
AKKORDEN OKTOBER 2015  1 

REPORTAGE FRA MGP og Temadage  side 4 og 8 

INTERVIEW MED NYE LÆRERE side  6 og 12 

Livet på Ollerup Efterskole side 14 
OKTOBER 2015 



 2 AKKORDEN OKTOBER 2015 

 

REDAKTION 
Journalister: 

 Clara Linn Collins-Andersen 

 Sofus Fernando Ovens 

 Kirstine Sejr Jørgensen 

 Vera Ada Langstrup Hartmann 

 Oline Rønne Christensen 

  

Fotografer: 

 Jonathan Hemberg Kørschen  

 Catrine Mørkenborg 

  

REDAKTØR 
 Birthe Andersen 

  

OLLERUP EFTERSKOLE 
 Svendborgvej 10 

 5762 Vester Skerninge 

 Tlf.: 6224 2419 

 www.ollemus.dk 

 mail@ollemus.dk 

 

FORSIDE 
 Asta Linea, Clara og Carla 

 Foto: Jonathan Hemberg Kørschen  

3 Europa står stille, mens befolkninger vandrer    
på livet løs 

 
4 MGP - vores første projekt 
 
5 Musikken er fundamentet 
 
8   Back to basic 
 
9 Drabbles  
 
10  #selfie 
 
11  Drabbles 
 
12 - Det er en drømmestilling 
 
14  Livet på efterskolen 
 
17 Vox  Pop 
 
18 Kamp på ord 
  
19  Drabbles 
 
20  OE’s Look Alikes 



AKKORDEN OKTOBER 2015  3 

Af Jesper  

Vognsgaard 

Forstander 
 

 

 

 

 

Meget er ikke længere, som det 

plejer at være. Det lyder næsten 

som et surt opstød fra Jeronimus, 

der optræder i operaen Maskerade. 

En af de meget kendte sange i 

denne opera hedder: ”Fordum var 

der fred på gaden, før end vægte-

ren råbte ni” (højskolesangbogen 

nr. 553). Denne sang er et tidsbille-

de på en verden, hvor værdierne 

ikke er, som de plejer. Dette gæl-

der også her i 2015. Lige for tiden 

er der jo ikke ligefrem fred alle ste-

der. Lige for tiden er der krige – 

også i Europas baghave, hvilket 

tvinger mange mennesker, ja millio-

ner af mennesker på flugt fra deres 

hjem. 

 

Flittig og heftig diskussion 

De mange mennesker, der er i 

gang med en større folkevandring, 

hvoraf de fleste er flygtninge, mens 

andre er migranter, har sat sindene 

i kog. Rundt i Europa og blandt de-

le af befolkninger diskuteres der 

flittigt og heftigt om, hvad der skal 

gøres. 

Nogle steder bygger man høje mu-

re, så folkevandringen holdes på 

afstand - eller også er det for at 

sikre, at man ikke kan se de ulyk-

kelige folk. Andre steder udføres 

der attentater mod asylcentre, og 

atter andre steder beskylder politi-

kere hinanden for ikke at ville tage 

del i at løse opgaven. Der hersker 

med andre ord et storstilet (skue)

spil, hvor mange mennesker søger 

en ny identitet, et nyt sted at bo og 

arbejde eller at sikre bedre levevil-

kår og samtidig pågår heftige kam-

pe for at undgå at skulle byde de 

mange mennesker indenfor.  

Nogle vil sige, at tiden bedst kan 

beskrives som en maskerade, hvor 

man dækker sig ind bag en maske 

- og at freden er forbi, andre vil si-

ge, at der vitterligt er ufred. 

Mens befolkningerne vandrer, står 

det politiske plan i Europa næsten 

bomstille. Der bliver måske nok 

snakket en del blandt politikere, 

men det ser ikke ud til at føre til 

noget – på trods af, at der er tu-

sindvis af mennesker, ja millioner 

af mennesker, der har brug for bare 

lidt handling.  

 

Ingens og alles skyld 

Der er brug for nye løsninger på 

nye udfordringer. 

Hvordan kan man forklare tidens 

mange udfordringer som er blevet 

så tydelige med så mange menne-

sker på flugt/rejse fra deres hjem 

og deres hjemland? Det er på in-

gen måde let at forklare – endsige 

forstå. Sandheden er vel, at det er 

ingens skyld og alles skyld – på en 

og samme tid. Hvis man søger ef-

ter en årsag, er det bedste bud på 

et svar vel, at det er ”tiden”, der er 

årsag til en tidens folkevandringer. 

Mange mennesker er kommet i 

klemme pga. terror (bl.a. IS eller 

Bashar al-Assad), store klimaforan-

dringer grundet et slidt ozonlag 

som vi er mange der bidrager til – 

men også fra økonomisk trængte 

lande. Der er således mange grun-

de til, at mange mennesker har fået 

forringet deres muligheder for at 

leve et trygt liv. Det ulykkelige er, at 

mange af disse årsager skal forkla-

res med begivenheder, som de 

ramte befolkninger ikke selv er her-

rer over.  

Alle har en opgave at løse 

Der er notorisk meget armod rundt 

omkring og mange er ulykkelige 

eller utilfredse. Dette er ikke noget 

godt udgangspunkt for at løse en 

vanskelig problemstilling. Ses de 

aktuelle folkevandringer, som har 

deres rod i bl.a. Syrien i dette per-

spektiv, er det indlysende, at vi alle 

har en opgave at løse.  

Vi er jo alle end del af verdenssam-

fundet, derfor skal vi forholde os til 

verdenen og befolkningerne – når 

nu verdens befolkning kalder på os.  

Debatten er ind i mellem domineret 

af højtråbende udtalelser fra Jero-

nimus´er, der har nok i sig selv og 

ikke tør tale om en ny tid med nye 

udfordringer endsige et altomfat-

tende ”vi”! Nok kan det være udfor-

drende eller ligefrem vanskeligt at 

tænke i store fællesskaber. Nogle 

vil mene, at det er farligt at tænke i 

for store fællesskaber. Hertil er der 

vist blot at slå fast, at det også er 

dejligt at færdes i fællesskaber. Der 

skal to til at elske og (mindst) to til 

at slås. 

 

Følger man Røde Kors´ råd i for-

bindelse med en ulykke, skal man 

først standse ulykken, derefter ska-

be et overblik, så skal man tilkalde 

hjælp og give førstehjælp. Jeg har 

det lidt på samme måde med den 

aktuelle flygtningesituation. Vi er 

forpligtet til at standse ulykken og 

hjælpe mennesker i nød. Og hjælp 

er vist ikke at bygge et stort hegn, 

der mest af alt minder om en ny 

Berlinmur! 

Vi er simpelt hen nødt til at forholde 

os til vores medmennesker i nød. 

En forandringsproces af den måde 

vi organiserer og fordeler goderne 

skal sættes i gang. Men vil vi det? 
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Det er lørdag den 22. august 2015. Den lille gang foran Symfonien på Ollerup 

Efterskole er proppet med en masse nye og spændte OE elever, der venter 

på at komme til årets Melodi Grand Prix. Der er meget larm, og vi står alle tæt 

pakket. Skulder til skulder for at kan komme ind. Nogle er klædt ud, nogle har 

taget fin kjole på og andre har sågar overmalet mave, ryg og ansigt og er klar 

til at give et brag af et show. 

