
 
 

 

 

 

 Kære medlemmer  
 

Julen står snart for døren, og endnu et år nærmer sig sin afslutning, 

men inden skal der lyde en lille hilsen fra støtteforeningen.  

Vores generalforsamling den 25. oktober gav lidt omrokering i 

bestyrelsen. Conny Enevoldsen har valgt at trække sig fra 

bestyrelsen, for at kunne bruge tid på andre interesser. Der skal lyde 

en stor tak til Conny for det store stykke arbejde, hun har lagt i 

bestyrelsen. Derudover er der et par nye ansigter i bestyrelsen, som nu tegner sig således:  

 

Formand:   Gitte Højlund Kollerup  

Næstformand:  Anne Mette Madsen  

Kasserer:   Alice Lykke  

Sekretær:   Pernille Moesgaard  

Avisindsamling m.v.:  Claus Holm Sørensen  

Menige medlemmer:  Elise Vendelbo  

Suppleanter:   Hanne Serup Emborg  

  Casper Holm 

 

Siden sidst har der været stor aktivitet i Tryllestaven.  

Onsdag den 12. oktober blev der afholdt ”Tøseaften” på Rækker Mølle Bryghus - en hyggelig aften,  

hvor vi havde udsolgt med 75 solgte billetter, det er vi rigtig glade for. Se mere om aftenen her: 

http://www.rkmolle.dk/13887-1/  
 

Til ”Skolernes motionsdag” serverede Tryllestaven boller, saft og æbler til alle skolens elever, lærere  

og hjælpere. Tusind tak til vores sponsorer denne dag: Guldbageren i Skjern, Rækker Mølle 

Købmandsgård, Ove Villumsen amt Højvang Frugtplantage.  

 

D. 24. november kl. 20-22 afholder Tryllestaven ”Bytte/sælge/købe aften” på Rk. Mølle Skolen, så har 

du muligheden for at købe billige ting eller få ryddet op til jul. Se mere www.rkmolle.dk,  

 

I skrivende stund, er billetsalget til endnu et arrangement i fuld gang. Denne gang er det mændenes  

tur til en friaften, så 1. december inviteres der til ”mandehørm” på Rækker Mølle Bryghus med  

stegt flæsk, whisky smagning v/ Stauning Whisky og hjælp til at købe undertøj til konen  

v/ Cara B i Skjern. Så tag naboen/vennen eller svigerfar under armen denne aften. Billetter købes 

 hos Rækker Mølle Købmandsgård.  

 

Den 8. december vil Tryllestaven ligeledes være at finde til skolens julekoncert, hvor vi vil sælge  

glögg og æbleskiver.  

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. maj 2012, hvor skolen holder 40 års jubilæum, her vil 

Tryllestaven være behjælpelige med praktiske opgaver ved dette arrangement.  

 

Tilbage er kun at ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og velsignet nytår.  

 

Mange hilsner  

 

Bestyrelsen  

Tryllestaven (Rækker Mølle Skolens Støtteforening) http://rkmolle.dk/12351-1_Tryllestaven 

 

Gitte Højlund Kollerup, Anne Mette Bonde Madsen, Elise Vendelbo Enevoldsen, Alice Lykke,   

Claus Sørensen og Pernille Moesgaard -  
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