
Information om  

Ølstrup Friskoles Støtteforeningen 

 

 

 



Så er det igen tid til at tegne eller forny medlemskabet i Friskolens Støtte-

forening. Støtteforeningens fornemmeste opgave er at skaffe midler til 

Ølstrup Friskole. 

ØFS har i 2016 støttet skolen med bl.a. et kamera og et legehus. Vores mål er 

at samle midler ind til en ny legeplads, til brug for skolens, men også for 

byens øvrige børn. 

Det vil være ærgerligt, hvis ikke det bliver en realitet med en ny legeplads 

pga. manglende finansiering, og derfor er det MEGET vigtigt at 

støtteforeningen får de medlemmer og den opbakning den har brug for. 

Et medlemskab koster 150 kr. pr. husstand. 

Gældende fra generalforsamlingen i marts og et år frem. 

Beløbet kan indbetales til konto. 7650-2233562 eller afleveres kontant i 

kuvert med navn og adresse til Birgit Kristensen, Lervangvej 26, Ølstrup. 

eller på mobilpay på 22 380 390, husk at skrive at det er vedr. kontingent 

 

Vi har i 2017 planer om at arrangere flg. 

• Klipning af hæk i Ølstrup 

• Brunch i forbindelse med Rock i Ringkøbing 

• Frivillig hjælp til Rock i Ringkøbing 

• Bagagerumsmarked 

• Halloween arrangement 

• Julefrokost for virksomheder i samarbejde med ØGU 

 

Kommende aktiviteter vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside: 

www.olstrupfriskole.dk på infotavlen i Brugsen samt i Ølstrup gruppen på 

Facebook. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen; Helle Pedersen, Martin Krogh, Margrethe Ebbensgaard, Birgit 

Kristensen, Ole Andersen 

 

http://www.olstrupfriskole.dk/


 

Hjælp søges 

Vi mangler frivillige hjælpere til at sætte vores telt op ved udlejninger. 

Har du lyst til at give en hånd med så kontakt Martin Krogh, 20 41 15 06 

 



Udlejning af telt  

 

ØFS har et telt man til favorable priser kan leje. Og er man medlem af 

støtteforeningen får man yderligere 10 % rabat, som faktisk dækker 

medlemskabet i sig selv. 

Priserne for leje af teltet: 

2 sektioner 1600 kr. ca. 43 personer 

3 sektioner 2000 kr. ca. 65 personer 

4 sektioner 2400 kr. ca. 86 personer 

5 sektioner 2800 kr. ca. 108 personer 

6 sektioner 3200 kr. ca. 130 personer 

Større telte kan arrangeres 

 

Har man lyst til at leje teltet kan man henvende sig til: 

Martin Kirkegaard 
 

Mail: martinkirkegaard@hotmail.com  
Tlf. 40 70 59 38 

_________________________________________________________________ 

Udlejning af Slush-ice maskine 

Prisen er 350 kr. for en dag og 550 kr. for en weekend, der er mulighed for at 
købe saft til 48 kr. pr. ltr.  

Henvendelse til: 

Helle Lykke Pedersen,  tlf. 42 23 24 28 