 

Dørene bliver åbnet, og alle kigger i den samme retning. Der bliver så småt 

færre og færre mennesker i gangen, og man tænker ”Åh nej, hvor skal jeg 

sætte mig”, men der er tænkt på det hele. 

Ved døråbningen skal man trække en seddel, hvor der står nav-

net på et af verdens lande. Hvert bord er blevet til et spændende 

land, så man vil komme til at sidde mere blandet. Det gør dette 

show endnu mere fantastisk. 

Når man går ind i Symfonien, kan man allerede mærke stemnin-

gen af MGP, og hyggen spreder sig i hele rummet. Væggene er 

pyntet med den flotteste jungle-udsmykning. Symfonien har fået 

et helt nyt look. Scenen går ud til publikum, som på de store sce-

ner i fjernsynet, og der er endda vindmaskine for enden. Det kan 

ikke blive bedre. 

 

Showet starter, og værterne kommer frem på scenen med nydeli-

ge skjorter, butterfly og fin kjole. Vi er alle glade og begynder at 

klappe. Der er 14 bands på programmet, og man kan se, at hvert 

nummer har hver deres stil. Værterne prøver at fortælle en joke, 

”Ha ha, den var sjov” tænker alle, og kigger lidt på hinanden, vi 

synes alle, at det er sejt af dem at stille sig op. 

De præsenterer det første nummer, og MGP er hermed i gang. 

 

Det første nummer starter: ”Kristine og de fire Musketerer”. Et 

lækkert band med den smukke Kristine Ettrup Bille centrum. De-

res sang kunne ikke være en bedre start på showet. Efterfølgen-

de kommer et rigtigt MGP nummer, med fire forsangere. Alle med 

rottehaler og funky tøj, mere MGP kan det da ikke blive. En lille 

dans blev det endda også til. 

Når man tænker på MGP, er det fest og farver, funky tøj og 

mærkværdige håropsætninger, men sådan er det ikke altid hos 

OE 15/16. For det tredje nummer byder ind med en helt anden 

Af Oline Rønne 
Christensen 



AKKORDEN OKTOBER 2015  5 

stil. Kun klaverspil. Og hvem 

siger, at det ikke hører til på et 

MGP? Dette nummer er fanta-

stisk og endda 

”hjemmebrygget” på egen 

hånd—som alle de andre for 

øvrigt også, da det er et krav.  

Alle sangene har hver deres 

budskab. Nogle med kærlig-

hedstema for fuld blæs, andre 

mere sjove om natterend, som 

lærerne ikke er så glade for 

her på skolen. Der er også 

nogle sange, hvor temaet måske er lidt mere akavet, 

som ”Lad mig røre din bule” og ”Mit inderlår”.  Det over-

rasker mange, men alle ser ud til at nyde hver eneste 

sang. 

 

Alle numre er nu spillet. Hvor ærgerligt, men vi er 

spændte på at se, hvem der bliver vinderen. Alle bør 

være vindere med deres forskellige og inspirerende san-

ge, men der skal findes en vinder. 

Vi sidder ved hver vores lande og voterer. Vi skal give 

den højeste pointscore til det nummer, vi synes er bedst. 

”Er det The Kit Katz, er det solsikkerne eller et helt tredje 

band? ”. Argumenterne for ens yndlingsbands flyver 

frem og tilbage over bordet, og vil ikke komme til ende. 

Pludselig bliver vi alle afbrudt af to personer, der vælter 

ind i Symfonien. Hå-

ret er sat, makeup-

pen er lagt og kjolen 

sidder perfekt. Der er 

bare et lille problem. 

Det er to drenge. 

SÅ, nu er det MGP. Prikken over i’et. Deres lille show 

gav Symfonien en endnu bedre atmosfære, end der alle-

rede var i forvejen. 

 

Nu til det vigtigste af alt. Vinderen er fundet…Med deres 

helt igennem fantastiske, specielle og overraskende 

nummer er vinderen af MGP 2015: ”Spock Polio”. 

Hvordan har I det lige nu? 

- Jeg er oversvømmet af glæde”, 

fortæller forsanger Christoffer Bee-

se Nielsen.  

Guitarist Rasmus Damgaard-

Sørensen siger: 

- Jeg er taknemlig for, at folk gad at 

stemme på vores nummer. Vi hav-

de lidt set det komme. Genialiteten 

ved et godt sammenhold, og et 

godt sammenspil. 

 

- Det er en sjov følelse, når man 

sidder og hører de navne, jeg per-

sonligt selv syntes var nogle af de 

bedste bliver råbt op, fortsætter 

han. 

- Og så sidder man og tænker: ”Er 

det tiden nu?” Så kommer tromme-

soloen, og navnet på vinderen star-

ter med s. 

 

Christoffer fortæller: 

- Dem jeg bedst kunne lide, det var 

sgu’ The Kit Katz. 

 

Hvordan startede bandet?  

- Vi startede ikke bandet, bandet 

startede os, siger Rasmus.  

 

- Vi tvinger ikke folk til at stemme 

på os, folk stemmer på os af egen 

lyst. 

 

- Vi er skide glade for at have vun-

det, og vi sætter stor pris på det. Vi 

sætter meget pris på, at hele sko-

len har været med til at dette show 

blev til noget, slutter Rasmus. 

 

Selv om fire ud fem af bandets 

medlemmer også deltog i andre 

bands til showet, spillede de fem 

sammen som kunne det ikke være 

bedre. 

 

SPOCK POLIO ER: 

Jacob Aaskov Christoffersen: Trommer 

Christoffer Beese Nielsen: Forsanger 

og keyboard. 

Sylvester Thybo Kofoed: Violin 

Rasmus Damgaard-Sørensen: Guitar 

Mikkel Bloch Bruun: Bas 

Interview med vindergruppen Spock Polio 
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I år er der startet 

to nye lærere på 

Ollerup Eftersko-

le. Den ene er 

Rasmus Skov-

gaard, som under-

viser  i sammen-

spil, studie og 

guitar.  

 

Hvordan fik du job-

bet på OE? 

- Jeg har spillet 

musik i mange år, 

og så ville jeg ger-

ne prøve kræfter 

med et rigtigt arbej-

de. Først var jeg på 

en højskole, men 

det synes jeg ikke var så sjovt til 

sidst. Så tænkte jeg på at prøve en 

efterskole, og så var der en stilling 

slået op her, og så fik jeg det. Det 

lød meget spændende og varieren-

de med musikken hernede, og så 

synes jeg netop, at sådan nogle 

som jer efterskoleelever er rigtig 

spændende. Den alder I har, og det 

segment I er i, har meget sådan en 

“Vi skal give den fuld max”. 

 

Fra højskole til efterskole 

Hvor lang tid har du vidst, at du 

skulle ud på en efterskole? 

- Jeg lugtede lidt til det på højsko-

len, og det syntes jeg var lidt sjove-

re og mere spændende end de an-

dre ting. Jeg kender også en masse 

som er efterskolelærere, så jeg har 

hørt en meget. Hvis man er musi-

ker, og skal have et arbejde, så er 

det ret perfekt. 

 

Har der ulmet andre planer for frem-

tiden? 

