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Hvorfor en Støtteforening?
Hvorfor er det 
så vigtigt at be-
vare og hjælpe 
Støtteforeningen?

I sin tid grundlagde 
man Støtteforenin-
gen, så den kunne 
hjælpe med det øko-
nomiske, når man nu 
gerne ville starte en 
friskole. 

Der skulle rigtig mange penge til, og 
Støtteforeningen lagde et kæmpe  
arbejde i at skaffe/tjene så mange 
penge til skolen som muligt. I dag har 
Støtteforeningen eksisteret i 12 år, og vi 
har givet skolen gaver for i alt: 

1,5 millioner kroner

Støtteforeningen arbejder stadig hårdt 
for at tjene så mange penge ind som 
muligt, da skolen stadig har store  
ønsker, og vi vil så gerne hjælpe.

Vi har ca. 250 opgaver i løbet af et år i 
Støtteforeningen, så det passer med, 
at, hvis alle forældre vil hjælpe bare en 
enkelt gang om året, ville vi være rigtig 
godt dækket ind.

I år har vi, foruden alle de arrangemen-
ter, vi hele tiden har gang i, fået tilbud 
om at hjælpe til med Nordborg Mara-
thon og til Linaks julefrokost. Det er 
dejligt, at vi har et godt ry ude i byen. 
Det, vi hører er, at vi gør et super-godt 
stykke arbejde, og at vi altid stiller 
med nogle søde og hjælpsomme 
mennesker.

Det gør mig da rigtig stolt.
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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 med-
lemmer, 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.

Støtteforeningens bestyrelse

Besøg Støtteforeningens hjemmeside på  www.stotte-forening.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
Pia Krogh, tlf. 2060 8905
Kim Lassen, tlf. 5118 0374
Helle Schaloske, tlf. 2874 8917
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Det er vigtigt, at alle støtter de arran-
gementer, vi har i Støtteforeningen, det 
er vigtigt, at vi hjælper hinanden. Uden 
hjælpere – er der ingen penge til de 
ting, eleverne ønsker sig.

Jeg mener, det er så vigtigt at eleverne 
og lærerne er medbestemmende i, 
hvad de gerne vil ønske sig til skolen.

Det kan kun give dem en god oplevelse 
af deres dagligdag på skolen, og en 
stor frihed i selv at kunne vælge.

Jeg har besøgt skolen og snakket med 
nogle af eleverne og ansatte om hvad 
Støtteforeningen betyder for dem. Det 
er blevet til nogle søde små historier, 
som du kan læse længere inde i bladet.

Jeg vil give en stor tak for den store 
hjælp, vi har fået i 2014. Det er jeres 
store indsats, der har gjort, at vi kan 
give penge til den nye legeplads, bus 
til lejrskolen, nye fodboldmål, nye net 
til alle målene, fylde skolekøkkenet 
op med mange lækre ting. Vi har også  
givet skolen en del affaldsstativer til 
skolens udeområde, så det kan holdes 
pænt og rent. 

I 2014 har skolen sammenlagt modta-
get gaver for i alt 

192.408 kroner 
Det kan vi alle være superstolte af.

Heidi Delf

Generalforsamling 
Torsdag den 19. 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 
 Herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5. februar 2015
6. Valg  
 Valg til bestyrelsen. På valg er: Pia Krogh, Per Kolmos og Helle Schaloske. Per og Helle  
 ønsker at modtage genvalg, Pia Krogh ønsker ikke genvalg. Valg af suppleanter,  
 på valg er: Rikke Nørskov og René Delf. Valg af revisor, på valg er: 
 Kirsten Sørensen. Valg af revisorsuppleant, på valg er: Anna Jensen. 
7.  Eventuelt.

Medlemmer som har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.
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Sommeren 2014 gav 
36.000 kroner 
36.000 kroner har du været med til at tjene til skolen. 

Mange tak til alle jer, som igen i sommer var med til at hjælpe til Kultur i Syds 
musikarrangementer. Hvis du ikke havde været der, havde skolen ikke fået f.eks. 
legeplads, musikanlæg, udendørs legeting og meget meget mere.
 
 

Sommeren 2015
Kultur i Syd har netop offentliggjort sommerens navne:

02.06.2015    TOTO
05.06.2015    Gnags og Anne Dorthe & Marie fra Tøsedrengene
26.06.2015    Kim Larsen
27.06.2015    Mads Langer og Julias Moon
14.08.2015    Medina og Christopher
15.08.2015    Dizzy Mizz Lizzy og Dúne
28.08.2015    Lis Sørensen og Johnny Madsen
29.08.2015    Tina Dichow og Saybia
 
VIGTIGT: Når du hjælper i en af de weekender, hvor der er dobbeltarrangementer, kan 
du komme gratis med til den koncert, hvor du ikke hjælper.
 
