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Skoler går på sponsorjagt a la Superliga
SPONSORPENGE: Man-

ge skoler modtager
sponsorstøtte fra private firmaer og fonde.
På Vonsild Sogneskole
opretter man nu et
sponsorkorps og
strukturerer sponsorjagten – med inspiration fra fodboldens
verden.
Af Vibeke Uldall Harder
Tlf. 7211 4177, vha@jv.dk

Bronze, sølv, guld og super.
Der er ingen tvivl om, hvor
Vonsild Sogneskole har hen-

tet inspiration, da man skulle
inddele sponsorer efter, hvor
store beløb de i fremtiden vil
sponsorere.
– Jeg blev inspireret af Vejle
Boldklub, som også bruger
inddelingen, fortæller Jesper
Vognsen, far til en pige på
skolen og idémanden bag
inddelingen af sponsorerne.
I det hele taget minder folkeskolers jagt på sponsorstøtte meget om fodboldklubbernes. På Vonsild Sogneskole
fik man forrige år sponsorer
til at betale for en multibane.
Og blandt andet den oplevelse har ført til, at skolen nu har
formuleret principper for
sponsorering og er ved at
nedsætte et sponsorkorps bestående af skoleinspektøren,
skolebestyrelsesformanden
og frivillige forældre.

– Principperne er primært
formuleret for at undgå, at
nogle klasser kommer til at få
mere glæde af et sponsorat
end andre, forklarer skolens
inspektør Jens Bay.

Penge fra kommunen
Forskellen på fodboldklubben og folkeskolen er, at folkeskolen får penge fra kommunen, mens fodboldklubben er afhængig af sponsorpengene.
– Mit skrækscenarie er, at
skolen bliver afhængig af
sponsorpenge. Men der er vi
slet ikke endnu, siger Jens
Bay.
– Vi søger sponsorstøtte til
de ting, vi ved, kan være svære at få penge til fra kommunen – de ting, som ikke er
fuldstændig
nødvendige,

men som er gode at have, siger han. At skolen deler sponsorerne op i bronze, guld,
sølv og super betyder ikke, at
super-sponsorerne får store
bannere hængt op på skolen.
– Planen er, at vi hænger en
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150 til fest
i rockerborg

opslagstavle på skolen, hvor
alle
sponsorerne
bliver
nævnt, siger Jens Bay. Desuden vil sponsoreringer blive
nævnt i skolebladet.

FAKTA

.FORÆLDRE SKAL PÅ SPONSORJAGT
Vonsild Sogneskole skal bruge forældrenes hjælp, når der skal
søges sponsorer. Derfor søger de i øjeblikket frivillige forældre,
som vil deltage i skolens Sponsorkorps. Sammen med skoleinspektøren og skolebestyrelsesformanden skal de frivillige forældre ved hjælp af blandt andet gode forbindelser finde sponsorer til skolens projekter.

.DET BETYDER KATEGORIERNE:
Super: beløb større end 50.000 kr.
Guld: beløb større end 25.000 kr.
Sølv: beløb større end 10.000 kr.
Bronze: beløb større end 5.000 kr.
11-årige Thor har engang
skræmt sin mor, så hun faldt
om. Så måske bliver hun også
bange, når han kommer hjem
med det her øje. FOTO: GERT BLUME

Det forløb ifølge Sydøstjyllands Politi stille og roligt, da
der fredag aften var fest i
Bandidos-rockernes nye tilholdssted på Værkstedsvej.
Politikommissær Torben Svarrer fortæller, at politiet havde
erfaret, at der skulle være åbningsfest. Derfor var ordensmagten på stedet fra klokken
16 til 22 »i et passende antal«
for at overvåge, hvem der
kom og gik.
– Og der var en del velkendte ansigter blandt gæsterne,
fortæller Torben Svarrer. Politiet havde selskab af folk fra
SKAT, men heller ikke de kom
i aktion.

NOSTALGI

Rugsted &
Kreutzfeldt
på Godset
Fredag den 6. marts er der
dømt dansk pop classic på
Godset, når Rugsted &
Kreutzfeldt deler rundhåndet
ud af sit omfattende hitkatalog. Publikum kan glæde sig
til et genhør med »Dele dine
Drømme«, »En ny dag begynder«, »Da du var min helt alene«, »Tilfældigvis Forbi« og
»Jeg ved det godt« for blot
at nævne nogle af de store
firserhits. Bandet bag duoen
udgøres af solide danske popog rockmusikere som guitaristen Jens Runge, sangeren
og guitaristen Morten Woods
og trommeslageren Nikolaj
Steen. Godset byder i foråret
også på koncerter med
blandt andre Oyster band,
Erann DD, Peter Sommer, Anne Linnet, Elisabeth, Thomas
Buttenschøn, Curtis Stigers
og Medina.
s-an

Kolding Bedemandsforretning
Vi hjælper med alt vedr. begravelse
og bisættelse og kommer gerne
i Deres hjem for samtale.
Uddannede bedemænd
Mere end 30 års
personlig erfaring

Tryghed
Sikkerhed
Garanti

Lille uhyggelig ting til at stå derhjemme
Af Sys Andersen
Tlf. 7211 4221, san@jv.dk

Kunstige øjne, afskårne ører,
orme i glas, maskefremstil-

ling, trylleri og syning af heksekapper. Jo, den står på
trolddom og magi i Nicolai for
børn i denne weekend og resten af vinterferien.

I går var 11-årige Thor på
besøg i børnehuset, hvor han
fik lavet sig en tryllestav, en
Frankensteinmaske og et
kunstigt øje.

– En lille uhyggelig ting til
at stå derhjemme, fortalte
Thor. Han er ret vild med
uhygge.

Søren Erik
Andersen

Anna-Grethe
Andersen

Jesper
Andersen

Per A.
Kristensen

Karin
Lomholt

Søren Erik Andersen grundlagt 1897
Dyrehavegårdsvej 1, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 65 77

Familieskiløb på fransk
Er man til skiferie med familien er franske Valloire et oplagt sted at besøge.
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