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Kære	  støttemedlemmer	  
Så	  kom	  sommeren.	  Skønt!	  
Det	  var	  til	  gengæld	  en	  hundekold	  fornøjelse	  	  at	  stå	  i	  hovedgaden	  i	  Hammel	  til	  majmarkedet	  
med	  vores	  loppebod;	  men	  når	  jeg	  skriver	  fornøjelse,	  så	  mener	  jeg	  det!	  Selv	  om	  det	  var	  
bidende	  koldt	  i	  skyggesiden,	  hvor	  vi	  stod,	  oplevede	  vi,	  at	  mange	  folk	  kiggede	  på	  vores	  bod,	  og	  
mange	  spurgte	  interesseret	  til	  vores	  forening.	  Majmarkedet	  i	  Hammel	  er	  en	  dag,	  hvor	  der	  er	  
rigtig	  mange	  folk	  i	  byen	  –	  en	  dag	  hvor	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  nå	  ud	  til	  et	  stort	  publikum	  …	  	  
synliggørelse	  af	  Regnbueskolen.	  	  Det	  er	  ikke	  der,	  man	  tjener	  de	  helt	  store	  penge,	  men	  vi	  tjente	  
dog	  ca.	  2000	  kr.	  –	  lidt	  har	  også	  ret.	  
	  
Til	  gengæld	  har	  vores	  LOP	  DE	  LUX	  i	  august	  været	  en	  stor	  pengemæssig	  succes	  de	  to	  gange,	  vi	  
har	  afholdt	  det,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  give	  den	  gas	  i	  år	  igen	  d.	  22.	  august	  på	  Regnbueskolen.	  
Men	  vi	  har	  brug	  for	  nogle	  gode	  lopper.	  
Vi	  håber,	  at	  mange	  af	  jer	  trænger	  til	  at	  få	  ryddet	  lidt	  op	  i	  gemmerne,	  og	  at	  I	  synes,	  at	  
Regnbueskolens	  Støtteforening	  er	  det	  helt	  rigtige	  sted	  at	  give	  tingene	  til.	  Vi	  bygger	  på	  
frivillighed	  og	  har	  ingen	  unødige	  udgifter.	  Derfor	  lykkes	  det	  os	  at	  få	  et	  pænt	  overskud	  til	  gavn	  
for	  børnene	  på	  Regnbueskolen.	  
Hvis	  I	  har	  lopper	  (både	  luxuslopper	  og	  mere	  alm.	  lopper),	  tager	  vi	  gerne	  allerede	  nu	  imod	  
dem.	  Vi	  kan	  evt.	  også	  afhente	  tingene	  hos	  jer.	  Ring	  til	  Tanja	  Drachmann	  på	  51	  88	  88	  50	  og	  
lav	  en	  aftale.	  Bred	  endelig	  dette	  budskab	  ud	  til	  naboer,	  venner	  og	  bekendte,	  tak!	  
	  
Nogle	  husker	  måske	  at	  vi	  havde	  indbudt	  til	  et	  arrangement	  om	  et	  skoleprojekt	  i	  Gambia	  –	  et	  
arrangement	  som	  vi	  måtte	  aflyse	  på	  grund	  af	  manglende	  tilslutning.	  Vi	  valgte	  dog,	  at	  børnene	  
på	  skolen	  ikke	  skulle	  gå	  glip	  af	  denne	  oplevelse,	  og	  her	  i	  torsdags	  kom	  Arne	  Holm	  fra	  Skagen	  
og	  viste	  billeder	  og	  fortalte	  børnene	  fra	  0.	  -‐8.	  klasse	  om	  Skagenskolen	  i	  Gambia	  –	  et	  
spændende	  projekt	  som	  i	  høj	  grad	  bygger	  på	  frivillighed,	  som	  Arne	  Holm	  står	  i	  spidsen	  for.	  
Børnene	  var	  meget	  optaget	  af	  fortællingen	  og	  stillede	  mange	  spørgsmål	  bagefter.	  	  En	  levende	  
måde	  at	  få	  samfunds/	  samtidshistorie	  på.	  Som	  betaling	  for	  Arnes	  foredrag	  har	  vi	  valgt	  at	  købe	  
et	  elevsponsorat	  til	  hver	  af	  de	  5	  grupper	  på	  Regnbueskolen.	  (For	  500	  kr.	  kan	  et	  barn	  	  i	  et	  år	  få	  
skoleuniform,	  et	  måltid	  varmt	  mad	  på	  skolen	  hver	  dag	  4	  dage	  om	  ugen	  samt	  skolegang,	  	  
materialer	  mm)	  Hvis	  I	  skulle	  være	  interesserede	  i	  at	  vide	  mere	  om	  dette	  spændende	  projekt,	  
kan	  I	  gå	  ind	  på	  foreningens	  hjemmeside:	  www.SVF-‐Skagenskolen.dk	  
	  
For	  en	  ordens	  skyld	  skal	  jeg	  fortælle	  jer,	  at	  alle	  de	  initiativer	  vi	  foretager	  os	  i	  forhold	  til	  skolen,	  
sker	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Flemming,	  Regnbueskolens	  leder.	  
	  
En	  anden	  oplevelsesgave,	  vi	  har	  givet	  børnene	  på	  Regnbueskolen,	  er	  et	  besøg	  af	  en	  sang-‐	  og	  
musikgruppe,	  Zenobia,	  som	  i	  anledning	  af	  Carl	  Nielsen	  –	  året	  	  giver	  skolekoncert,	  hvor	  Carl	  
Nielsens	  sange	  bliver	  fortolket	  	  på	  ypperligste	  vis.	  Bestemt	  en	  oplevelse	  der	  er	  værd	  at	  høre	  
på	  –	  en	  indførelse	  i	  /	  fastholdelse	  af	  den	  danske	  	  sangskat.	  
	  
Kalenderen:	  	   LOP	  DE	  LUX	   22.	  august	  
	   	   	   Zenobia	   	   17.	  september	  
	   	   	   Julemarked	   21.	  november	  
	  
God	  sommer	  og	  på	  gensyn	  
på	  støtteforeningens	  vegne	  
Ragnhild	  Binggeli	  
	  


