
 
Et glimt fra årets fælles lejrtur til Enebærgården 0. – 9. klasse 

Køb et støttebevis allerede nu… 

Personligt støttebevis kr. 100,00 pr. år  

Virksomhedsstøttebevis kr. 800,00 pr. år 

 

• Ved køb af dit første støttebevis regnes du som 

værende medlem af støtteforeningen. 

Et medlemsskab gælder et år ad gangen, og  

følger kalenderåret. 

• For virksomhederne har man ret til en 

reklameplads på vores hjemmeside 

med direkte link til egen hjemmeside. 

 

Indbetalinger modtages via 

Sparekassen Sjælland 

Reg.nr. 0539 Konto nr. 0000192937 
 

Kontant betaling modtages ved arrangementer 

på skolen. 

 

Husk at mærke indbetaling med  

navn, adresse, telefon nr. og e-mail 

 

Bliv medlem idag og du 
bidrager til at gøre 

Nr. Asmindrup Friskole til en 
sjovere skole at gå på…! 

 

 

  

Hvem er vi? 

Om os 

Vi er en non-profit forening, som gennem 

støttebeviser, donationer, sociale aktiviteter og 

frivilligt arbejde søger at finde præcis den mængde 

penge, som hvert år støtter op om studietur, 

udflugter, sociale arrangementer eller tidssvarende 

it-udstyr og inventar. 

- Både  elever og lærere kan ansøge om støtte. 

Bestyrelse 

Bestyrelsen består pt. af 8 frivillige og meget aktive 

forældre, der mødes henover året til en hyggelig 

snak om, hvilke opgaver vi hver især ønsker at byde 

ind på, og hvilke ideer vi har til udviklingen af Nr. 

Asmindrup Friskoles Støtteforening.  

Er du interesseret i at vide mere om bestyrelsen og 

det arbejde, der optager os i øjeblikket, så kig forbi. 

 

Mød os på facebook 

Nørre Asmindrup Friskoles Støtteforening 

Eller ta’ et kig på  

www.nr-asmindrup-friskole-stoetteforening.dk 

Send os en mail 

info@nr-asmindrup-friskole-stoetteforening.dk 

 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller gode 

ideer til fremtidige arrangementer m.m., der kan 

indbringe gode penge til børnene. 

 

mø 

mø 
 

 

 

Asmindrupvej 38 

4572 Nr. Asmindrup 

  

   

 

 

Hver for sig er vi 

stærke,  

men sammen er vi 

endnu stærkere 

 

  

 
 

mø 
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http://www.nr-asmindrup-friskole-stoetteforening.dk/


 
Et glimt i forberedelserne til Halloween med al sin hygge og uhygge 

 

Medlemsfordele 

Som medlem har du en række fordele, 

der er f.eks.: 

• 2 årlige nyhedsbreve – juli/december 

• Stemmeret ved generalforsamling 

• Automatisk deltagelse i konkurrencer 

(hver indbetalt 100 kr. giver et lod) 

 

Andre aktiviteter kunne f.eks. være invitation til: 

• Julebanko m/super flotte præmier 

• Foredrag  

• …. 

 

Særligt for virksomhederne gælder: 

• Reklameplads på vores hjemmeside med 

direkte link til egen hjemmeside 

 

Samtidig bliver du en del af et unikt 

fællesskab, der arbejder målrettet på at 

skabe værdi og glæde blandt en masse 

dejlige børn på Nr. Asmindrup Friskole. 

  ”Vi har gennem tiden støttet 
økonomisk ved eksempelvis 
indkøb af it-udstyr,  og nye 
møbler til 0.klasse” 
 
 (der ydes ikke støtte til den daglige drift af skolen) 

Støt ved køb af merchandise 

Repræsenter Friskolen i din fritid, på jobbet, blandt 

venner og familie m.m.  

• Lækkert træningstøj 

• T-shirt 

• Hættetrøjer m.m. 

Alle varer er naturligvis forsynet med teksten 

 “Nr. Asmindrup Friskole”og sælges til en god pris. 

Hold dig opdateret på vore facebookside og hjemme-

side, måske kommer der andre spændende ting  i 

udbud. 

 

 
Et efterårsglimt fra SFO’en. 

 

  

 
Et glimt fra årets fælles lejtur til Rørvig for alle skolens elever 
 

 

Husk at melde dig, dit barn/dine børn, familie 

og venner ind i Støtteforeningen. 

Medlemskab følger kalenderåret, så du skal derfor 
hvert år gøre et aktivt valg for at forblive medlem. 

 

 

 “Vi støtter hvert år 8. klasse 

økonomisk i forbindelse med 

deres studietur” 

 