Vi ved allerede nu, at vi brug for din hjælp, vi mangler specielt nogle stærke mænd,
som har lyst og mulighed for at hjælpe med ”GET IN” = klargøring af scenen med bl.a. 
lyd og lys samt tømning af lastbiler for udstyr, dette sker typisk fredag formiddag. Disse 
vagter er rigtig svære at få dækket ind, da mange jo arbejder på dette tidspunkt, men 
vi håber, at nogle vil melde sig, så tag din nabo, ven, familie med som hjælper til et  
arrangement i Mølleparken.
 

Meld dig gerne nu 
Ved du allerede nu, at du har tid og lyst til at hjælpe på en elller flere af ovennævnte 
datoer, så kontakt Per Kolmos, tlf. 2860 1439.
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Så er der igen 
gået et år, og lige 
om lidt venter ju-
len og årsskiftet.

Jeg sidder på 
en solbeskinnet 
novemberdag 
og tænker på alt 
det, der er sket 
på skolen siden 
sidste år.

Hold da op, hvor tiden løber, og hvor sker 
der meget. I 2013 blev der vedtaget ny 
skolereform og nye arbejdstidsregler for 
lærerne. Vi var meget spændte på, hvordan 
det hele ville gå. 

Nyt skoleår er godt i gang
Nu er vi godt i gang med skoleåret 2014/15 
og arbejder med de nye regler og kigger 
spændte på folkeskolerne for at se, hvordan 
den nye skolereform og de nye arbejdstids-
regler kommer til at virke.

Arbejdstidsreglerne har vi ikke ændret ret 
meget på, bortset fra faste mødedage og 
en venlig henstilling til forældrene om at 
kontakte lærerne inden kl. 17, såfremt det er 
muligt. Forældremøder, lejrskoler, skolefe-
ster osv. har vi, som vi plejer.

Kampen om eleverne er blevet skærpet 
pga. det faldende børnetal, og vi må nok 
indstille os på, at vi ikke kan regne med at 
have 20 elever i alle vore klasser i fremti-
den. Heldigvis er skolens økonomi god, og 
vi behøver ikke frygte for fremtiden, men 
ønsket om at udvide bygningsmassen er sat 
på stand by. Vi drømte jo om at bygge nyt 
lokale til de kommende 1. maj børn, grup-
perum, garderobe og lærerarbejdspladser, 
men det, må vi indrømme, er tiden ikke til.

Så er der igen gået et år
Alligevel har vi besluttet at tage de nye 

børn ind 1. maj og ikke vente til august. De 
kommer for øvrigt til at hedde ”Spirerne”. 
Vi vil så benytte SFO’en om formiddagen i 
maj, juni og juli til vore små Spirer. Må-
ske skal der også sættes en vogn op, så 
der bliver et alternativt lokale. Vi er fast 
besluttede på, at de skal være her, og at vi 
vil give dem de bedst mulige rammer og 
indlemme dem i flokken. Det bliver meget 
spændende, og vi glæder os til det. 

Den sidste 0. klasse kom jo desværre 
kun op på 17 elever (3 ledige pladser), 
hvorimod der på nuværende tidspunkt er 
tilmeldt 19 til den kommende 0. klasse.

På trods af det lidt faldende børnetal er 
vi optimistiske. Vi har her i efteråret haft 
rigtig mange gode, positive oplevelser, 
som det også er lykkedes at få formidlet ud 
til omverdenen.

Tiden, hvor man skulle sætte annoncer 
i avisen om frie pladser på skolen, er vist 
forbi.

Nu handler det mere om at blive synlige 
i mediebilledet og lokalsamfundet, og det 
er forældre og Støtteforeningen jo rigtig 
gode til at hjælpe os med. Tusind tak for 
det.

I foråret besøgte personalegruppen 
Friskolen Bifrost i Herning. Det var en stor 
oplevelse og inspiration til vort daglige 
arbejde. Siden har vi fået sat fokus på 
alternative grupperum. Aulaen bruges ikke 
mere til boldspil, bortset fra bordtennis i 
vinterhalvåret, men bruges til gruppe- 
arbejde m.m. Vi har ændret dagens pro-
gram, så der også bliver tid til en daglig 
gåtur i de lyse måneder, og vi har genind-
ført emneuger.