- Jeg har prøvet at leve af at spille i 

mange år, det føltes okay. Men så 

fik jeg to børn, og det med at rejse 

væk i to måneder var ikke så sjovt. 

Det ultimative for mig ville altid være 

at leve af at spille, det vil jeg ikke 

lægge skjul på, men jeg synes fak-

tisk, at det er på en god andenplads 

at være på sådan et sted som her. 

 

Hvilken rolle spiller musik i dit liv? 

- Den har en utrolig stor rolle, det 

har været alt for mig i mange år nu. 

Nu har jeg fået børn, de overskyg-

ger alt, det er den største kærlig-

hed. Det er klart, at musikken er 

kommet lidt i baggrunden, i forhold 

til et arbejde hvor man har mange 

timer og skal lave alt muligt andet. 

Musikken er fundamentet for at jeg 

lever. 

 

Alsidig musiker 

Hvordan vil du betegne dig selv 

som musiker? 

- Alsidig, helt sikkert, fordi jeg har 

berørt rigtig mange forskellige gen-

rer. Tidligere turnerede jeg rigtig 

meget med et world orkester, der 

hed Habedekuk. 

Jeg startede med at spille mest rock 

Af Clara Linn  
Collins-Andersen og 

Sofus Fernando 
Ovens 

Som kunstner er 

man altid lidt narcissi-

stisk, man har altid været 

vant til at have en masse 

tid til sig selv.  

” 
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og pop; men på Konservatoriet spil-

lede jeg kun jazz, så ja, jeg har 

bevæget mig meget rundt i de for-

skellige genrer.  

 

Hvilken musiker ville du allerhelst 

have en jam med? 

- Det skifter lidt fra måned til må-

ned, men lige for tiden skulle det 

nok være Chris Tyle, som er en 

amerikansk mandolinspiller. Ham 

der Chris Tyle han er sådan et vid-

underbarn, ligesom Mozart. 

 

Hvis du skulle spille et andet instru-

ment, hvad skulle det så være? 

- Jeg kunne godt tænke mig at spil-

le rigtig godt harmonika. 

 

Hvordan er det at have en kontakt-

gruppe? 

- Det synes jeg er mega fedt! Det 

elsker jeg. Man kommer tættere på 

en lille procentdel af skolen, og jeg 

kan virkelig godt lide det ansvar 

man får. Det der med, at man spi-

ser sammen og mødes de der gan-

ge om ugen. Det, synes jeg, er en 

fed tjans. 

 

Styrker og svagheder 

Hvis du skulle beskrive din styrke, 

hvad ville det så være? 

- En styrke er, af jeg har den bag-

grund som jeg har, men også at jeg 

kan lide at være sammen med 

mennesker, og arbejde med men-

nesker. 

 

Hvad er så din svaghed? 

(Rasmus har svært ved at svare på 

spørgsmålet) 

- En svaghed.. den er lidt svær.. 

Man har mange svagheder.. Jeg 

kommer til at presse for meget ind, 

i forhold til hvor meget tid jeg har. 

 

Hvad har været en af de største 

udfordringer i dit liv? 

- Det har nok været, at vælge ikke 

at skulle leve af at spille. Det var 

hårdt, og det synes jeg stadig er 

hårdt. Det var også en udfordring at 

få et barn, men også fantastisk. 

Som kunstner er man altid lidt nar-

cissistisk, man har altid været vant 

til at have en masse tid til sig selv. 

Jeg har aldrig haft et arbejde, før 

de sidste par år. Det er ret vildt, for 

pludselig kan man ikke selv sætte 

dagsordenen - men det er selvføl-

gelig et luksusproblem. 

 

Hvordan ville din far beskrive dig? 

- Det synes jeg, er et fedt spørgs-

mål. Han ville nok sige, at jeg er en 

god far, og at jeg er et følsomt 

menneske, der passer på mine 

medmennesker. Hvis han skulle 

sige noget negativ, ville han måske 

sige, at jeg er impulsiv og nok også 

en lille smule negativt ladet. 

 

Hvordan ville du reagere hvis du 

mødte nogle elever på natterend? 

(Rasmus bryder ud i latter.)  

- Tage en snak med jer, og så er 

jeg sikker på det vil være løst. 

 

Navn:  Rasmus Skovgaard 

Alder:  38 

Bopæl:  Svendborg 

Uddannelse: Konservatoriet,  

Diplomuddannelse, halvt psykologi 

Aarhus, Livets uddannelse som ide-

udvikler  

Tidligere arbejdspladser: Musiksko-

ler, MGK Kolding, Oure Højskole, 

automekaniker (Rasmus var dårlig 

til det og kunne ikke lide det, endte 

med kun at hente morgenbrød) og 

så Postvæsenet. 

Kæreste: Line 

Børn: Bertil på 6 år og Sofus (å 6 

måneder. 
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Af Catrine Mørkerborg 

 

Stemningen var høj, og  efter fire dage med te-

maet Back to Basic var sammenholdet i top i de 

otte grupper. Alle sad i Symfonien og var ved at 

gøre klar til en fed weekend. 

 

Det hele startede tirsdag morgen, da alle blev 

delt, ret tilfældigt, ind i hold efter køn og højde. Alle hold fik en 

træsort hver, og så fik et drengehold og et pigehold en farve 

sammen. Drengene skulle starte med et foredrag om sukker, og 

den virkning det har på kroppen, alt i mens at pigerne startede 

udenfor med noget teambuilding. Udfordringer, som virkede næ-

sten helt umulige, skulle løses, og alfabetet skulle staves med 

kroppene på kreative måder. Dette ledte til mange grineanfald 

og nogle få diskussioner, men mest af alt blev grundstenene til 

et godt sammenhold grundlagt. Det var også her, at kampråbene 

blev lavet. 

 

Intet var, som det plejede at være, heller ikke når der blev 

spist. Her blev der introduceret begrebet Lunch Beat. En af ho-

vedreglerne var, at man skulle danse, og hvis at man havde mad 

i hånden og derfor ikke kunne bevæge sig, så skulle man sætte 

det fra sig, men vigtigst var det at havde det sjovt. Det tog noget 

tid, før at alle lige fik vænnet sig til det nye scenarie. I starten sad 

alle på græsset og spiste deres mad sådan lidt akavet, mens at 

musikken spillede højt i baggrunden, men efter et lille stykke tid 

havde det hurtigt udviklet sig til en fest. 

Lærerne fik lov til at være DJ’s i 10 minutter hver, og der var stor 

forskel på, hvad der blev spillet. 

 

Der skulle samles bær, nødder og andre gode sager ind, 

dette krævede en ret lang gåtur med natureksperten Jeppe Dan-

danell. Der var mange, som fik lidt af en øjenåbner, da de fandt 

ud af, hvor meget man egentlig kunne finde af spiselige ting i 

naturen. Der blev blandt andet samlet blåbær, hasselnødder og 

vejbred i mængder. 

I det tidsrum var drengene hjemme på skolen i fuld færd med at 

opfinde nogle nye spil, hvor et af kriterierne var, at det skulle 

kunne spilles af mindst 10 personer. Der blev lavet i alt 8 forskel-

lige spil som Saml et band, Puma spillet og XXX. 

Der blev byttet rundt senere, så var det drengene, som skulle ud 

og lege jægere, og pigerne fik lov til at være kreative med at lave 

spil. 

