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2015 - 2016

Vi er gode til at tjene penge
Jeg sidder her i min
varme stue og nyder
en kop julete, mens
jeg tænker tilbage
på, hvordan det er
gået Støtteforeningen i 2015. Jeg smiler
ved tanken om, at
det allerede er 4 år
siden, at jeg selv
startede i Støtteforeningen, og jeg har
lært utroligt meget. Det var faktisk et
tilfælde, at jeg blev valgt ind, og jeg
kunne nok ikke undvære det i dag. Jeg
er meget glad for at være i Støtteforeningen og glad for de mennesker, der
har siddet og sidder der i dag. Vi har
mange gode ideer, vi er god til at diskutere, og vi er rigtig gode til at grine
og tjene penge. Det er rigtig dejligt
at være med på et hold med sådan et
godt sammenhold.

Men tilbage til år 2015.
Vi lagd e hårdt ud i år med at slå
rekorden til Tour de Østerlund. Vi
cyklede faktisk 20.000 kr. mere ind,
end vi plejer, og det var lidt vildt. Stille
og roligt startede vores sæson med at
hjælpe ved diverse koncerter. I juni inviterede vi alle medlemmer og forældre
på gratis aftensmad, hvor vi samtidig
fortalte lidt om, hvad vi går rundt og
laver, og hvorfor det er så vigtigt, at vi
tjener penge til børnenes ønsker. Om
vi gentager det, har vi ikke helt besluttet endnu. Så kom august, som nok
er vores travleste måned. Vi hjælper
stadig ved koncerter, og vi har Pige Cup
på skolen. Denne aften var jeg lige et
smut forbi skolen og fik en smagsprøve
på vores slush ice. Det var hyggeligt
at se, hvordan alle pigerne hyggede
sig. Dagen efter havde vi sommerfest
på skolen. Jeg synes nu, at vi var lidt
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.

Formand
Heidi Delf, tlf. 2682 4080

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.

Kasserer
Ninna Nielsen

Kender du nogen, som ønsker at blive
medlem, kan henvendelse ske til vores
kasserer.
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Næstformand
Peter Mikkelsen, tlf. 2349 5037

Bestyrelsesmedlemmer
Per Kolmos
Lene Sarsgaard
Kim Lassen
Helle Schaloske

Besøg Støtteforeningens hjemmeside på www.stotte-forening.dk

udfordret, men vi fik det vel overstået alligevel, selvom det var i samme
weekend. Vi sluttede sæsonen af med
familie-bingo, som desværre ikke var så
godt besøgt, da vi ramte samme dato,
som brandværnet havde bingo. Mens
der er nogen der knokler på skolen
med diverse arrangementer og nogen,
til koncerter m.m., har vi jo også nogle
viljestærke mennesker, der holder gang
i vores loppemarkeder i Lavensby. Det
er et stykke tid siden, at jeg har besøgt
dem, men som altid har de styr på det
hele, og kunderne er meget tilfredse.
Jeg vil sige til alle vores frivillige hjælpere: Det er et kæmpe stykke arbejde,
I laver for skolen og for børnene. Det
er jeres store indsats, der gør, at vi kan

opfylde mange af elevernes og skolens
ønsker.
Gaver
I år har de fået hængekøjer, balancebum, lasergame-oplevelse, 10.000 kr.
til musikudstyr, cirkusforestilling, som
aldrig bliver glemt, fodbolde og taburetter. Der er sammenlagt givet gaver
for 68.155 kr. i 2015.
Jeg er stolt af at være en del af
sammenholdet.
Vi ses i 2016.
Heidi Delf
Formand

Generalforsamling
Torsdag den 25. februar 2016 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 4. februar 2016
6. Valg
Valg til bestyrelsen. På valg er: Kim Lassen (ønsker ikke genvalg), Peter Mikkelsen,
Ninna Nielsen og Heidi Delf (de modtager alle 3 genvalg).
Valg af suppleanter, på valg er: Lene Frederiksen og René Delf.
Valg af revisor, på valg er: Dorte Colmorn (modtager genvalg).
Valg af revisorsuppleant, på valg er: Kirsten Sørensen.
7. Eventuelt.
Medlemmer, som har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.
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Kultur i Syd har igen tænkt på Støtteforeningen til Friskolen Østerlund

Vi har i år tjent 49.972,50

kr.