I oktober måned havde vi emnet Mini-
samfund, og det var en rigtig stor succes. 
Eleverne var meget motiverede og spillede 
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helt med. Det er bestemt ikke sidste gang, 
vi har prøvet det. Byen blev ledet af en 
borgmester, og vi havde vores egen mønt-
fod – østers.

I september byttede vi skole med 
Gjerrild Bønnerup Friskole på Djursland i 
4 dage. Forud lå et meget stort planlæg-
ningsarbejde med transport, programlæg-
ning, indkvartering og fortæring. Vi var så 
heldige at få 5 forældre med som hjælpere, 
og det var supergodt. 0. og 1. klasse blev 
hjemme, da vi vurderede, at de var for 
små til at være så længe og så langt væk 
hjemmefra. 

Det var en super oplevelse, og det vil vi 
bestemt forsøge igen. Måske kunne der 
findes en skole på Fyn, som kunne tænke 
sig at bytte med os i 2016. Det leder vi 
efter.

Tusind tak til Støtteforeningen
Tusind tak til jer alle i Støtteforeningen for 
den økonomiske hjælp til at fragte de små 
elever i bus til Djursland. Det var en meget 
stor hjælp.

Så har vi en 7. klasse, som samler sammen 
til Børnehjælpsdagen og har solgt cookies. 
Rigtig mange af dem. De har tjent en masse 
penge. De har været så seje. Ud over kagerne 
har de solgt tasker og lavet et LAN-party. De 
kom så også i forbindelse med det, som nu 
er blevet døbt Miraklet på Als, menneskene 
fra Syrien, som er flygtet til Danmark. Vi har 2 
gange haft besøg af syrere, og begge gange 
kom TV Syd. Vore elever var meget nysgerri-
ge og oplevede syrerne som utrolig venlige, 
opsøgende og imødekommende. Jeg tror, 
der var nogle fordomme, som gik sig en tur.

I år deltog vi også i Nordals Julemesse, og 
i den forbindelse fik vi lavet en lille reklame-
film om Friskolen Østerlund hos firmaet Blue 
Donkey.

Nu står vi så over for snart at skulle indvi 
den nye legeplads, som I har givet os (dette 
er allerede sket)

Og vi glæder os. Tusind, tusind tak skal I 
have. Det er fantastisk.

I det sidste nyhedsbrev var Støtteforenin-
gens samlede indsamlingsbeløb på 

1.363.826,27 kroner
Jeg er spændt på, hvor højt det ligger nu.

Pengene til legepladsen er jo hovedsa-
gelig cyklet ind, så her kan eleverne klappe 
sig selv lidt på skulderen og sige, at det har 
vi også været med til.

Jeg håber, I i Støtteforeningen ved, hvor 
glade og taknemmelige vi er, for at I er der. 
I disse tider er det meget, meget vigtigt, 
at vi kan stå sammen, hjælpe hinanden og 
bidrage til fællesskabet, for på den måde 
bliver vi ikke bare stærkere, men alting bli-
ver også sjovere, når vi indgår i et forplig-
tende fællesskab. Uden jer havde vi ikke 
haft bålhus, legeplads, bordtennisborde, 
lydanlæg og film i aula og og,og…..

Vi er godt klar over, at der er mange 
”Tordenskjolds Soldater”, også mange, 
som egentlig ikke mere har eller har haft 
elever på skolen, men det gør det jo bare 
så meget flottere, at I orker at blive ved. 
Det skal I have en stor tak for, men også 
jer forældre, som på trods af travlheden i 
dagens familiehverdag finder kræfter til at 
give en hånd med. Det er vi meget glade 
for, og resultaterne ses jo tydeligt, når man 
kommer på skolen. Jeg har ofte oplevet, 
når vi har gæster, at de kigger misundeligt 
på vores ”nye” fine skole og alle vore fine 
faciliteter.

Tak for et godt samarbejde, rigtig god 
støtte og udholdenhed. 

Vi håber, I er der i mange, mange år 
endnu. 

Mange hilsner fra Anne Grethe

11

6



Sommerfest 2014
Større besøgstal
Sommerfesten, som blev afholdt for 2. gang, trak flere besøgende til end det første år. 
Derfor har vi mod på at arrangere sommerfesten igen i 2015 og håber på, at der kommer 
endnu flere gæster.

Vejret drillede
Desværre har vejret de første 2 år ikke været helt på vores side. I timerne før arrange- 
mentet regnede det, så vi var nødt til at flytte de fleste aktiviteter indenfor. I 2015 ønsker 
vi os godt vejr, så hele området rundt omkring skolen kan komme til at danne rammen for 
en hyggelig sommerfest med mange sjove aktiviteter både ude og inde.

