
Venner af Mellerup Friskole og Naturbørnehus – hvem er vi.  

Venneforening blev oprettet i 2017 med ønske om at kunne søge midler til Friskolen og 

Børnehuset gennem fonde og sponsorer, samt lave arrangementer for at samle penge ind.  

Bl.a. har vi sponseret hobbithuse, sansehave, frugttræer, frugtbuske, købmandsbutik, 

bordbænkesæt, højbede, snurrestænger, solsikkegynge samt 2 christianiacykler til vuggestuen og 

flere mindre ting, som Friskolen og Naturbørnehuset har ønsket. 

Medlem. 

Som medlem i Venneforeningen er man med til at støtte op om foreningens arbejde og alle 

medlemsindtægter går sammen med fonds- og sponsormidlerne til Friskolen og 

Naturbørnehuset.  

Det koster 100 kr. pr. år for en husstand at være medlem at foreningen og ved vores 

arrangementer er der oftest medlemsrabat, så skynd jer at melde jer ind, hvis I ikke allerede er 

det. Overfør via mobilepay og noter venligst jeres mailadresse ved indbetaling. Det er også 

muligt at betale via bankoverførsel til 9365-0012537476. I kan følge os på Facebook i gruppen 

Venner af Mellerup Friskole og Naturbørnehus.  

 

Det nye vi har taget fat på, er udvidelse af Mellerup Friskoles udeområde. 

Ud fra Friskolens og forældrenes ønsker om at styrke udelæringsrummet og skabe bedre muligheder for 

udeskoleaktiviteter, har Venneforening i samarbejde med Friskole planlagt hvilket tiltag der etableres i fase 1. 

Tiltagene vil blive udført i etaper i takt med, at der bliver søgt fonde og sponsorer til projektet. I første omgang har vi 

lavet en arbejdstegning med placering af de forskellige ting og bygninger, som skal etableres i første fase. I skrivende 

stund er den første fondsansøgning sendt afsted og vi skal nu i gang med at tegne det store udelæringsrum, som er 

tænkt som en stor hytte, hvor en eller flere klasser kan undervises udendørs. Derudover ønsker vi en overdækket 

amfiscene, hvor skolen kan afholde morgensang, fortælling og anden undervisning. Efterfølgende skal der så søges 

byggetilladelse mm. Vi kunne rigtig godt bruge noget hjælp til denne del, så sig endelig til, hvis I har lyst til hjælpe.  

 

Foreløbig 
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