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Støtteforeningen gennem 2008

 Generalforsamling 
Torsdag den 5. februar holdes der generalforsamling i Støtteforeningen.  
Mødet finder sted kl. 19.00 i skolens SFO.

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 generalforsam-
lingen. Vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig aften. 

Først vil vi ønske alle vore medlem-
mer et rigtig godt nytår.

Støtteforeningens bestyrelse vil gerne 
takke alle der har hjulpet os gennem 
2008. Der har været en god opbakning 
når vi har søgt hjælp hos jer, håber det 
fortsætter i 2009.

Året`s store indtægtsdage har været 
Tour de Østerlund, Mark Knofler kon-
cert, NB-Pigecup samt vores månedlige 
loppemarked. Disse dage indbringer 
over 100.000 kr. om året. Det er bl.a. 
ved disse arrangementer vi har brug 
for hjælp fra forældre, medlemmer og 
andre der har lyst til at give os en hjæl-
pende hånd.

De mere sociale arrangementer kan 
vi nævne Viseaften, Sankt Hans, 
Fællesspisning,og julemarchen.

Vi har også fået lov til at dele lidt ud til 
skolen... i år blev der under Fællesspis-
ningen foræret 21 mikroskoper,  
en fryser, et køleskab, en hænge-
gynge, et dukkehus og en ridderborg, 
i alt gaver til en værdi af ca. 90.000 kr.  
Efterfølgende blev det også til en ny 
røremaskine og til andre småting til 
skolekiosken. 

I 2009 er der ingen store mærkedage 
for Støtteforeningen, men lad os nu 
ikke stå stille. Er der nogen som går 
med en rigtig god idé, så kom ud med 
den, det er jo for vores børn vi gør det. 

Vi vil endnu engang takke alle vore  
hjælpere og sponsorer for et godt 2008 

 John  



Fællesspisning
Støtteforeningen havde igen i år invite-
ret til fællesspisning. Over 200 personer 
havde tilmeldt sig denne hyggelige 
aften.

Trods det store antal var der ingen  
problemer for vore kokke og hjælpere 
at levere maden - de to kokke kan bare 
klare alt!

Arrangementet blev krydret med gaver 
for ca. 90.000 kr. til skolen og SFO’en.

Med dette beløb har Støtteforeningen 
givet over  600.000 kr. til glæde for leg 
og undervisning på skolen.

Allan

Afhentning af lopper

•  Per Kolmos, tlf. 2860 1439

•  Erik Kjærsgaard, tlf. 2622 9361

Lopper kan også afleveres i  
åbningstiden, som er den første  
lørdag i hver måned kl. 12-15.

Anne Grethe og Karina var vilde med det nye legetøj.

Hvorfor gør de nu det ?
Jo – hele tiden kommer der nye ”lop-
per” ind i laden. De gamle lopper – 
som ikke bliver solgt bliver der ryddet 
op i så de ikke står og fylder og tager 
plads for nye spændende ting. 

Hvem kan jeg nu handle med
Alle hjælpere har nu fået en flot rød 
trøje – så du er ikke i tvivl når der skal 
”pruttes” om prisen.

Gratis
Alle der kommer på besøg har mulig-
hed for at få kaffe og kage – også hvis 
du ikke køber noget.

Kunderne står i kø!
Kom og besøg os! 
Drik en kop kaffe, aflever nogle  
”lopper” eller gør en rigtig god 
handel.  

Du finder os
Nyrøjsvej 4B i Lavensby  
– kør efter skiltene.



5. februar Generalforsamling

26. februar Viseaften

17. maj Tour de Østerlund

Dato  Koncert 
(hjælpere søges)

23. juni Sankt Hans aften

14.-15.   Pigecup
august (hjælpere søges)

21. august Fællesspisning

10. december Julemarch/-bazar

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 - vi har brug for dig:

Ellen Kristensen, tlf. 2624 4524. 

Arrangementer i 2009

Julemarchen 2008
Torsdag den 11. december var der 
igen julemarch med både fakkel-
optog og julebazar.

Turen rundt i Østerlund-kvateret 
var et fantastisk syn - 227 fakler blev 
tændt, hvilket var svarende til det antal 
deltagere der havde valgt at støtte op 
omkring julearrangementet.

At så mange valgte at møde op, gør 
det bare ekstra spændende at lave 
dette arrangement.

Underholdningen var i top-klasse,  
3. klasse gik Lucia-optog og skolekoret 
underholdte med 3 sange.

Tak til jer der var med til at sætte 
kulør på denne aften.

Kl. 18.15 åbnede julebazaren, og der 
var mange spændende ting at kigge 
på. Eleverne solgte egne lopper, 2. kl.,  
7. kl. og 8. kl. havde valgt at lave noget i 
fællesskab, hvilket gav ekstra penge  til 
klassekassen.