Kræmmerne ønsker bedre placering
Rigtigt mange kræmmere var mødt op for at sælge ud af deres ting. Desværre var vi nødt 
til at placere kræmmerne i forskellige klasseværelser i den ene ende af skolen, og de følte, 
at de var blevet puttet lidt for meget af vejen og ikke havde købere nok. Det vil vi prøve at 
ændre på til næste år. Godt vejr vil selvfølgelig løse problemet, for så kan alle kræmmere 
stille deres boder op udenfor. Skulle vi få lidt regn, vil vi næste år give kræmmerne mulig-
hed for selv at medbringe pavilloner eller telte, så de i alle tilfælde kan stille op udendørs. 
Ønsker man at komme indendørs, vil det selvfølgelig også være muligt.

Tak til 8. klasse
Rundt omkring på skolen var der små sjove konkurrencer. Der var lykkehjul, boldkast, 
ballonleg og sjippekonkurrence. 8 elever fra 8. klasse passede de 4 boder og sørgede for, 
at både børn og voksne havde det sjovt, og at Støtteforeningen tjente penge til glæde for 
skolen. Tak for hjælpen.

Landbrug og brandbiler
Nordborg Brandværn var igen i år på pletten og havde medbragt flere brandbiler, som 
alle nysgerrige måtte undersøge nærmere. Derudover var også Skovhaven i/s med til at 
fylde skolens parkeringsplads op. De havde medbragt flere forskellige store landbrugsma-
skiner. Det dannede en flot kulisse foran skolen, hvor Støtteforeningens store banner kom 
højt til vejrs. Skovhaven i/s er kommet med flere gode ideer til aktiviteter til næste år. Vi 
håber, de har lyst til at hjælpe os igen, så vi derved kan lave sjove aktiviteter for både børn 
og voksne.



Masser af fine præmier fra alle vores sponsorer gjorde det muligt at afvikle en hyg-
gelig familiebanko søndag den 2. november.

95 glade børn og voksne var mødt op med håbet om at gå hjem med fine præ-
mier. Det  lykkedes også for rigtigt mange, for der var flere end 60 præmier, der 
skulle fordeles.

En masse gode hjælpere sørgede for, at eftermiddagen forløb helt perfekt, og 
gjorde arbejdsbyrden for bestyrelsen minimal. Tusind tak for det.

Familiebanko

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., grill 50 kr./stk. 
Står du og mangler borde og stole, så kontakt: 
Helle Schaloske, tlf, 2874 8917, helle@loske.dk 
For at kunne leje borde og stole skal man være medlem af Støtteforeningen. 



Så rundede vi
1.500.000 kr.

Herunder følger en liste over de gaver, Støtteforeningen har givet til skolen 
gennem de år, foreningen har eksisteret.  
I år har vi bl.a. givet 100.000 kr. til en ny legeplads.

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

2014 192.408,56 1.556.244,83
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Kender du Støtteforeningen?
Interview med elever og ansatte

Tre drenge fra 7 kl. siger om Støtteforeningen: Fedt, at man kan ønske sig nogle ting til skolen. Men vi kunne godt 
tænke os noget til de store, en svævebane eller en tur kun for de store. Støtteforeningen kan fortælle, at der i foråret 
sker noget som kun er for de store elever.

Piger fra 7. og 9 kl. piger siger om Støtteforeningen: 
Dejligt at der er så mange forældre, der hjælper med at 
arbejde, så Støtteforeningen kan tjene nogle penge til 
de ønsker, vi har. Det er ligesom at have sin helt egen 
julemand, når I kommer og giver os gaver - bliv bare ved 
med det.

3 piger fra 9 kl. siger om Støtteforeningen: Vi er glade for, 
at støtteforeningen er her på skolen. Den frihed til bare 
at ønske sig nogle ting har de nok ikke på mange andre 
skoler. Mange af vores ønsker bliver opfyldt.



O. kl. bliver spurgt om de ved, hvad Støtteforeningen er? Ja, det gør vi, vi har set det i tv.
Har I nogen ønsker til Støtteforeningen? Ja, glimmerperler og glimmergarn.

Anne fra kontoret siger: Jeg er super stolt over, vi har 
sådan en aktiv Støtteforening, I er meget ihærdige.
Jeg bliver rigtig glad, når I overrækker nye ting til mor-
gensang, for så ved alle børn, hvor gaverne kommer fra.