Igen i år har mange forældre bidraget med rigtig mange timer som
hjælpere, og det gør, at det har været muligt at tjene mange penge til
Støtteforeningen.
Vore største arrangement var Danfoss’ sommerfest, hvor vi sammenlagt
brugte i alt 300 timer. Der skulle mange hjælpere til men det lykkedes os
at få vagtplanen til at hænge sammen.
Igen skal alle aktive forældre have en KÆMPE stor tak for hjælpen
– uden jer ingen penge!

Kommer du til Mølleparken til sommer?

Kultur i Syd har igen brug for forældre til, at hjælpe i Mølleparken.
Meld dig til, og oplev stemingen. Du får en gratis koncert, og samtidig
hjælper du med at tjene penge til dit barns skole.
Mange spændende kunstnere:
3. juni
Anne Linnet & Rasmus Seebach
4. juni
“Surprise” og Quieen Machine
17. juni
Oh Land og Lars H.U.G.
18. juni
Sko & Torp og Lars Lilholt band
12. august
Krebs og Falch
13. august
Rasmus Walter & De Eneste To
26. august
GOGO Berlin & DAD
27. august
“Surprise” og Gnags

Planlægning for 2016 er allerede i gang

Er du ikke på hjælperlisten, og har du lyst til at hjælpe til ovenstående
– så kontakt Per Toft Kolmos, tlf. 2860 1439.
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10 år i den ”nye” skolebygning
Her i december
2015 er det 10 år
siden, vi flyttede ind
i den nuværende
skolebygning.
Det kan være svært at
forstå, at vi allerede
har brugt bygningen
i 10 år. Den holder
sig heldigvis godt,
selvom vi godt kan mærke, at der kommer
mere og mere, der skal vedligeholdes. Vi
er jo trods alt over 200 mennesker i huset
hver dag. Forældre og bestyrelse er gode til
at sætte fokus på, hvad der skal laves, og få
det gennemført, og vi arbejder hele tiden
på, at eleverne forstår værdien i at have en
fin skolebygning, som vi alle kan nyde godt
af og har ansvaret for.

Personalesiden

I 2015 er der sket en del på personalesiden.
Lieselothe Koukal valgte at gå på pension,
Ulla Tønder rejste til Japan, og Mogens
Dahl valgte nye udfordringer. Det betød,
at vi efter sommerferien kunne sige goddag til 4 nye kollegaer: Majbrit Pedersen,
klasselærer i 3. kl., Lise Juul Jespersen,
klasselærer i 6. kl., og Finn Wolff, musik- og
matematiklærer. Derudover har vi været
så heldige, at Robert Herbers har sagt ja til
nogle timer på skolen.

Elever

For første gang modtog vi den kommende
0. kl. allerede 1. maj. Mange skoler har gjort
dette i flere år, og nu var det så tid for os. Vi
havde håbet på at udvide skolen lidt med
en tilbygning, men det gik vi fra igen på
grund af faldende børnetal på Nordals. I
stedet fik vi opstillet en skurvogn, nu døbt

Spirevippen, og her har alle ”Spirerne”, fri
adgang til at lege og lære. Det er blevet
vedtaget, at i klasser, som fungerer godt,
kan vi modtage 22 mod tidligere 20 elever.
Dette beror også på det faldende børnetal.
Vi oplever oftere, at elever forlader skolen pga. flytning eller andet. Til gengæld
oplever vi også, at der kommer nye elever
til. Af og til har det været svært at sige ja til
nye elever, fordi forældrene gerne vil have
alle søskende på den samme skole, og hvis
vi har mange klasser med 20 elever, har det
været svært at give plads. Med ”elastikken”
på de 22 elever har skolen fået lidt mere
råderum, og vi har faktisk plads på alle
årgange, undtagen 8.