 

TEMADAGENE 
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Seriøs sjov 
#Ollemus  

#selfie  
#kvindetegnet 

 

Kvindetegnet er et tegn der 

betyder meget. For kvin-

der. For mænd. For mig. Ej, 

men det fortæller vel lidt 

om, hvor meget kvinde 

man er og hvor meget man 

ga r op i de forskellige køn. 

 

Hvis man pynter ens værel-

se op med kvindetegnet 

malet over pa  50 forskelli-

ge billeder og et skilt hvor 

der sta r “Men to the left, 

because women are always 

right”, hvad mon de andre 

har sagt om en. “Sikke nog-

le feminister”, men tag det 

som en joke. Man skal kun-

ne gøre sjov med det seriø-

se i livet. 

 
Oline Christensen, 16,  
Eskilstrup 

Torsdag stod på ren hygge med 

pandekager på bål og hjemmelavet 

marmelade, en med og en uden suk-

ker. Desuden skulle der laves en 

rigtig hyggelig bålsang, som skulle 

spilles for de andre senere. Der var i 

alt fire bålstationer til hver af de fire 

hold. En til blå, grøn, gul og rød. Der 

var masser af musik og en dejlig duft 

af pandekager. 

Det var blevet tid til stjerneløb. Alle 

holdene skulle dyste i fire forskellige 

discipliner raftekast, skiløb, palleløft 

og vægteløb. Jo bedre man klarede 

sig i disciplinerne, jo flere materialer 

fik man til at bygge sin lejr. Ved raf-

tekast vandt man rafter, skiløb var 

presenninger, paller hos palleløft og 

snor ved vægteløb.  Det var alle 

mod alle. De forskellige hold havde 

hver deres fordel rundt omkring, 

nogle var lidt flere på holdet, nogle 

var stærkere, og så var der nogle 

som var hurtigere. Der blev kæmpet 

bravt og hårdt. 

 

Spændingen var høj, da vinderne 

af de forskellige kategorier skulle 

udnævnes. Nogle havde vundet me-

get og andre lidt. Så skulle lejrene 

bygges, man måtte bygge alene el-

lers måtte man også bygge sammen 

med holdet af samme farve. Det blev 

til i alt seks lejre, to røde, en gul, en 

grøn og to blå. Resten af aftenen 

stod på lejrbygning og ren hygge, 

aftensmaden blev også spist ude i 

lejren. Hvis man ville, så var det og-

så muligt at sove udenfor, hvis det 

nu var det, som man havde lyst til. 

 

Fredagen betød evaluering og 

sammenpakning af alle de flotte lej-

re. Det blev også afsløret, at man i 

køkkenet havde sparet 20 kr. pr. 

elev på mad i den uge, hvilket ingen 

havde lagt mærke til. Det skulle så 

besluttes, hvad pengene skulle bru-

ges på. Alle holdene var meget eni-

ge om, at de skulle bruges på noget 

med flygtninge, helt konkret hvad 

blev ikke fastlagt. 

Korrigeret 
virkelighed 
#nofilter NæstenAu-

Natural #ollemus 
 

Klokken er lidt over 5 og 

det er tid til det timelige 

tjek af instagram. 

 

Som jeg scroller ned gen-

nem denne times feed, fin-

der jeg (ud over de sæd-

vanlige billeder af folks 

mad, og en eller andens 

hund) ogsa  et billede der 

fa r mig til at stoppe op. 

 

Der er noget der ikke stem-

mer her, er det der virke-

ligt Kamilla? Er hendes 

bryster ikke blevet større? 

Jo, hendes talje er da ogsa  

betydeligt mindre… 

Hvad med hendes hud? er 

den ikke lidt renere end 

den var ovre pa  skolen i 

ga r? 

 

Vera Ada, 15, København 
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Torsdag den 3. september var hele OE på Brandts Klædefabrik i Odense for 

at se udstillingerne “Danish Fashion Now” og “#selfie”, som en del af 

danskholdenes undervisning. Udstillingerne tog fat i de sociale medier, i 

selvfremstillingen, i fordelene og ulemperne ved det iscenesatte menneske i 

nutidens medielandskab. Det var både et blik indad og udad og ansporerede 

forhåbentlig til både eftertanke og en lyst til at lege med, og skabe, det frem-

stillede selv. Skolens instagramtag #ollemus blev flittigt brugt, og det kan 

stadig følges på instagram fra dagen i Odense.  

 

Samme dag opførte alle elever en såkaldt ”flashmob” med deres eget selfie + 

en lille tekst dertil, en såkaldt ”Drabble”. Definitionen på en drabble er:  

 

- et kort stykke fiktion på omkring hundrede ord. Formålet med en Drabble 

er at teste forfat terens evne til at udtrykke interessante og meningsfulde 

ideer på en begrænset plads.   Konceptet siges at have sin oprindelse i Eng-

lands science fiction forums i 1980'erne; 100-ord  formatet blev oprettet af 

Birmingham University SF Society. " Elevernes tekster skulle altså være på 

præcis 100 ord, inkl. titel, navn og tags.  

 

I gågaderne i Odense stillede eleverne sig op, helt stille i syv minutter med 

deres drabbles.  

  

Fredag den 4. september cyklede vi så til 

Svendborg og  gentog flashmoben i gåga-

den der. Bagefter hængte vi alle drabbles op 

i Borgerforeningen, hvor de hang i en uge. 

Udstllingen var elevernes bud på temaet 

"iscenesættelse", som der er arbejdet med i 

dansk .  

På OE går en masse musik-tossede 

unge mennesker, de er meget for-

skellige, men alligevel ret så ens. På 

Kulturredaktionen har vi samlet en 

liste over 20 numre, som OE’erne  

hører meget. Her er alt fra gamle 

numre til de helt nye og et enkelt 

selvskrevet nummer af OE’erne selv. 

 
John Mayer        Free fallin’ 

Disclosure               Latch 

Zara Larsson         Lush life 

Glass Animals            Gooey 

Otto Knows          Next to me 

Stevie Wonder  

           For once in my life 

Dave Brubeck         Take five 

Earth, Wind and Fire  

                  Let's groove 

Teitur             Louis Louis 

Tim Christensen  

   Right next to the right one 

Chaka Khan    This is my Night 

Marie Key               Skagen 

Mont Oliver          All yours 

Steely Dan          Dirty work 

Joss Stone    (For God’s sake)

Give more power to the people 

Ukendt Kunstner    Boulevarden 

Earth, Wind and Fire  

                     September 

The Script  

       If you could see me now 

Alberte 

    Danser i min mors høje sko 

Knæjts                     H-mol 

            (kun på Sound Cloud) 

 10 
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Der var  
engang 

#HappilyEverAfter 

#Love #Princess 

 

-Tror du pa  prinser og prin-

sesser? 
 

Lige nu sidder vi i sofaen, 

mens vi ser Askepot. 
 

Alle kender historien om prin-

sen pa  den hvide hest, som 

kommer og redder prinses-

sen, hvorefter de bliver gift og 

lever lykkeligt til deres dages 

ende, tænker jeg. 
 

Men passer det? 
 

Mange af vore kære prinses-

ser ma  efter noget tid indse, at 

ridderen med den skinnende 

rustning i virkeligheden er en 

idiot viklet ind i sølvpapir. 
 

