Årsberetning SSK 2017-18
Det har været et godt år for KATEMPRIS.
Ligeledes har det været et fint år for SSK, med en hel del aktiviteter og god støtte
fra mange sider.
Først lidt nyt fra KATEMPRIS:
Fra Annes årsrapport:
KATEMPRIS har d. 6. Marts 2018 117 elever, fordelt på 54 piger og 63 drenge,
heraf er 8 sponsorbørn. 3 af dem er støttet af SSK og 5 af HelpKatempris.
Desuden får 2 elever halv sponsorstøtte fra henholdsvis Veng Kirke og HK.
Der er 23 ansatte på skolen, 8 lærer, 2 pædagogiske medhjælpere og 13 øvrige
personale, som er vigtige for skolens daglige trivsel.
I august kunne KATEMPRIS modtage 19 elever til kostafdelingen, 12 piger og 7
drenge.
Pigernes soveafdeling, anlagt ovenpå en nybygget vandtank, og tilhørende
toiletbygning stod klar, mens drengene i begyndelsen måtte tage til takke med
sovesal i et klasselokale.
I midten af januar kunne drengene flytte til den nyopførte sovesal.
Det samlede kapacitet af sovepladser er nu 70, 38 i pigeafdelingen og 32 til
drengene.
I dag er 36 elever tilmeldt kostafdelingen.
Efter flere inspektioner af sovesalene, hvor tommelfingeren blev vendt opad,
mangler der nu kun de officielle papirer, før KATEMPRIS kan kalde sig en
kostskole.
Lasse Buhl Jørgensen Skivehus Rotary Klub har i begyndelsen af året besøgt
skolen.
I en rapport beskriver han stemningen på skolen:
Vi havde mulighed for at gå rundt og lytte til undervisningen, og det var en
fantastisk oplevelse. Vi oplevede engagerede elever og lærer, god koncentration
fra elevernes side og en dejlig ro i klasserne.
I frikvartererne oplevede vi alle årgange i en dejlig harmoni på de forskellige
legepladser.
Ja, de gør en fantastisk indsats på skoen i Tanzania, ledere, lærer og
omsorgspersonale.

Aktiviteter i SSK, for at tilvejebringe midler til skoleprojektet:
Siden generalforsamlingen marts 2017 blev der hen over sommeren plukket og
høstet bær og grøntsager.
Der blev syltet, kogt og bagt, ja mange hænder var i sving, for at delikatesserne
kunne stå klar til høstboden d. 24 sep. ved
Sejs-Svejbæk Kirkes høst-gudtjeneste.
Som i tidligere år stod Lynghjælperne for bordpyntning og frokostanretning.
Lokale næringsdrivende og private skænkede gaver til lotteri og rigtig mange
støttede KATEMPRIS ved at handle i boderne.
Tak til alle, som på den ene eller anden måde medvirkede til, at
høstarrangementet gav et flot overskud til skoleprojektet.
SSK vil gerne rette en stor tak til Sejs-Svejbæk Kirke for de år, vi har fået lov til at
være en del af høstgudtjenesten og for den støtte, der er ydet os.
På sidste generalforsamling annoncerede bestyrelsen, at vi ville forsøge at
deltage ved loppemarkeder på Odense Havn.
Vi har deltaget to gange. Begge gange måtte vi erkende, at afkastet ikke stod mål
med arbejdsindsatsen. Selv om vi fik en del fine sager doneret fra et dødsbo, må
vi nok konkludere, at det ikke er der, vi i fremtiden skal lægge vore kræfter.
Som noget nyt havde SSK en bod ved julemarkedet, som Sejs-Svejbæks
Borgerforening afholdt 18.-19. Nov.
Det blev en rigtig god oplevelse med et flot økonomisk resultat.
Vi tænker på at deltage ved forskellige julemarkeder i årene fremover.
Er der gode ideer til hjemmelavet julepynt eller julegaver, eller har nogle af jer
støttemedlemmer lyst til at producere ting til en julebod, tager vi meget gerne
imod. Al indtægt fra salget går som sædvanligt ubeskåret til KATEMPRIS.
Den 24. Nov. faldt ikke en appelsin med en hotdog ned i vores turban.
Brian Fink Pedersen - Pølsemageriet, tilbød at afholde et event under sloganet:
Hotdog for vand i Tanzania. Han ville forsøge at sælge 1000 gourmet-hotdogs, en
hotdog, som er blevet kåret som Danmarks bedste.
Overskuddet skulle finansiere en brøndboring ved KATEMPRIS.
Forskellige omstændigheder medvirkede til, at målet ikke blev nået, men
eventen resulterede dog i et pænt beløb til skolen.
Forskellige virksomheder sponsorerede projektet. Læs hvilke, på vores
hjemmeside: http://www.katempris.dk.

En stor tak til alle, som bidrog til afholdelsen af eventen.
Gennem det forløbne år har Skivehus Rotary Klub utrætteligt arbejdet med
indsamling af støttekroner.
Beløbet fremgår ikke af SSK´s regnskab, da pengene er sendt direkte til
KATEMPRIS.
Ligeledes har Lillerød Rotary Klub samt 3 Lions klubber i Østjylland ydet
økonomisk støtte.
Tak til alle for jeres indsats.
Også vores søsterforening i Tyskland har ydet en stor indsats for at samle penge
til KATEMPRIS. Også en stor tak til jer.
Under næste punkt vil I kunne se, at det i årets løb er blevet til en del
indsamlede og donerede penge, penge som har været med til at udvikle og
færdiggøre projekter på skolen.
KATEMPRIS har dog stadig brug for støtte for at nå deres mål og indfri deres
drømme.
Fremtidige projekter og drømme
I sin rapport skriver Anne:
Den nuværende spisesal, er ved at nå sine begrænsninger, når der spises.
Det prioriteres derfor højt, at få bygget en ny spisesal.
Derved ville de 2 klasselokaler, som p.t anvendes til spisesal, blive frigjort til den
kommende 5. Kl og til børnehaveklassen.
Brøndboringen er også et stort ønske, så problemerne med vandforsyningen
bliver løst.
Bygning af lærerboliger står også højt på ønskelisten, ligesom færdiggørelsen af
et hegn omkring skolen er prioriteret højt.
SSK har i øjeblikket ca 95 medlemmer
På facebook-gruppen: Skoleprojekt KATEMPRIS, har vi rundet de 500
medlemmer.
Vi skal i SSK blive dygtigere til at nå ud til de mange følgere, og meget gerne
motivere dem til at være aktive deltagere i projektet.
Beretningen overdrages til dirigenten til debat.