Nyt skoleår

Søndag den 9. august startede det nye skoleår. Støtteforeningen var som sædvanlig
til stede, og de ventede længselsfuldt efter
Hjem-IS bilen, for de havde forkyndt en
overraskelse til alle. Desværre havde HjemIS glemt alt om ordren, så den overraskelse
blev udskudt til en almindelig skoledag,
hvor den blev meget vel modtaget af alle
børn og voksne.
Fra den 7. til den 11. september var 8.
klasse på studietur til Berlin. De havde en
rigtig god og spændende tur, hvor skosålerne blev godt slidte. Desværre blev der
vidst talt mere engelsk end tysk, men sådan
er det nok i disse tider.
Fra den 16. til den 18. september holdt vi
lejrskole på skolen. Det er efterhånden ved
at være en rigtig god tradition, at vi hvert
andet år holder lejrskole der. Det er billigere, så vi har råd til at tage lidt ud, det er
hyggeligt, og er der nogen, der har hjemve,
er der ikke så langt hjem. Eleverne fra 3.
klasse til 9. kl. overnattede i telte. De små
sov inde i klasseværelserne. Det er meget
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dejligt at være sammen på lejrskole på skolen, og da vi kender hver en krog af skolen,
kan vi fint udnytte den på en helt anden
måde. Vi havde forskellige værksteder, hvor
vi prøvede mange forskellige kreative ting,
og 9. klasse lavede et supergodt natløb for
7. og 8. klasse. Køkken og aula fungerer fint
som kantine, og der hersker en dejlig, rolig
atmosfære på skolen hele døgnet rundt.
Næste år håber vi at finde en skole, der vil
bytte med os, gerne på Fyn eller i trekantsområdet. Så er det nemlig tid til igen at
komme ud og se noget nyt.

Emneuge

Som optakt til vores emneuge om komponisten Carl Nielsen kom 5 strygere fra
Sønderjyllands Symfoniorkester den 29.
september og spillede og fortalte om Carl
Nielsen. I 2015 er det nemlig 150 år siden,
han blev født. Den 1. oktober begyndte
emneugen, og eleverne startede med at
gennemføre et Carl Nielsen-løb. Efter at
have arbejdet med Carl Nielsen i en hel
uge gennemførte de løbet igen og kunne
så registrere, hvor meget de havde lært i
ugens løb. Ugen sluttede med en udstilling, hvor forældre og bedsteforældre var
inviteret til at se produkterne. Om fredagen havde vi motionsløb, som vi plejer,
inden vi sendte eleverne på efterårsferie.

Jul på Østerlund

Det foregår på den måde, at vi alle møder
torsdag morgen, og så går julerierne ellers
i gang i de forskellige værksteder. Der
bages, klippes og klistres. Juletræet stilles op og pyntes i aulaen, og vi skal spise
æbleskiver og drikke kakao. Om aftenen
er der julefilm, og fredag formiddag bliver
klasseværelserne pyntet.
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Vores Støtteforening
Vores ”nye” skole er ikke helt ny mere, men

den fungerer stadig fint, og vi er glade for
den. Vi har fået rigtig fine, velforsynede
faglokaler, blandt andet med stor hjælp
fra vores trofaste Støtteforening, og vi har
fået indrettet aulaen til mere gruppearbejde og mindre boldspil. Skolelivet er på
mange måder forandret gennem de sidste
år. Men heldigvis er der også traditioner,
som holdes i hævd, blandt andet Tour de
Østerlund, skolefesten, Jul på Østerlund,
at vi holder 1. skoledag på en søndag efter
sommerferien og mange flere. Tiden, vi
lever i, har forandringen som grundvilkår,
og derfor er det godt af og til at kunne
læne sig op af noget kendt og vedholdende. I vort tilfælde er noget af det kendte
og vedholdende vores Støtteforening, og
det er vi meget glade og taknemmelige
for. Når der så også sidder mennesker i
Støtteforeningens bestyrelse, som faktisk
har været med i over 10 år, så kan man kun
blive imponeret.
Mange tak til alle jer i Støtteforeningen,
formand og bestyrelse såvel som alle de
forældre, venner og andre, som trofast og
utrætteligt bakker op om skolen, arbejder
og tjener penge og igen og igen kommer
med fine gaver til skolen og eleverne. Tak
til jer, fordi I er gode til at holde de gode
traditioner ved lige og I er rigtig gode til at
finde på noget nyt, når der er behov for det.
Mange ville have givet op, men uden forandring og nyskabelser går det ikke i dag.
Mange hilsner fra
Anne Grethe