Efter en affære med en af hof-

damerne, kan han godt vinke 

farvel til prinsessen og det 

halve kongerige... 
 

-Nej. 
 

Catrine Mørkenborg, 16, 
Svendborg 

 

 

Strong legs 

#kosteralt 
#overkroperikkealt 

 

Jeg gik ind i Fitness World, 

stillede mig foran spejlet. 

Mmm… lækkert, jeg kiggede 

rundt, jeg sa  en fyr. Han træ-

nede bænkpres, rimelig 

BUFF…   

 

Han var færdig med settet, 

rejste sig op. Hans ben, de var 

sa  tynde… Han sa , sa  ynkelig 

ud. Hvorfor har man valgt at 

se sa dan ud, kunne han ikke 

selv se det. Hvem ved, ma ske 

var det bare hans livsstil. Ma -

ske synes han, at sa  lækker ud 

na r han tog 120 kg i bænk-

pres. 

 

Jeg tænkte bare, godt jeg hav-

de trænet ben. 

 

- Er du færdig her? 

- JA... 

 

Jonathan Kørschen, 16, Ringe 

 

Roskilde  
fever! 

#rf15 #Rosturtle 

#glademennesker 

 

Roskilde Festival er det fede-

ste i hele verden, man kan 

ikke andet end at have det 

sjovt hele tiden! Hele dagen 

bliver der spillet drukspil, 

hørt fede koncerter og man 

møder en masse nye menne-

sker. Pa  Festivalen er alle gla-

de. 

 

Men sa  bliver man syg fordi 

hygiejnen er virkelig da rlig. 

Faren for at fa  noget stja let er 

stor, og der er køer overalt.   

 

Alle ved at Roskilde Festival 

er en stor beskidt, druk for-

samling men alligevel betaler 

vi masser af penge for at 

komme derhen, for Roskilde 

Festival er det fedeste! 

 

Kirstine Jørgensen, 16, Odense 
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Af Clara Linn Collins-Andersen 
og Sofus Fernando Ovens 
 
Ole Folke er den ene af de to ny-

ansatte lærere på efterskolen i 

år. Ole har kendt skolen i mange 

år og lægger ikke skjul på, at han 

er glad for jobbet.    

 
Hvordan fik du jobbet her på OE? 
- Der var flere stillinger slået op, og 
så søgte jeg det. Det var en åben-
baring og en drømmestilling - den 
skulle jeg bare have! Jeg søgte 
flere forskellige stillinger, og det var 
lidt gået i glemmebogen, da Jesper 
ringede og spurgte om jeg ville 
komme til en samtale. Så må jeg 
bare have gjort det godt til samta-
len - for så fik jeg det. Det er jeg 
vildt glad for! 
 
Er det ikke noget med at du har 
haft tilknytning til byen/Ollerup i 
mange år? 
- Jo, altså jeg bor jo i byen og har 
boet her siden ’89. Min ekskone var 
med til at starte skolen op og var 
med de første 10 år. Så på den 
måde har jeg været involveret som 
ægtemand og har været oppe at 
spise på skolen med børnene og 
sådan nogle ting. Men ellers har 
jeg ikke haft noget at gøre med 
skolen som sådan, men jeg kendte 
jo alle de ansatte. 
 
Den bedste stilling 
Hvad har du søgt af andre stillin-
ger? 
- Jeg var meget bevidst om, at jeg 
skulle søge efterskolearbejde, og 
fordi jeg tidligere har været skolele-
der, var det også inde i mine tanker 
om jeg skulle prøve det igen. Men 
det var det, her jeg allerhelst ville 
have. Jeg ved, det er et godt sted, 
med super gode folk og en skide 
god ledelse. Det er et af de bedste 

job jeg nogensinde har haft - sådan 
er det i hvert fald lige nu, og sådan 
var det for en måned siden, og så-
dan er det sikkert også om et år.  
 
Hvad er din styrke? 
- Min styrke er, at de ting, jeg har 
været igennem både som lærer og 
skoleleder, har gjort, at jeg er ble-
vet meget bevidst om, at livet leves 
kun en gang, og at jeg skal have 
det bedste ud af det, både som 
menneske men også som lærer. 
Derfor er jeg nødt til at skabe en 
god hverdag for mig selv og dem, 
jeg er sammen med. Det mener jeg 
faktisk, at jeg er god til. Jeg er god 
til at se de positive ting, og det kan 
man overføre til rigtig mange ting, 
når det kommer til stykket. 
 
Hvad er din svaghed? 
- Min svaghed er måske, at jeg kan 
have lidt for stor tiltro til mennesker. 
Altså hvor man kan blive snydt eller 
bedraget, der ser jeg det måske 
ikke altid komme. Jeg har generelt 
en positiv tilgang til folk, og så er 
det ikke lige, at jeg altid lægger 
mærke til det, hvis der er noget 
dumt eller negativt. Det er nok en 
svaghed, hvis jeg lige skal pege på 
noget - men ellers har jeg jo ikke 
mange svagheder (siger ole og 
griner sit berømte grin). 
 
Hvordan fylder musik i dit liv? 
- Det har tidligere fyldt rigtigt, rigtigt 
meget, fordi jeg var aktiv udøvende 
musiker på et tidspunkt, som trom-
meslager og 
klassisk trænet 
på trommer. 
Men så kom 
jeg væk fra det, 
og så gled jeg 
langsomt væk 
fra det, og så 
fik jeg børn, og 
så kørte det 
bare, og så fik 
jeg det bare 
ikke holdt ved 
lige. Men ellers 
elsker jeg bare 
at gå til koncer-
ter og nyde 
musikken.  
 

Faglærer på musikefterskole 
Spiller det ind for dig, at det er en 
musikefterskole? 
- Jeg vidste jo godt, at i og med der 
er mange musikere, så er mange 
nok også mere disciplinerede fag-
ligt - fordi man er vant til at træne 
og øve og arbejde med musik, så 
vil det også kunne afspejle sig i 
undervisningen i det hele taget. 
Sammenlignet med at have en 7. 
klasse på en almindelig skole så er 
det som nat og dag. Det er en me-
get positiv oplevelse for mig at stå i 
undervisningen. Det er en kanon 
fed oplevelse - at kunne være fag-
lærer med stort F. 
 
Nu hvor du har været trommesla-
ger tidligere, kan du så se dig selv 
som musiker i dag? 
- Det er skægt du siger det - for jeg 
har faktisk fået lyst til at genoptage 
det, når jeg får tid. Det ville jeg ger-
ne prøve at få op og køre igen. Det 
er et stort arbejde, og det har jeg 
bare ikke tid ti lige nu - og det ved 
jeg, at det er det det handler om.  
 
Kunne du godt tænke dig en kon-
taktgruppe? 
- Lige nu har jeg lidt en speciel stil-
ling på skolen, hvor en fjerdedel af 
min stilling - det kaldes en projekt-
administrator. Det er jeg meget 
tændt på, fordi jeg synes, det er 
vildt spændende. Det giver mig 
muligheden for at komme i dybden 
i nogle områder, som andre ikke 
har mulighed for. Her kan jeg også 
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bruge mine tidligere erfaringer som 
skoleleder. Men ellers ser jeg jo 
bare alle eleverne som min kon-
taktgruppe, og ellers hjælper jeg 
bare der, hvor jeg kan. Hvorvidt  
jeg skal have en kontaktgruppe 
fremover, det vil tiden vise. 
Lige nu har jeg det bare rigtigt fint 
med den stilling, jeg har nu.  
 
