
 
 

 

 
 
Nyt fra Støtteforeningen – Oktober 2013 
 
Sponsorløbet gav 40.556 kr.  
 
I forbindelse med skolens motionsdag fredag før efterårsferien afholdt vi 
sponsorløb. Der var stor opbakning fra både skole, børnehave og flere frivillige, 
og børnene lagde et imponerende engagement for dagen - det var en ren 
fornøjelse at overvære. Vi er glade for og stolte over det flotte resultat på 40.556 
kroner. Stor tak til alle der har bidraget med praktisk, økonomisk og moralsk 
opbakning.   
 
Vi har vi fået tilkendegivelser fra enkelte forældre, som stiller spørgsmålstegn 
ved at koble sponsorløbet sammen med et arrangement i skoleregi. Vi tager 
selvfølgelig henvendelserne alvorligt og drøfter dem i bestyrelsen. Vi vil 
genoverveje konceptet til næste år, og vi hører gerne om andre idéer til 
indsamling af midler til Støtteforeningen.  
 
Vores vurdering har denne gang været, at arrangementet er en fin måde at 
engagere både ansatte, børn, forældre og lokalområdet i en fælles indsats for at 
bevare skole og børnehave som institution. Det har naturligvis været helt og 
aldeles frivilligt, om man har ønsket at bidrage til sponsorløbet, og fra skolens 
og børnehavens side har der været fuld opbakning til, at ingen elever har skulle 
høre for størrelsen af det sponsorat, de evt. har bidraget med. Vores oplevelse på 
dagen var, at der ikke var snak om, hvor meget man hver især havde bidraget 
med. Til gengæld var der stor glæde og fællesskab blandt børnene, som i høj 
grad var gebet af den sportslige ånd.     
 
Støtteforeningen har et meget stort behov for at indsamle midler til driften af 
busserne. Hvis vi ikke har penge til busserne, kan eleverne fra Skjern ikke 
komme til Stauning, og skolen må undvære 32 af de nuværende 120 elever, og 
bevæger sig dermed tæt på de 75, der er grænsen for lukning. Selvom busdriften 
direkte kommer elever fra Skjern til gode, er den en nøgleforudsætning for, at 
der fortsat kan drives skole i Stauning – også for elever med bopæl i Stauning og 
Dejbjerg.  
 
I støtteforeningen arbejder vi desuden på at få regionale busruter til at dække 
behovet for transport mellem Stauning, Lem og Skjern, men som det ser ud pt., 
er det desværre ikke tilstrækkeligt.   
 
 
Avisindsamling 
Årets sidste avisindsamling løber af stablen lørdag den 9. november. Vi satser 
stærkt på at nå målet på 50 tons i 2013. Næste års datoer er fastlagt som følger: 
 
Lørdag den 1. februar 2014 
Lørdag den 10. maj 2014 
Lørdag den 16. august 2014 
Lørdag den 8. november 2014 



 
 

 

 
 
Skolefest 
 
I lighed med tidligere, afholder vi amerikansk lotteri ved skolefesten den 21. 
november. Ligger du inde med bidrag til præmiebordet, tager vi imod med tak.  
 
Følg os på Facebook 
www.facebook.com/Stoetteforening 