Sommerfest for 3. gang
Den 22. august havde vi for 3. gang sommerfest på skolen. Vi havde flere
besøgende end de første par år, og det er dejligt at se, at I alle hjælper med at
støtte op om dette nye arrangement.
Vi havde en del kræmmere, der ville komme og stille op, men desværre blev flere af
dem forhindret, selvom vi havde et super godt vejr. De store landbrugsmaskiner og
traktoren m.m., der skulle vises frem på skolen, var ikke færdig med at høste,
så de blev desværre også forhindret. Men men men… vi knokler videre for at få
dette arrangement op at køre, da vi meget gerne vil have sommerfesten til at blive
et hyggested for familien, hvor vi samtidig kan gøre reklame for vores dejlige skole.
En tak skal lyde til 8. kl. for at hjælpe med at passe de forskellige og sjove boder.
Næste år vil vi prøve at få hver klasse til at lave en bod, så de kan tjene penge til
deres egen klassekasse.
Hvis du har en idé til Sommerfesten, er du meget velkommen til at kontakte os.
Næste år holdes Sommerfesten søndag den 3. september.

Familiebanko
Søndag den 1. november afholdt vi vores årlige bankospil.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor både voksne og børn
hyggede sig. 46 glade børn og voksne var mødt op denne dag, for at
spille om de mange fine gevinster. Selvom deltagerantallet ikke var ret
højt, prøver vi igen i 2016 - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved
søndag den 30. oktober.
Tusind tak for til jer, der kom, og tak til jer, der hjalp på selve dagen.

År

Beløb

Kr. 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

2015

68.155,00

1.624.399,83

Vi er vilde med
at give gaver
1.62
4.39
9,83
k

r.

Liste over de gave-beløb, Støtteforeningen
har givet til skolen gennem de år, foreningen
har eksisteret.

Udlejning
Står du og mangler borde og stole eller andre ting til din fest, kan du
kontakte Helle Schaloske, tlf. 2874 8917, helle@loske.dk
For at kunne leje skal du være medlem af Støtteforeningen.

Pris kr./
stk.

Antal

Stol u/hynde

3,00

93

Stol m/hynde

5,00

93

Hynde

2,00

100

Bord 182x74x74
cm

20,00

15

Plaid

4,00

100

Partytelt - 50 kvm
(5x10 mtr)

400,00

1

Partytelt - 50 kvm
(5x10 mtr)
m/stormpløkker

500,00

1

Partytelt - 32 kvm
(4x8 mtr)
m/stormpløkker

400,00

1

Stor grill

50,00

2

Plastikgulv – 50
kvm

300,00

1

Slush-Ice maskine

250,00

2

Saft-pakke

80,00

-

Termokander

7 kr.
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Regler for erstatning
Borde og stole må ikke udsættes for fugt og må ikke
placeres direkte på en græsplæne. Skal de bruges på
en græsplæne, skal gulvet altid lejes samtidig med.
Manglende eller beskadigede genstande erstattes af
lejer (priser fremgår af kontrakten, du modtager, når
du lejer).
Skulle der mod forventning ske skader på de lejede
genstande, forpligter lejer sig til at informere Støtteforeningen om dette, så der kan findes en løsning for
reparationen.
Vi opfordrer alle vore lejere til at være 100 % ærlige
om dette, så vi undgår uheldige situationer.
Husk der kommer altid en lejer efter dig, og de
skulle nødig leje ting, der er i stykker.
Det lejede skal altid leveres tilbage i rengjort stand.
Hvis dette ikke sker, vil der blive sendt en regning til
lejer for rengøring.
Gulvet leveres på en trailer, der følger med uden
beregning.
Udlejning kan kun ske ved henvendelse til Helle
Schaloske, tlf. 2874 8917, e-mail: helle@loske.dk
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Nye medlemmer er altid velkomne
- der er også plads til dig
Kære forældre, naboer og venner af Friskolen Østerlund.
Vi glæder os alle over, at det går så godt for Friskolen Østerlund.
Men tingene kommer ikke af sig selv. Bestyrelsen og mange frivillige lægger en del
timer i at sikre de bedst mulige betingelser for skolens elever og ansatte.
Støtteforeningen for Friskolen Østerlund har som sin fornemste opgave at støtte
friskolens arbejde økonomisk. I dette nyhedsbrev kan du se nogle af de aktiviteter
og opgaver, som Støtteforeningen har udført for at tjene penge til skolen.
Vi vil gerne opfordre dig til at blive medlem af Støtteforeningen. Kontingent er 125 kr.
pr. år, og du forpligter dig ikke på nogen måde. Du kan indbetale beløbet hos Sydbank
Nordborg: reg. 8011 konto 0001148070 (husk navn og adresse).
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at opfordre dig, din familie og venner til at
deltage i vore aktiviteter eller bidrage med en hjælpende hånd.
Hvis du opgiver din mailadresse, kan vi sende invitationer m.m. direkte til din mailboks.
Du kan sende din mailadresse til: helle@loske.dk
Med venlig hilsen
Støtteforeningen for Friskolen Østerlund