2. klasse havde virkelig været kreativ, 
de solgte alt fra sjove sten-trolde til 
flotte bordkort.

7. klasse solgte gran og flotte lys, som 
de selv havde dekoreret.

8. klasse havde deres egen café, hvor 
de solgte varm kakao, kage og andre 
lækkerier.

Julemarchen og -bazaren er nu et fast 
punkt i Støtteforeningens årskalender.

Helle



Sådan sluttede omtalen af den store 
koncert i Augustenborg – da vi hjalp til 
ved Roger Waters.

Og vi kan vist godt sige, at ”traditionen 
tro” bliver Friskolen Østerlunds Støt-
teforening ”inviteret ” til at ”arbejde” 
- denne gang til Mark Knopfler koncert 
som fandt sted søndag den 1. juni 2008 .

Interessen var meget stor, rigtig mange 
ville heldigvis gerne hjælpe, så vi stil-
lede med 60 hårdt arbejdende hjælp-
ere. Ca. 1/3 var hjælpere som ikke har 
nogen form for tilknytning til støttefor-
eningen eller skolen, og det er vi rigtig 
glade for.

Opgaverne betår bl.a. af:
•   Opsætning af hegn og tribune

•   Skaffere – alt hvad der sælges i baren 
bliver fremskaffet når barpersonalet 
mangler drikkevarer.

•   Barpersonale – sørger for at alle 
13.000 gæster får noget at drikke. 

•   Madtelt – alle hjælper får fuld forplej-
ning på de dage de arbejder  
– og forplejningen er bare rigtig god.

•   Nedtagning af lyd og lys – foregår 
umiddelbart efter koncerten – scenen 
tømmes for lyd og lys. Når alt lyd og 
lys er fjernet, fylder det 3 store lastbi-
ler – godt pakket.

De flittige hænder var igen klar
Alle opgaver er fordelt fra torsdag til og 
med mandag – så hele arrangementet 
forløber sig over 5 dage. Enkelte hjælp-
ere var ude at hjælpe flere gange.

Som noget nyt fik alle hjælpere en 
Mark Knopfler t-shirt.

Støtteforeningen tjente ca. 30.000 kr. 
ved dette arrangement.

Vi takker alle for den store indsats.

En særlig STOR TAK skal lyde til Linda 
Madsen, der er vores kontaktperson 
til Kultur-i-Syd. Endnu engang fik du 
kabalen til at gå op.

Vi håber at mange af ”de flittige hæn-
der” igen står klar, vel og mærke hvis vi 
får invitationen til at hjælpe... 

Per 



Så er vi allerede midt i friskolens  
6. skoleår.

Skolen er normeret til 180 elever, og vi 
har 181 på grund af en omgænger.
Vi har ventelister til næsten alle klasser, 
og vi synes, at det går rigtig godt.
Ved fællesspisningen i august måned 
fortalte formanden for Støtteforenin-
gen John Klepke, at der i løbet af de 
godt 5 år Støtteforeningen og skolen 
har eksisteret, i alt er lykkedes Støt-
teforeningen at samle over 600.000 kr. 
ind til friskolen.

Her på skolen sætter vi utrolig stor pris 
på disse gaver, idet det er ting, vi ellers 
ikke ville kunne få, da skolens bud-
get jo skal bruges til undervisning og 
undervisningsmaterialer. 

Gaverne
Til fællesspisningen denne gang fik 
skolen mikroskoper, køleskab, fryser, 
kæmpe dukkehus og en flot ridder-
borg. De sidstnævnte ting gjorde stor 
lykke i Blæksprutten, hvor der nu er 66 
børn. Fryser og køleskab er til kiosken 
og mikroskoperne skal naturligvis bru-
ges i undervisningen i biologi og evt. 
natur/teknik.

Skolen kiosk
Her i efteråret er skolens kiosk blevet 
godkendt af fødevarekontrollen, så 
der nu må laves mad til salg på skolen. 
Det har været en spændende proces 
for 7. klasse at være med i. De har lært 
om hygiejne, om egenkontrol, og hvad 
man må og ikke må, når man sælger 
varer. Vi håber meget, at det vil udløse 
en glad smiley, det vil vise sig indenfor 
de næste 3 måneder.

Kære Støtteforeningens medlemmer
Friskolen er jo nu ved at have eksisteret 
så længe, at vi er ved at være en skole 
med en del traditioner. I sidste skoleår 
fik vi indført endnu en tradition, nemlig 
en skolefest med skolekomedie. Festen 
og skolekomedien var så stor en suc-
ces, at vi straks besluttede, at det ville 
vi fortsætte med, så foreløbig er det 
6. klasserne, der skal spille teater og vi 
deler så skolefesten op i en afdeling for 
de små og en for de store. 