 
Hvad har været en af de største 
udfordringer i dit liv? 
- Jeg har prøvet at være i en opsi-
gelse, som ikke var særlig skæg og 
i samme periode blev jeg skilt fra 
min kone, og det har jo ikke været 
sjovt. Det var hårdt, og det er klart, 
at det ville det være for alle menne-
sker. 
 
Kunstnerisk gen i familien 
Hvis du ikke var lærer, hvad ville du 
så være? 
- Tidligere har jeg gerne ville være 
fotograf, fordi jeg har et kunstnerisk 
gen, der ligger til familien. Så jeg 
har faktisk været rigtig god til at 
fotografere og arbejdede også hos 
en fotograf, men det var simpelthen 
umuligt at få en læreplads, og der-
for droppede jeg det. Men jeg har 
altid været interesseret i film og 
mediebranchen.  
 
Hvordan ville du reagere, hvis du 
opdagede nogle elever på natte-
rend? 
- For mig handler det om tillid, og 
jeg føler også, at vi viser meget 
tillid til jer, og derfor vil jeg opleve 

det som et tillidsbrud. Jeg vil selv-
følgelig bede dem om at “skrubbe” i 
seng, notere hvem det er og så 
tage det op - for det er det, der er 
aftalen, og så er det kontaktlære-
ren, der tager snakken. 
 
Hvordan ville din far beskrive dig? 
- Hold da op, det ved jeg sgu’ ik-
ke… Jeg tror, han ser mig som en 
god søn, som er god til at komme 
på besøg og snakke og have det 
sjovt med. Han er 86 og lever sta-
digvæk, og jeg prøver at komme på 
besøg så tit som muligt.  
 
Det er jo ikke nogen hemmelighed, 
at du har noget skide lækkert hår. 
Hvad hemmeligheden bag dit hår 
og dit gode humør? (Ole griner) 
- Jeg har ikke nogen hemmelighed. 
Jeg vasker mit hår og går til frisø-
ren engang i mellem.  Det gode 
humør det kommer af, at jeg godt 
kan lide at være her, og det er et 
sted, der gør mig glad. Livet hand-
ler om at skabe glæde, kærlighed, 

venskaber og møde nye menne-
sker. Når jeg oplever glade og åb-
ne mennesker, hvilket jeg oplever 
her med jer, så er det ligesom en 
motor, der forstærker sig selv. Jeg 
tror, at det at være efterskolelærer 
er det helt rigtige for mig. Det er 
også en beslutning, jeg har taget - 
jeg vil gerne være et glad menne-
ske.  

FAKTA 
Navn: Ole Folke Pedersen 

Alder: 49 

Bopæl: Det røde hus i Ollerup 

Stilling: Dansk- og engelsklærer 

samt Projektkoordinator 

Uddannelse: Den frie lærerskole 

Tidligere arbejdspladser: Ollerup 

Friskole, Enghaveskolen i Faaborg, 

Oure Friskole, Tandslet friskole, 

flødebollefabrik i Give (som ung) 

Civilstand: Single 

Børn: 2 drenge på 20 og 17 og en 

pige på 13 år: Alexander, Julius og 

Mathilde. 

Der er en 

beslutning, jeg 

har taget: Jeg vil 

gerne være et 

glad menneske.  

” 

Jeg tror, det at 

være efterskolelærer 

er det helt rigtige for 

mig.  

” 
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Af Vera Ada Langstrup Hartmann 

og Kirstine Sejr Jørgensen 

 

Amanda: “Jeg valgte OE, fordi jeg 

havde hørt rigtig meget godt om 

det, og jeg kan også rigtig godt lide 

musik, så er det jo perfekt, at det er 

en musikefterskole.” 

Carla derimod var ikke ude at kigge 

på andre efterskoler: “Jeg vidste 

bare, at det skulle være OE”. Car-

las søster har også gået på skolen, 

så Carla kendte til stedet i forvejen. 

Isak: “En af mine venner havde 

sagt, at jeg skulle komme og se 

det, fordi han gik her, så var jeg her 

og så det, og jeg syntes bare at det 

var superfedt - en nice stemning!” 

 

Hvordan forventede I, at det ville 

være at gå på OE, og har det le-

vet op til forventningerne? 

“Alle mine forventninger er blevet 

opfyldt. Jeg forventede, at jeg ville 

have det fedt, og at jeg blev rigtig 

inspireret til at dyrke min musik. 

Jeg er blevet meget mere inspireret 

end jeg troede jeg ville. “ -fortæller 

David. 

Carla: “Jeg forventede helt klart 

dette store fællesskab. Jeg har haft 

en søster, der har gået her, og når 

jeg så hende sammen med de an-

dre elever, så jeg et kæmpe fælles-

skab. Det har jeg helt klart forven-

tet, at det også ville være i år. Jeg 

forventede en åbenhed, at jeg ville 

blive taget imod, som jeg var, og at 

folk ville være deres egne, jeg tror 

det levede op til mine forventninger, 

og endda mere til. Man kan ikke 

beskrive efterskoleåret på en må-

de, for eksempel var der en der 

havde skrevet under vores seng, at 

et efterskole år ikke var en række 

oplevelser, men nærmere en til-

stand. Det synes jeg beskriver det 

meget godt.” 

 

Hvordan er fællesskabet på OE? 

“Fællesskabet på OE er noget helt 

specielt. Det er så fantastisk, at 

samles så mange dejlige unge om 

en ting” (musikken red.), siger Isak,  

og Katrine fortsætter: “Selvfølgelig 

Isak 
Schiødt 
15 
9.klasse 
Birkerød 
Saxofon 
 
 
 
David 
Vandall  
15 
9.klasse 
Frederiks-
værk   
Guitar 

OE er mange ting: musik, venskab og de bedste oplevelser. Vi har inter-

viewet fem af skolens elever for at få indblik i deres syn, på livet som      

efterskoleelev på Ollerup Efterskole. For hvorfor vælge at tage et år væk 

hjemmefra? Og hvad er det der gør OE til noget helt specielt? 

Amanda 
Gransøe 

16 
10. klasse 

Hadsten 
Sang 

 
 
 

Carla  
Olsen 

16 
10. klasse 
Odense C 

Cello 
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snakker man mere med nogen end 

med andre, men lige så stille be-

gynder alle at lære hinanden at 

kende. Det er dejligt.” Amanda for-

tæller, at hun synes, det er dejligt, 

at alle er så gode til at tage én til 

dem, og at det er skønt, at man kan 

være sig selv, uden at folk dømmer 

en. Det er Carla enig i. “Jeg synes 

netop på denne skole, hvilket også 

var en af grundene til, at jeg valgte 

den, at der er plads til at være sig 

selv: Også når man har set tidligere 

elever gå til Brugsen, har der været 

så mange forskellige typer, og de 

har haft fuldstændigt deres egen 

stil. Folk her har en tendens til, at jo 

flere dage der går, jo mere udvikler 

de deres egen stil. Det synes jeg er 

virkeligt fedt. Det er en skole med 

plads til alle”, siger en henrykt Car-

la. 