Loppemarked
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 efter nærmere
aftale. Du bedes i så fald kontakte Per Kolmos, tlf. 2860 1439,
eller Anni Lauridsen, tlf. 2426 2017.
Har du ingen lopper, så besøg os i åbningstiden – måske vi har
det, du lige står mangler. Vi har altid kaffe på kanden.

Tour de Østerlund
Tour de Østerlund er Støtteforeningens faste
forårs-arrangement. Elever, forældre, cykelryttere
og løbere går så mange omgange, de kan. Ruten
er på 6,5 km, så her kan alle være med.
Det har i mange år været et super arrangement,
som både er gavnligt for Støtteforeningen, men
absolut også for fællesskabet og samværet.
På en skøn solskinsdag slog vi alle rekorder, da
over 120 deltog, og der blev tjent i alt 47.709 kr.
Hele beløbet er øremærket til skolens nye
svævebane.
Skal vi slå rekorden i 2016, så sæt allerede nu et
STORT kryds i kalenderen ved søndag den 22. maj,
hvor vi igen håber at se rigtig mange deltagere.

Kender du Støtteforeningen?
Interview med elever og ansatte

Et par friske 1. klassers elever mødte jeg udenfor og spurgte, om de vidste, hvad Støtteforeningen var. Ja, det er jer, der
kommer med alle gaverne til os, hvis vi har været søde. Hvad ønsker I jer til skolen? Nye kasser til vores mega-tunge
mapper. Legerum udenfor, så vi ikke bliver våde, når det regner. Nye barbie-dukker. Nyt Lego. Flere mooncars.
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5 kl. Hvad kan I lide ved Støtteforeningen. Det er godt, I er her, og det er sjovt med Tour de Østerlund. Er der nogen
ting, I ønsker jer til skolen? Et køleskab til klassen, gymnastiksal og mere LAN-party (En pc spilledag/nat på skolen).

De 2 drenge fra 7. kl. var glade for en pause, da jeg kom
og spurgte, om jeg måtte forstyrre dem. De var meget
enige om, at de ønskede sig gardiner til klasseværelset,
da man næsten ikke kan se noget i pc-skærmen, når solen står lige ind af vinduerne. De var også bange for, at
kommunen ikke ville vedligeholde skydebanerne mere,
så derfor ønskede de, at skolen/Støtteforeningen ville
gøre det, da de brugte den rigtig meget. Ellers en super
god skole, der ikke kan blive bedre.

2 hyggelige knægte fra 8. kl., der helt klart gerne ville
have en overraskelse kun til de store, ligesom de havde
i foråret med lasergame. Skal vi skyde igen, spørger de
mig, nej svarede jeg, men Støtteforeningen er i tænkeboksen, og hvis der er penge til det, vil vi rigtig gerne
give jer en fed overraskelse igen. En svævebane kunne
også være fedt, nogle gode kontorstole, skabe med lås
til pc og bøger, en kaffe/te automat til de store og en fest
for alle 7., 8. og 9. kl. her i området.

Lars fra SFO. Jeg mødte Lars på lærerværelset og spurgte, om jeg måtte tage et billede og snakke med ham.
Han skulle lige have sat håret... Lars siger, at det er rigtig
godt med en Støtteforening, og det er et kæmpe arbejde
I laver. Dejligt at man har muligheden for at ønske sig
nogle ting. Jeg kunne da godt tænke mig nogle nye ting
til idræt og nogle fitness-redskaber udenfor, men de
er nok dyre. En ekstra bænk til omklædningen, da det
kniber med plads.
Der var andre lærerer tilstede, da jeg snakkede med
Lars, og da de hørte, hvad vi snakkede om, havde de alle
nogle ønsker... til det vil jeg sige, at vi ser frem til jeres
ansøgninger, da det er super dejligt med alle de ting, I
ønsker jer, som kan gøre skolen til et fedt sted at være.