Piger fra 3. kl. siger: Det er dejligt, at Støtteforeningen 
har givet så mange penge til den nye legeplads. Vi elsker 
også at cykle, når I har Tour de Østerlund. Vi har fået 
mange dejlige ting, men vi kunne godt bruge en moon-
cart bane med tankstation.
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2. kl. siger: Det er godt, vi har Støtteforeningen, de har givet os penge til en ny legeplads, da den gamle var ”mukken”.
Men vi ønsker os også en svømmingpool, rulleskøjter, ATV og noget mere mudder.
Er det ok, at jeres forældre hjælper Støtteforeningen med at tjene penge?  
Ja, det er det da, mine forældre elsker at arbejde.

4. kl. siger: I tjener mange penge og giver gode gaver. Det er vigtigt, at alle forældre hjælper Støtteforeningen, da de 
ellers selv skulle betale for alle de ting. Vi kunne godt tænke os et køleskab til de store og en svævebane.



1. kl. bliver spurgt: Er det dejligt, at Støtteforeningen kommer med gaver til skolen?
Ja, det er det, og vi kunne godt bruge nogle nye gynger og vilde dyr.

Gitte fra SFO’en siger: Det er godt med en aktiv Støt-
teforening. Der er en stor økonomisk frihed i, at man 
kan ønske sig de ting, børnene gerne vil have, og det er 
dejligt, at I lytter til alle de ønsker, vi har.

To piger fra 1. kl. bliver spurgt: Er det godt, vi har en Støt-
teforening? Det er rigtig godt, og det er jer der har betalt 
den nye legeplads. Vi skal nok passe godt på den.
Jeg ville gerne give jer alle mine penge, så vi kan få en 
rigtig stor legeplads. Jeg kan huske, at vi har fået en 
biograf tur ved jer. Vi ønsker os en disko-aften og en 
boksepude. 13



Tour de Østerlund er Støtteforeningens 
trofaste arrangement, som vi holder 
hvert år på en søndag sidst på foråret. 

Tour de Østerlund
Eleverne, forældre, familie og venner 

søger sponsorer, som vil bidrage med 
et beløb pr. kilometer, når cykelrytte-
ren/løberen eller en gående forhåbent-
ligt tilbagelægger mange omgange på 
denne hyggelige søndag.

Det har i mange år nu været et super 
arrangement, som både er gavnligt for 
Støtteforeningen, men absolut også 
for fællesskabet og samværet. Sidste år 
blev der cyklet ca. 30.000 kr. ind, som 
var øremærket til den nye legeplads, 
som forøvrigt står klar til glæde for alle 
eleverne. I år vil alle sponsorpengene 
gå til noget gavnligt til skolen, noget, 
som vil være til glæde for både store 
og små.

Vi håber igen at se mange deltagere 
og gæster på denne skønne forårsdag 
på skolen – se dato på bagsiden.

Udlejning af slush ice maskine
Priser for leje
Rengøring af maskine   50,00 kr.
Leje af 1 stk. maskine  200,00 kr.
I alt   250,00 kr.

Maskinen kan indeholde 10 liter slush ice.
Vi har to maskiner til udlejning.

Vi kan tilbyde følgende sammen  
med maskinen
25 stk. krus  
25 stk. sugerør m/ske  
2 ltr. koncentrat = 10 liter færdig slush ice

Du kan her vælge mellem Blue Ice og Tutti 
Frutti. 

Pakkeprisen er 80 kr.

Udlejning kun til medlemmer af 
Støtteforeningen.

Leje af maskinen skal ske ved henvendelse 
til Helle Schaloske, tlf. 2874 8917.



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. 10-13 – ny åbningstid fra september 2014. 

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. 10-13.

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.

10-års jubilar
 
Den 19. februar 2015 har vi i Støtteforeningen vores  
første 10-års jubilar. Det er Helle Schaloske der nu  
igennem 10 år har været med til at tjene penge hjem  
til skolen og eleverne. 

Selvom Helles børn for lang tid siden har forladt skolen 
for at læse videre, så har Helle valgt stadig at være en del 
at Støtteforeningens bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker Helle tillykke med dagen.



Vores loppemarked holder åbent 
den første lørdag i hver måned fra 
kl. 10-13.

Har du lyst til at hjælpe ved 
nogle af årets arrangementer,  
så kontakt os allerede nu.

19. FEBRUAR:  Generalforsamling

10. MAJ: Tour de Østerlund

12.-13. JUNI: Nordals Musikfestival  

14.-15. AUGUST: Pigecup

22. AUGUST: Sommerfest

1. NOVEMBER: FamilieBanko


