
 

Støtteforeningen____________________________ 
 

Årets gang 2019 

Din støtteforening har haft et travlt og super godt år.  

I februar fik vi 3 nye bestyrelsesmedlemmer stemt ind i støtteforeningen, og det er dejligt at se, at de alle 3 
har fundet deres plads i støtteforeningen. De har sat deres præg på støtteforeningen, ikke mindst i de gaver 
vi har givet til skolen. 

I maj afholdt vi atter Tour de Østerlund, og der blev cyklet og spist pølser i lange baner.                              
Men det skal da ikke være en hemmelighed, at støtteforeningen godt kunne tænke sig at der var flere der 
havde lyst til at deltage denne dag, da det gør meget for fællesskabet i hver klasse, og ikke mindst for hele 
skolen. Så vi vil her i 2020 komme med et nyt udspil til, hvordan eleverne kan være med til at belønne sin 
egen klasse ved at deltage. 

Vi er blevet godt forankret på Storegade i Nordborg med butikken 1000 ting. Det har været et år med flere 
turister og faste kunder, som roser butik til skyerne, og det er vi maga stolte af.                                                 
Vi reklamerer også en del på vores Facebook side ” 1000 ting Nordborg” og det har givet en del følgere og 
en breder kundekreds, så I er meget velkommen til at hjælpe os med at invitere jeres venner på Facebook 
ind på vores side.  

Vi fik desværre også en kedelig nyhed i december fra de frivillige forældre, der havde startet ”projekt 
dåser” op. De måtte desværre meddele at højere omkostninger, og lavere aluminiums priser gjorde, at det 
ikke længere kunne betale sig at indsamle dåser. Men vi fra støtteforeningen, vil sige jer en stor tak, for de 

8 år I har støttet os, ved at skænke os overskuddet fra projekt dåser. Tusind Tak.       

I 2019 har vi igen kunne opfylde en del af skolens og elevernes ønsker, og det er den bedste og vigtigste 
opgave støtteforeningen har. Derfor blev det i 2019 til et tilskud til lejrskolen, 4000 kr. til alle klasser, Sigurt 
Barret kommer i 2020, gavekort til boghandel, biograftur til alle og velkomst gave til 0.klasse og meget 
mere. 

Alle gaverne fra støtteforeningen har en samlet værdig på 189.919 kr. 

 

Vi vil til sidst sige alle vores hjælpere en stor tak for jeres engagement i støtteforeningen, uden jer havde vi 

ingen støtteforeningen. Tusind Tak.       

Tak til vores faste team i butikken 1000 ting, og til alle dem der tænker på os, når de rydder op i deres 

gemmer, og alle vores kunder. Tusind Tak.       

Tak for det gode samarbejde vi har med skolen og for jeres forståelse over vores vildt gode ideer.         

Tusind Tak.       

 

Med venlig hilsen 

Støtteforeningen Friskolen Østerlund 