Her i efteråret rejser vores 9. klasse til 
Strassbourg, hvor de skal deltage i EU´s 
ungdomsparlament den 24. oktober 
sammen med unge fra mange andre 
lande. EU har inviteret, og det bliver 
meget spændende. 21 forskellige lande 
er repræsenteret, og eleverne skal præ-
sentere Danmark og skolen og deltage 
i forskellige diskussionsgrupper om EU 
aktuelle emner. 

Vores 8. klasse er i gang med at spare 
sammen og tjene penge til en tur til 
Australien. Det er helt utroligt, hvor 
klassen sammen med forældre og klas-
selærer har kæmpet for at få det til at 
lykkes, og det bliver utrolig spændende 
at høre dem fortælle, når de vender 
hjem efter 17 spændende dage på den 
anden side af jorden.

De rejser den 20. marts og kommer 
hjem den 5. april 2009.

På det faglige område har vi i dette 
skoleår udvidet sprogundervisningen 
med engelsk allerede i 2. klasse og tysk 
i 6. klasse. I 2. klasse er de vilde med 
engelsk, og det er utroligt, hvad de 
allerede har lært gennem leg, sang og 
snak.    



På personalesiden har vi 2 lærere på 
barsel, Rikke Clausen og Peter Tagesen. 
I stedet har vi god hjælp af vikarerne 
Ole Villadsen og Karsten Dykær. Peter 
kommer tilbage i januar måned og Rik-
ke kommer efter vinterferien. Desværre 
har Karina meddelt os, at hun skal flytte 
til Polen, så hun forlader os. Hun bliver 
meget svær at erstatte, så der blev 
grædt mange tårer, da hun fortalte, at 
hun skulle flytte.

De sidste 3 år har vi været på Troldhøj 
på lejrskole med hele skolen. I år var 
det en pragtfuld oplevelse, da vejret 

var fuldstændig fantastisk. Vi havde 
lånt kanoer på Slottet og børnene fik 
lov til at sejle sammen under skarpt 
opsyn af lærerne. Store og små fik en 
dejlig oplevelse på vandet, og vi håber 
bare på, at vejret bliver lige så godt, når 
vi i maj 2009 igen tager af sted.

Til sidst vil jeg sige jer alle sammen tak 
for støtte, bidrag og hjælp i året, der et 
gået.

Håber I holder ved os.

Anne Grethe Jensen
skoleleder

Støtteforeningen har mange gange 
opfordret elever, forældre, med-
lemmer og andre interesserede i at 
tilmelde sig vores SMS-service.

Desværre er der ikke mange der har 
tilmeldt sig, derfor prøver vi igen at 
opfordre alle – uanset om du er elev, 
forældre, medlem eller bare interes-
seret til at tilmelde dig denne service.

Når du tilmelder dig vil du mod-
tage en SMS, så snart der er nyt fra 
Støtteforeningen.

Det bliver også muligt, via denne til-
melding, at give os din mail-adresse, 
som vi meget gerne vil have, da den 
er med til at, vi hurtigere kan få div. 
informationer sendt ud.

SMS-Service – opråb!!!
Dette gør også, at det bliver nemmere 
for os at sende informationer ud, og 
samtidig sparer vi penge på tryk og 
forsendelse. 

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

Tilmeld også meget gerne dit barn, 
der vil også være beskeder, der kun 
gælder for eleverne.

Helle



Børneloppemarked

Den første lørdag i september havde vi igen børneloppemarked. Dog 
var opbakningen i år desværre ikke som vi kunne have ønsket. Der 
kom ikke mange købere, så børnene fik ikke solgt ret meget. 

Jeg synes det var rigtig synd for de elever der har tilmeldt sig, så vi  
besluttede hurtigt, at vi sammen med Julemarchen den 11. december 
nu også vil holde julebazar, hvor eleverne enkeltvis, eller klassevis, 
kan få små boder rundt på skolen.

Helle



I weekenden den 15.-16. august havde 
257 piger og deres trænere valgt at 
overnatte på friskolen. Det er nu 4. 
gang vi står klar med mad og hygge 
i forbindelse med NB-pigecup. Og 
hygge, det er der i hvert fald denne 
weekend. Der er fuld gang i pigerne 
lige fra de kommer fredag eftermid-
dag og til de forlader skolen i løbet af 
lørdag formiddag.
 
For at kunne klare et sådan arrange-
ment er der behov for mange frivillige 
hjælpere, og heldigvis lykkedes det 
igen i år at stille et SUPER GODT team 

på benene. Uden jer hjælpere, ville vi 
ikke kunne klare denne opgave. Så jeg 
vil gerne hermed sige tak til alle jer, der 
hjalp os denne weekend.