 

På OE kan man altid høre et instru-

ment summe i det fjerne. Musikken 

er den helt centrale del af OE, og 

eleverne fortæller om deres ople-

velser med musikken i forbindelse 

med det daglige liv på skolen. Dog 

er der delte meninger om, hvor me-

get det fylder, David føler, at der er 

dejligt meget musik i hverdagen, 

lige tilpas, mens Katrine troede, at 

der ville have været endnu mere. 

Selvom hun stadig synes, der er 

meget, fortæller hun, at det også er 

skønt, at der er plads til andet. Isak 

derimod siger: “Jeg synes lidt selv 

man bestemmer, hvor meget mu-

sikken skal fylde, man kan selv 

vælge til og fra. Hvis man vil have 

meget musik, kan man sørge for, at 

der er det ved at øve selv, eller i 

bands, men man kan også nedtone 

det lidt, hvis det er det man vil. Men 

i min hverdag der fylder musik en 

stor del.“ 

 

Hvad er det bedste ved at gå på 

OE? 

“Der er mange gode ting ved at gå 

her! Jeg synes, det er fedt, at man 

skal gøre ting selv, selv tage an-

svar til fx at få vasket tøj. Det hav-

de jeg aldrig gjort før, så det lærer 

jeg så nu. Men en af de andre fan-

tastiske ting er, at man har alle sine 

venner så tæt på en”, siger Katrine. 

“Det bedste er nok den sindssygt 

gode mad, jeg elsker deres vege-

tarmad, det er bare så lækkert! Og 

det er chokoladebollerne, fælles-

skabet,  al den kærlighed og empa-

ti folk har for hinanden. Det er plad-

sen til at være sig 

selv, at der er så 

stor rummelighed, 

det er det hele! OE 

er det bedste ved 

OE, det hele er det 

bedste, jeg kan 

ikke sætte fingeren på en ting.” -

udtrykker Carla. 

Eleverne fortæller, at det bedste 

ved OE nogle gange også er det 

hårdeste. “Det er hårdt, at man he-

le tiden skal noget, man skal hele 

tiden være på. Der er rigtig meget 

gang i den hele tiden, og så er det 

ikke altid man lige sådan får slap-

pet så meget af”, siger Amanda. 

Katrine fortsætter: “Man ved, at der 

altid sker alt muligt, som man helst 

ikke vil misse, så det er vigtigt, at 

give sig selv tid til at slappe af. Hvis 

Katrine 
Trampedach 
16 
10. klasse 
Ringsted 
Sang 

OE er det bedste 

ved OE. Jeg kan ikke 

sætte fingeren på én 

ting.  

” 

Carla Olsen 

https://www.facebook.com/ollerupefterskole/photos/a.929603513767972.1073742078.308646355863694/929604393767884/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-frt3-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-prn2%2Ft31.0-8%2F11999812_929604393767884_4858580469656329090_o.jpg&smallsrc=h
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man har det hårdt på andre måder, 

fx har problemer, er det fedt, at de 

ikke bliver større af, at man går her. 

Tværtimod er der så mange fanta-

stiske mennesker, der kan hjælpe 

en ud af, hvad man nu måtte have 

af problemer. Det gør det hele me-

get mindre hårdt.” 

 

Hvordan er en weekend på OE? 

David: “Hyggelig. Man laver ikke så 

meget. For en gangs skyld. Det er 

rart.” 

Amanda: ”Stemningen er meget 

anderledes end hverdagen, synes 

jeg. Jeg synes, at hverdagen er 

sådan meget stressende nogle 

gange eller sådan. Man skal noget 

hele tiden. I weekenden, så er det 

sådan lidt mere stille og roligt, eller 

man kan sådan lave lige det man 

vil.” 

Carla fortæller, at hun synes, at det 

er fedt i weekenderne, fordi man 

bliver skubbet ud i nye grupper og 

møder nye mennesker, fordi dem 

man plejer at være sammen med 

tager hjem. 

I weekenderne er der oftest også 

obligatoriske aktiviteter, der sørger 

for at eleverne lærer hinanden end-

nu bedre at kende, uden at lukke 

sig inde på værelset. 

 

Efterskole er anderledes end fol-

keskole, men på hvilke måder? 

“Det føles ikke lige så meget som 

at gå i skole her, fordi man hele 

tiden er her, det er også virkeligt 

dygtige lærere. Undervisningen er 

ret anderledes på den fede måde”, 

fortæller Isak. Katrine fortæller: 

“Altså fællesskabet er meget bedre. 

I folkeskolen ville man ikke helt si-

ge noget, fordi man var bange for, 

at folk var sådan “hvad snakker du 

om”. Men her er man bare sig selv, 

for man skal jo være her hele ti-

den.” 

“I forhold til min gamle skole er al-

ting anderledes på OE: For det før-

ste er fællesskabet meget bedre, 

helt fantastisk, det var der ikke no-

get i nærheden af på min gamle 

skole. Derudover er undervisningen 

meget mere engageret, og dem, 

der underviser i musik, er uddanne-

de på Konservatoriet. Det er super 

fedt, de har en passion omkring 

det, og man ved, at de er gode til 

det, de laver. Så er der selvfølgelig 

det med, at man sover her, det er 

en helt anden afveksling, det er 

mega hyggeligt og helt hjemligt. 

Det er så meget mere end folke-

skolen, det er alt det folkeskolen 

mangler, det er OE”, siger Carla 

med et stort smil om munden. Da-

vid fortæller, at han føler at man 

bliver mere som en familie her. For-

di man ikke kun er sammen i skole-

tiden. 

 

Hvad håber I at opnå med 

sådan et år, som dette, og 

hvad tror I et vil give jer? 

Isak: “Et rigtigt godt og ufor-

glemmeligt år, med en mas-

se spændende oplevelser.” 

Katrine: “Nok at jeg bliver 

mere moden, og kan træffe 

flere valg selv." 

David: “Jeg håber faktisk 

bare, jeg bliver bedre til 

musik.” 

 

 

Tilslut bad vi eleverne om at be-

skrive skolen med tre ord hver, 

svarene blev: 

 

Carla:  Kærlighedsfyldt, fælles-   

     skab, lykke.  

David: Overdrevetmegafedt 

     Inspirerendeogmeretil,  

     Hyggehverdag 

Amanda: Kærlighedsfyldt, rumlig,  

      skøn. 

Katrine:  Hyggelig, musikalsk,  

      lærerig. 

Isak:  Dejlig, musikalsk, pissefed. 

 

Eleverne flytter på 

OE med hele deres 

personlighed, og det 

kan ses væggene. 
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Kristine Bille 
København 
Sang 
1. Det er noget af det mest fantastiske, man kan få.  Jeg bliver mere end lykkelig. 
2. Jeg kan finde tid, men det er lidt svært. Man kan hvis man vil. 
3. Det er mega hyggeligt, men det kan også være lidt tomt, hvis man er       
  få tilbage. 
 
        Gabriel Svastha 
        Frederiksberg 
        Guitar og Tablas. 
        1. Jeg har kun fået en pung i posten, som jeg havde mistet. 
        2. Hvis man øver med nogle andre er det godt, men hvis man  
          øver for sent, forstyrrer man andre.   

