Nyhedsbrev - August 2015
Aktiviteter og arrangementer mv. siden sidst:
Chaufførhygge den 9. juni 2015: Vores trofaste og helt uundværlige frivillige chauffører og Ivan var inviteret til en
bid mad denne aften. De får hjulene på busserne til at snurre, hver dag, hele skoleåret. TUSIND TAK til jer.
Jazzcamping den 6. – 8. august: Antallet af campister voksede i år til 58, hvilket giver et overskud til
Støtteforeningen på 13.750 kr. TAK til Line som tovholder, Hans og Hans for etablering af strøm samt til alle andre
som hjalp til på eller i forbindelse med pladsen.
Avisindsamling den 15. august: I alt 14.520 tons pap og papir blev indsamlet, hvilket giver 11.800 kr. til
foreningen. TAK til de frivillige indsamlere, som denne gang kunne sætte tænderne i en god grillpølse efter endt
arbejde. Og TAK til jer, som satte aviser/pap ud til os.
Ændringer i bestyrelsen: Kate Høgsgaard Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af: Line
Ehrenskjold Andersen, Pernille Wejrup, Kirsten Møller, Ole Lauridsen, Ditte Skovby (formand), Laila Dyrholm
(kasserer), Lisbeth Christensen (sekretær). Se tlf. og mailadr. på hjemmesiden. TAK til Kate for hendes store
indsats i bestyrelsen.

Kommende aktiviteter/arrangementer/opgaver mv.:
Cykelsponsorløb: Afholdes i forbindelse med skolens motionsløb fredag den 9. oktober 2015. Nærmere info
følger.
Velux-servering: Kan du hjælpe os den 21. september 2015 fra kl. ca. 16.00 med at servere i Skjern Kulturcenter?
Ring til Laila Dyrholm (23230522) eller Ditte Skovby (21227858). Arbejdet (som ikke kræver tjeneruddannelse eller
erfaring i øvrigt )giver penge til foreningskassen og er samtidig hyggeligt samvær.
Avisindsamling: Årets sidste indsamling er lørdag den 21. november 2015. HUSK at gemme pap og papir eller
aflever det på forhånd i det ulåste skur i skolegården. Kontakt Ole Lauridsen (51684951) hvis du har spørgsmål,
kontakter til firmaer eller lignende, som ligger inde med ”p&p-guld”, eller du f.eks. gerne vil hjælpe som
indsamler.
Udlejning af minibusserne: Busserne kan lejes, når de ikke bruges til elevtransport. Kontakt Laila Dyrholm
(23230522) for yderligere info og bookning.

Dit bidrag er også vigtigt…
Støtteforeningens aktiviteter, herunder særligt busdriften, er afhængig af kontingentindbetalingerne. Se
yderligere om satser og betalingsmåder på hjemmesiden.
Find os på www.stauning-dejbjerg.dk og Følg os på www.facebook.com/støtteforeningen

Med venlig hilsen Ditte Skovby, formand