Har du lyst til at hjælpe?
Opgaverne består bl.a. i opstilling af 
borde og stole, servering af aftens-
mad og morgenmad  oprydning og 
rengøring.

Så har du lyst til at give en hånd med 
til næste år, så kontakt mig på tlf. 
28748917. Datoen er den 14.+15. august.

Helle

Pige-cup

Der skal laves meget mad for at gøre 257 piger mætte. Her er madholdet i gang med at lave madpakker.

Køen ved ”Slikbiksen” er altid lang ... ;o) Pigerne hygger sig i deres soverum.



Det  var endnu et år med det bedste 
vejr til formålet, solskin og ikke for 
meget vind. 

Folk stimlede sammen i en lang kø ved 
indskrivningsbordet fra kl. 10.00, hvor 
de skulle indskrives, aflevere sponsor-
kort, og have udleveret startnummer. 

Der var travlhed ved bordet og da kl. 
var 11.00 og løbet skulle sættes i gang 
var der stadig en en del der manglede 
at blive indskrevet. 

Løbet  blev skudt i gang og 132 entu-
siastiske cykelryttere og fodgængere 
– sågar en på et-hjulet cykel, susede af 
sted. Ruten lå rundt i Østerlund kvarte-
ret, næsten udelukkende på stierne. 

I alt cyklede de 1.596 km. I kroner og 
øre blev der cyklet 34.820 kr. ind. Et flot 
resultat. 

Forplejning og meget andet
På pladsen ved skolen var der tændt op 
i grillen, så der kunne nydes en ringrider 

Tour de Østerlund 2008
efter touren. Folk slappede af, hyg-
gede sig, tog en lille pause ind  imellem 
runderne. Børnene lavede pandekager 
over bål, når deres runder var klaret, 
hoppede i sjippetov eller tegnende 
med gadekridt på parkeringspladsen. 

Dagen blev rundet af med præmier til 
bl.a flest kørte kilometer. Støtteforenin-
gen giver også 500  kroner til de klasser 
der deltager med mindst 10 elever. Det 
var der 6 klasser der fik del i.

Der var stor opbakning til arrange-
mentet og en fornøjelse at så mange 
sponsorere cykelfolket. Pengene der 
bliver cyklet ind, bliver sammen med 
overskud fra andre akriviteter brugt 
til at gøre det sjovere og federe at 
være elev og personale  på Friskolen 
Østerlund. 

Til næste år bliver touren afviklet den 
17. maj. Sæt allerede kryds i kalende-
ren – og vær med til en dejlig og aktiv 
søndag.

Pia & Ellen



Selvom det var koldt og blæsende 
ved dette års Skt. Hans var vi rig-
tig glade for at se så mange denne 
aften.

Vi var så heldige, at vi igen i år fik 
vores præst Ole Werth Sørensen 
til at holde båltalen – hvilket han 
gjorde rigtig godt. 

I år måtte han afvige lidt fra den 
skrevne tale... for pludselig blev 
bålet tændt… og der gik kludder 
i både båltale og midsommervise. 
Men med Ole på talerstolen lykke-
des det at få vendt en lille katastrofe 
til en sjov oplevelse. 

Som mange sikkert har set på sko-
lens hjemmeside, måtte vi også have 
fat i Oksbøl Frivillige Brandværn. 

Bålet brændte nemlig stadig lystigt 
da vi have lukket og slukket for 
arrangementet. 

For at vi ikke skulle holde vagt  
ved bålet hele natten, var Oksbøl 
Frivillige Brandværn straks klar til 
at hjælpe os med at få slukket bålet 
helt.

De tømte hele deres vandtank for 
at få slukket bålet – tanken rum-
mer 3.500 liter vand. Hvis vi skulle 
vi have slukket bålet med spand og 
vand, skulle vi have fyldt 350 vand-
spande – og det ville vist have taget 
hele natten. 

Endnu engang tak til Oksbøl Frivil-
lige Brandværn.

Per & Helle

Skt. Hans aften og brandbil  
fra Oksbøl Frivillige Brandværn



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 100 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
John Klepke, tlf. 2164 5349

Næstformand
Allan Iversen, tlf. 2010 5204

Kasserer
Pia Krogh, tlf. 2060 8905

Bestyrelsesmedlemmer
Ellen Kristensen, tlf 2624 4524
Per Kolmos, tlf. 7449 1522
Erik Kjærsgaard, tlf. 2622 9361
Helle Schaloske, tlf. 2874 8917

Hjælpere søges
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 blæk-
sprutter, så hvis du har lyst til at hjælpe os, så kontakt Ellen Kristensen, 
tlf. 2624 4524, 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. 

Vi søger specielt tovholdere til vores faste arrangementer.

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. 


