestemt 
ikke gået – og heldigvis for det.

Det er fantastisk, som ideerne og aktivite-
terne stadig myldrer frem. 

Fantastisk, hvordan det stadig lykkes jer at 
finde folk, som vil og kan finde på og finder 
kræfter til at gennemføre de mange forskel-
lige indtægtsdækkende opgaver. Koncerter, 
pigecup, dåseindsamling, fællesspisning, 
festival, viseaftner, lotto og meget, meget 
mere.

Mange, mange mennesker har gennem 
årene lagt utallige timer i Støtteforeningens 
arbejde, og nogle er blevet ved længe efter, 
at deres børn har forladt skolen. Det er 
meget imponerende og beundringsværdigt 
og har betydet rigtig meget for skolen og 
sammenholdet. 

Tusind tak til alle jer, som uselvisk har 
støttet og støtter arbejdet, uden jer ville 
vores skole se helt anderledes ud. 

Det betyder rigtig meget for fællesska-
bet og sammenholdet, for vi er jo ikke en 
helt almindelig skole, men en skole hvor vi 
selv er med til at forme, bestemme og lave 
en masse praktisk arbejde. Det betyder så 
også, at børnene forhåbentlig får lært, at 
man skal passe godt på tingene.

Vi er meget glade for Støtteforeningen og 

I har været fantastiske til at sætte mål
alle ved, at når I dukker op, så er der gaver 
på vej, og alle tænker spændte: Hvad mon 
der nu kommer?

I starten var typen af gaver anderledes, 
fordi vi ingenting havde, det var mere 
”nødgaver”, fordi vi manglede så mange 
forskellige ting.

I dag er det snarere ”overskudsting”, vi får 
fra jer. Ikke at vi bliver mindre glade i dag 
end for 10 år siden, men det siger lidt om 
skolens historie og den udvikling, der er 
sket.

Vi er jo heldigvis ikke så fattige, som i 
starten ;o)

Vi vil gerne sige alle jer i Støtteforeningen 
tusind tak for jeres store arbejdsindsats 
for os gennem årene. Det har lunet med 
computere, skabe, køkken, legeting, bålhus, 
cirkusarrangement, mooncars, smartboards 
osv. Vi sætter stor pris på alle gaverne og 
nyder dem hver dag.

Tak til bestyrelsen og alle, der har været 
med i den gennem årene. Vi håber, I fort-
sætter i mange, mange, mange år endnu.

På skolen går det godt
Vi har i øjeblikket 192 elever og 20 ansatte, 
hvoraf en er på barsel.

Vi har 20 elever i alle klasser undtagen 9. 
klasse, hvor vi har 16 elever, 7. klasse med 17 
og 0. klasse med 19 elever.

Vi skal den 3. november i år holde en 
visionsdag for bestyrelse og personale, for 
vi er godt klar over, at vi nu ikke mere er en 
ny skole, og det gælder om at holde gang i 
udviklingen. Skolestrukturen i kommunen 
ændres, og børnetallet falder, så vi skal 
være omstillingsparate og fleksible.

Visionsdagen skal handle om fremtidens 
undervisningsform, krav til skolen, både 
form, indhold og rammer.

Det handler om at følge med udviklingen 
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og forberede eleverne til fremtiden, som 
sikkert ikke bliver mindre udfordrende og 
krævende. Det er store krav, de unge men-
nesker møder, når de forlader skolen, og det 
er vores opgave at forberede dem til den 
virkelighed, de vil møde.

I foråret fik vi nye computere, og med en 
god internetforbindelse er vejen sikret ud i 
cyberspace og den store verden. 

Vi diskuterer, hvorvidt vi skal forlade 
bøgerne og gå over til digitale læremidler, 
men foreløbig satser vi på begge dele efter 
råd fra eksperterne, men pilen peger frem 
mod flere digitale midler og færre bøger.

Vi er optaget af skolens rammer. Har vi de 
rigtige rammer for fremtidens undervisning, 
eller skal der udvidelse og ændringer til. 

I dag kommer næsten alle 0. klasses børn 
i skole 1. maj. Kommuneskolerne tager dem 

den 1. maj, og det gør de fleste andre fri-
skoler også, men vi har ikke plads til at gøre 
det. Vi regner dog med at finde en løsning 
til de elever, der skal begynde i 0. klasse i 
2014. Vi arbejder på det.

Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg, 
som arbejder for at få en ny legeplads, som 
samtidig skal være en form for udsmykning. 
Udvalget søger fonde og kigger på lege-
pladser, så vi håber, at der om et par år står 
en fin ny legeplads på skolen.

Kære Støtteforening, tillykke og tak for de 
første 10 år.

Vi håber på samarbejde i mange år endnu 
og tænker med glæde på alt det, I har klaret 
med jeres hårde og vedholdende arbejde.

Anne Grethe, Friskolen Østerlund

11

Elton John sommerens største musiknavn, samt Kim Larsen, Magtens  
Korridiorer, Lars Lilholt, Rasmus Seebach, DAD og Rock under Dugen – i alt 
32.145,00 kr. til Friskolens Østerlunds elever.

Ca. 70 forældre og hjælpere har hørt den fantastiske musik og samtidig tjent 
det ovenforstående beløb til Støtteforeningen.

Kultur i Syd sender samtidig en STOR TAK for den flotte indsats i forbindelse 
med disse arrangementer og er meget imponeret over, at vi kan fremskaffe 
glade og flittige hjælpere – og enkelte gange med meget kort varsel.

Støtteforeningen vil også sige mange tak til alle hjælpere, som har været 
med til at skaffe så mange penge til børnene på skolen. Pengene for denne 
sommer er en del af gaven til skolen, som består af et AV-anlæg til Aulaen. 

Kultur i Syd arbejder på igen at få et ”stort” navn til Augustenborg, og vi 
håber, at de igen vil gøre brug af os.

Til dig, som endnu ikke har haft fornøjelsen af Kultur i Syds arrangementer, 
håber vi at se dig i 2013. Har du, din nabo, arbejdskollega eller andre gode 
bekendskaber lyst - så meld dig allerede nu hos Per Kolmos, tlf. 2860 1439, 
så bliver du skrevet på listen som hjælper.

Elton John sommerens største musiknavn
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Generalforsamling 
Torsdag den 20. februar holdes der generalforsamling i Støtteforeningen. 
Mødet finder sted kl. 19.00 i skolens aula.

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

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gen. Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften.

Vi har brug for dig
Så mød derfor op til generalforsamlingen og vær med, til at  
Støtteforeningen kan fortsætte arbejdet med at skaffe penge til  
eleverne på skolen. 

Følgende medlemmer er på valg:
Ellen Kristensen – ønsker ikke genvalg
Per Kolmos – ønsker genvalg
Helle Schaloske – ønsker genvalg

Der skal ligeledes vælges to nye suppleanter, to revisorer og en 
revisorsuppleant.

Vi håber, at der er nogen, der har lyst til at være med i bestyrelsen.

Vil du vide mere om arbejdet i Støtteforeningens bestyrelse, er du mere 
end velkommen til at kontakte en af de nuværende medlemmer.
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20. februar – Generalforsamling

26. maj – Tour de Østerlund

7. - 8. – Musikfestival  

16.-17. august – Pigecup

17. august – Sommerfest

7. 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.


