
Præstø PrivatSkoles Venner 
Nyhedsmail no. 2  

 
Støtteforeningen for Præstø Privatskole er kommet godt i gang. Bestyrelsen har afholdt 5 
bestyrelsesmøder, og opgaverne er blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.  
Dette nyhedsbrev sætter spot på medlemshvervning og aktiviteter. 
 
Støtteforeningen er en selvstændig forening, hvor alle kan være medlemmer, både forældre med 
børn på skolen, bedsteforældre og andre med interesse i Præstøs udvikling. 
 
De midler, støtteforeningen giver til skolen er et supplement til skolens daglige drift og virke. Fx 
lejrskoler, nyt udstyr til skolegården, udstyr til SFO og lign. Alt sammen noget, der gør skolen 
ekstra attraktiv for børn og forældre.  
 
En stor og aktiv støtteforening kan virkelig gøre en forskel. 
 
Vi ser det som en særlig god investering for forældre med børn på skolen at melde sig ind, da de 
100 kr., det koster pr. familie, kan være med til at sikre, at skolen får fonde og erhvervsdrivende til 
at støtte op med økonomi, der ligger langt over det beløb, man som familie indbetaler i 
kontingent. 
 
Vi har pt. en række firmaer som medlemmer, der betaler mellem 500 og 1.000 kr. for 
medlemskab, også selvom ejerne ikke har børn på skolen.  
 
 
Der er behov for flere venner. 
En vigtig del af venneforeningens arbejde er at søge diverse fonde om tilskud til aktiviteter, som 
skolens ledelse og elevråd ønsker støtte til.  Mulighederne for at få tilskud øges betragteligt, når 
foreningen har en stor opbakning i form af mange medlemmer. Derfor lægger vi lige nu mange 
kræfter i at få så mange medlemmer som muligt. 
 
Som ven af Præstø Privatskole 
 

- er du indirekte med til at skaffe midler til etableringen af skolen gennem de ansøgninger, 
som sendes til fonde o.lign.  

 
- får du gratis adgang eller rabat til forskellige støttearrangementer, som der afholdes i løbet 

af året. 
 
Nogle har spurgt, om man skal være medlem, hvis man har børn, der går på skolen. Svaret er at 
det er helt frivilligt. Men vi mener, at man bør være medlem af ovenstående årsager. 
 
 
 



Sådan bliver du medlem.  
Næste gang du er på homebank, kan du indbetale kr. 50,- (100,- for familiemedlemsskab) på konto 
6140 000 4148647 i Møns Bank.  Oplys navn, adresse, telefonnr og evt. mailadresse. 
 
Du kan også klikke her og melde dig ind.  
 
Er du frivillig til Fransk Forår? 
Den årlige begivenhed i Præstø - Fransk Forår - er en fin anledning til at vise flaget. Vi har derfor 
booket en stand, hvorfra der kan laves forskellige aktiviteter. Fx ”det muntre køkken”, tombola, 
auktion, loppemarked eller lignende. Det er vigtigt, at aktiviteten skaber positiv opmærksomhed 
omkring skolen og medlemmer til støtteforeningen. 
 
Alle gode kræfter og idéer er meget velkomne, og arrangementsgruppen mødes første gang 
torsdag den 3. april kl. 20.00. Hvis det er noget for dig, kan du ringe til Jens Sohl Jensen på 41 18 
02 30 eller sende en mail til jens@ppsv.dk. Så kan vi aftale nærmere. 
 
Vi er på nettet. 
Besøg www.ppsv.dk. Her er vi i fuld gang med at opbygge vores hjemmeside. Øverst til højre på 
siden kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udsendes med jævne mellemrum. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Præstø PrivatSkoles Venner  
 
 
 
 
 
NB: Kender du en virksomhed, der måske vil være ven med Præstø PrivatSkole, så ring til Mille 
Lehn på 40 35 66 93 og aftal det praktiske eller besøg ppsv.dk og udfyld indmeldingsformularen. 
 
Her er nogle af vores firmamedlemmer:  
 

http://ppsv.dk/?page_id=18
mailto:jens@ppsv.dk
http://www.ppsv.dk/