Børn fra 2 kl. ved godt, hvem Støtteforeningen er, og
de begynder med det samme at spørge efter, hvornår
svævebanen kommer. Jeg fortæller dem, at vi først skal
spare 100.000 kr. sammen. Jeg spurgte dem, om de
havde andre ting, de synes, at de mangler på skolen, og
svaret var længere frikvater... og så lige et spillerum til
pc, sportshal, løbehjul, ATW...

9. kl. - Hvad synes I om Støtteforeningen? Det er fedt, I er her. Fedt med lasergame. Vi ved godt, at det er dyrt, men vi
kunne også godt tænke os en idrætshal, holde et mini-OL for alle skoler omkring os, for at gøre reklame for os selv.
En fest for alle 7., 8. og 9. kl.
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5. og 6. kl. Drengene blev forstyrret lige midt i en bordtenniskamp, så jeg skyndte mig at spørge, hvad de havde af
ønsker. Nye bordtennisborde og net, de gamle er godt slidte. Svævebane, ja, det sparer I op til, men hvornår kommer
den? Mere plads i klasserne og nogle pc/ipad, som står her oppe ved de store, hvis vi skal søge efter oplysninger eller
måske spille.

Hvad laver du her, spørger de mig fra 4. kl. Jeg er rundt
for at spørge, om I har nogle ønsker til Støtteforeningen.
Tja, siger de, vi vil også gerne til lasergame som de store.
Et smartboard til vores klasse, flere fodboldmål, fri lidt
tidligere, spilleautomater og en klub til efter skole, hvor
man kunne lave mange sjove ting.

Jeg kom lige forbi denne unge mand fra 0. kl. der var i
gang med at spise sin velfortjente madpakke. Ved du,
hvem Støtteforeningen er? Han svarer forsigtigt nej, så
jeg fortæller ham, at hos Støtteforeningen kan man
ønske sig ting, så det bliver sjovere at gå på skolen. Han
smiler og siger, at Annemette er sød (klasselærer), men
jeg kunne godt tænke mig nogle nye biler, svævebane,
trampolin og løbehjul.

Bestyrelsen for Støtteforeningen

Hvem er hvem?
Skulle du have spørgsmål eller noget, du gerne vil have os til at hjælpe med, så
tag endelig fat i en af os. Vi står altid klar til at hjælpe – og specielt hvis vi kan tjene
penge til foreningen.
Formand

Bestyrelsesmedlem

Heidi Delf, tlf. 2682 4080
Mail: os.delf@gmail.com
Valgperiode: 2014-2016

Per Kolmos, tlf. 2860 1439
Mail: conniogper@youseeme.dk
Valgperiode: 2015-2017

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Peter Mikkelsen, tlf.: 23495037
Mail:
peterbechm@hotmail.com
Valgperiode: 2014-2016

Lene Sarsgaard, tlf. 2877 7848
Mail: lene@sarsgaard.dk
Valgperiode: 2015-2017

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Ninna Nielsen, tlf. 2835 3472
Mail: ninna@slagternielsen.dk
Valgperiode: 2015-2016

Kim Lassen, tlf. 5118 0374
Mail: tinaogkim@gmail.com
Valgperiode: 2014-2016

Sekretær
Helle Schaloske, tlf. 2874 8917
Mail: helle@loske.dk
Valgperiode: 2015-2017

Din mailadresse er vigtig for os
Vi er ved at opdatere vores medlemsliste og vil rigtig gerne have mailadresser på
alle vores medlemmer. Vi håber, at du vil hjælpe os, så vi fremover hurtigere og
nemmere kan komme i kontakt med dig.
Det er desværre blevet meget dyrt at sende breve med posten, så fremover vil alle
informationer fra Støtteforeningen blive sendt via Skole-Intra, vores hjemmeside,
vores Facebook-gruppe og sendt via email til alle vores medlemmer.
Send derfor din mailadresse til: Helle Schaloske, helle@loske.dk

25. FEBRUAR: Generalforsamling
22. MAJ: Tour de Østerlund
19.-20. AUGUST: Pigecup
3. SEPTEMBER: Sommerfest
30. OKTOBER: FamilieBanko

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.

