
meget populære  

Bliv medlem af Oksbøl Friskoles Støtteforening.  

Enlige ......................60 Kr. 
Par ........................120 Kr. 
Studerende .............½ Pris 
Pensionister ............½ Pris 
  

Et medlemskab af Støtteforeningen  
hjælper og støtter 

Se mere på www.of-stoetten.dk 

Foreningen Oksbøl Friskoles Støtteforening blev stiftet d. 11. marts 1991 med det formål at støtte Oksbøl Friskole såvel 
fysisk som økonomisk, og enhver der vil arbejde med på Friskolens idégrundlag kan blive medlem. 
Støtteforeningens bestyrelse består af i alt 9 personer, der på generalforsamlingen vælges for en 3-årig periode. 
 
Uden alle de frivillige hænder kunne vi ikke komme så langt.  
Skulle du have lyst til at hjælpe ved et eller flere af vore arrangementer, så meld dig hos et af bestyrelsesmedlemmerne. 
Du finder os på Støtteforeningens hjemmeside.   
 
At være frivillig hjælper betyder ikke kun nogle timers arbejde, men også en masse dejligt samvær med glade og 
engagerede mennesker omkring Støtteforeningen og skolen. 
 

Den første lørdag i måneden holder 
Støtteforeningen LOPPEMARKED på 
Fjordvej nr. 12 i Broballe. Der er åbent 
fra kl. 13-16, og her er der altid mange 
gode effekter at vælge imellem.  
Der er rig mulighed for at gøre en god 
handel. Har du noget, du ikke bruger 
mere, og gerne vil give til Støttens 
loppemarked, så kontakt bestyrelsen, 
som vil sørge for afhentning. 

I november afholdes  JULEMARKED, 
som er et weekendarrangement. Hele 
skolen omdannes til et gigantisk 
marked med juleting, gaveartikler, 
tombola, julemand og lodtrækning hver 
time. Her foregår en meget livlig 
handel, og mange tager turen i 
cafeteriet, hvor der bl.a. lokkes med de 
friskbagte vafler. 

Et af støtteforeningens store 
arrangementer er PEDALTRÆF i 
september måned.  
Det er et sponsoreret cykelløb med en 
fastlagt rute på 5 km.  
Sponsorerne bidrager med min. 2 kr. 
pr. cyklet km.  
Et arrangement med sjove indslag og 
store så vel som små deltagere.  
Det samlede beløb går til skolens større 
ønsker. 

Støtteforeningens støtte er ikke til skolens daglige drift, men 
til ekstraordinære ønsker.  
Støtteforeningen har bl.a. kunnet give skolen 
  

• Bærbare PC-ere, projektor, interaktiv tavle,  
• mobilt sceneanlæg, musikanlæg. 
• Bus, gocart, løbetrøjer, skoleur. 
• Teaterforestilling, lego league. 
• Nye toiletter, nyt møblement i BH-klassen og SFO, 

skolekøkken. 
• Specialundervisningslokale, 250.000 kr. til multirummet. 
• Sidste nyt i danskbøger – og meget mere.! 

Alle disse ting finansieres ved, at Støtteforeningen afholder en 
masse arrangementer i årets løb.   
Jeres medlemskab, opbakning og meget gerne en hjælpende 
hånd ved arrangementerne er en afgørende faktor for, hvor 
meget vi kan støtte elever og skolen med. 

STØTTENS KAFFEBORD 
Dette er et nyt tiltag, som vi med succes har afholdt første 
gang i foråret 2016. 
Der er en fast pris på deltagelse, og derefter er der fri 
kaffe– og kagebord; en hyggelig og uformel eftermiddag..  
Kagerne doneres til arrangementet, og der er præmier i 
børne-og voksenkategori for bedste kage.  

SKOLENS SOMMERFEST 
Støtteforeningen sørger for forplejning til de elever, 
forældre og lærere, der måtte ønske at købe deres mad i 
stedet for selv at medbringe mad til sommerfesten. 

Støttens konto til overførsel 
Sydbank 
Reg. nr.: 8011 
Konto nr.: 1029437 
 

Støtteforeningen arrangementer 