                    3. Kodylt 
 
Marta Mohr 
Haderslev 
Sang og guitar. 
1. Jeg synes, det er dejligt at få post. Jeg har fået okay meget.  
  Det er rart at vide, at der er nogle der tænker på en. 
2. Fedt, jeg synes at man udvikler sig meget og hurtigt. Fedt at være et sted,  
  hvor alle spiller musik og har samme passion. 
3. Hyggeligt, der er den dejlig, afslappet og god weekendstemning. 
 
      Kasper Peitersen 
      Svendborg 
      Klarinet 
      1. Det er helt i orden. Jeg kan virkelig godt lide det, men har næsten    
        ikke fået noget post. 
      2. Det er helt fint. Jeg øver for det meste på værelset, og når jeg lige    

                    har lyst. 
                  3. Jeg elsker at være her i weekenderne. Det er det fedeste.  
                    Hverdagene kan være lidt lange. 

Vox-Pop 
Spørgsmål: 
1. Hvordan er det at få post på en efterskole? 
2. Hvordan er det at øve sig? 
3. Hvordan er det, at være på skolen i weekenderne? 

Af Oline Rønne Christensen 
og Jonathan Hemberg 
Kørschen 
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I løbet af september måned blev eleverne på Ollerup Efterskole introduceret til Poetry 

Slam, og torsdag den 8. oktober gik det så løs med konkurrencen. Skolens modigste 

elever kunne stille op og performe foran hele skolen. Fem drenge stillede op. . For at 

være gæst skulle man medbringe ting ”gave” til vinderen… slik, chips, nudler, frugt, 

tegninger… ja selv en gammel LP lå der i kassen.  Alt sammen blev styret af Kim Lin-

net, en af skolens dansklærere og yderst erfaren i poetry slam genren.  

 

De fem deltagere var: Christoffer Beese, Rasmus Damgaard-Søresen, Mads Emil 

Leolnar-Søe, Mikkel Bloch Bruun og Emil  Sebastian Birch.  

 

Alle stillede op med tre slams, og der blev råbt og hvisket, grinet og klappet, og til sidst 

stod tre spændte slammere tilbage klar til at dyste i finalen.  

Mads Emil løb med sejren og vandt kassen!  

Herunder kan et af hans slams ses - husk at slams egner sig bedst til at blive lyttet til -

men god fornøjelse alligevel :-) 

Rasmus, Christoffer, Emil og Mikkel. 

1 

(chris mcdonald) 

Vrrrn dn dn dn dn dn dn dn dn . Min nabo kører med majetærsker hele natten og jeg kan ikke sove. Så jeg køber en majetærsker 

og kører hele natten og min nabo kan ikke sove. Så han kører med majetærsker så jeg ikke kan sove så jeg kører med majetær-

sker. Vi kører med majetærskere. Vrn dndndndndndndn.   

VOVVOVOVOVOVOVOV og så har min genbo fået hund. Den gør hele natten så jeg får mig en hund. Og den gør hele natten så 

min genbos hund ikke kan sove så den gør hele natten. Så vores hunde gør hele natten og vi går tur og lufter hund hele natten.  

Host host host host host host. Og så, så er skorstenen stoppet og kaminilden fylder huset med røg og jeg hoster hele natten og 

kan ikke sove så jeg spørger min genbo om jeg kan sove hos ham men hans hund gør hele natten af røgen og jeg kan ikke sove. 

Så spørger min nabo om jeg kan sove hos ham men jeg kan ikke sove for han kører med majetærsker hele natten og jeg kan ikke 

mere og jeg er træt.  

Bil der ikke vil starte lyd. Og når jeg så ikke har smurt min elskede majetærsker som jeg jævnligt burde, så vil den ikke starte. Det 

gør mig rigtig rigtig ked af det.  

Hund der piber. Og så når min hund ikke får sin leverpostej fordi jeg er for træt til at købe ind så bliver den sulten. Det gør mig 

rigtig ked af det. 

Men jeg har min broccoli og broccoli er godt fyldt med vitaminer og man skal huske at få sine vitaminer og det gør jeg. 

 

2 

En dør er som en beslutning. Første gang du tager den ved du ikke hvad der sker. En efterskole er som en vandrepokal fordi du 

har den kun i et år. En ferie er som en øl. Den første tår smager altid bedst. Et klaver er som livet. Nogle gange spiller det næsten 

af sig selv. Og andre gange er det svært at få en lyd. En fristelse er som en kaktus. Der ser rar og blød ud. Det kan ende smerte-

fuldt. 

Hvad skal jeg gøre når jeg hører musikken, hvad skal jeg gøre når jeg spiser nudlerne hvad skal jeg gøre når pizzamanden kom-

mer med den forkerte pizza hver eneste gang. Skal jeg blive gal eller skal jeg blive lykkelig over at min mor ikke er en mand.  

Se en stjerne i det fjerne. Nattens oplysende lanterne. Flyve op til den, vil jer gerne. Jeg kiggede på flødebollefaddet og jeg sagde 

jeg tager to, men jeg tog tre. Slår du tre firere, så tager jeg fire femmere og køber fem flade fisk, for din sekser får kun én brik ud i 
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Ruset  
i Narnia 

#BrødErHeroin #Aslan 

#KenderIkkeSangen 

 
 

Hannibal er en fornuftig 

duge. Han hopper rundt 

fra gadehjørne til gade-

hjørne mens han pipper 

melodien til Perfect day af 

Lou Reed. Hver dag efter 

han har fået sit brød, flyver 

han igennem narnia. I nar-

nia kan han være helt sig 

selv, væk fra storbyens 

stress og larm. Ingen der 

vil fange ham. Ingen der vil 

beskadige ham. 

Efter kort tid bliver han 

trukket ud. Ligesom at 

va gne fra en 

drøm.  Hannibal er tilbage 

pa  gaden. I længslen efter 

mere Narnia ma  han flyve 

ud og lede efter mere 

brød. 

 

Sofus Fernando Ovens, 16, 

København 

 
 

Bag om Insta  
#duerikkeMetteBlomsterbergfordid
uharklasketenomgangskyrogblåbær

opienroyalcopenhagenskåltaber 
#tagsådenselfieforfanden 

#brillenklemmerpåmitnæsebor 

 

Husk at solnedgange, avoca-

domadder, vin, smøger, ual-

mindeligt fyldige øjenbryn, 

rullekraver, brune fødder i 

birkenstock sandaler og kaffe 

i vulgære mængder altid er 

kærkomment pa  Instagram.  

Sa  kan du ikke ga  galt i byen - 

eller jo, men det behøver In-

sta jo ikke kende noget til og 

hvad Insta ikke har set, har 

Insta ikke ondt af.  

Ps. na r det kommer til selfien 

ma  du heller aldrig glemme at 

fa  dine kindben til at fremsta  

sa  markante som muligt (stil 

dig eventuelt under en lampe, 

for at opna  den rette skygge-

effekt).  

 
Clara Linn Collins-Andersen, 
16, Allinge  

ludo.  

Hvad er glæde. Hvad er lykke. Hvad er 

ostemadder. Og hvad er et divisionsstyk-

ke. Hvad er mandagsstemningen der gør 

os trætte og glade hvad er aftenkaffen der 

gør os trætte og glade og hvad er musik 

der gør os trætte og glade og hvad er sejr 

der gør os trættte og glade. Hvem hvad 

hvor hvorfor hvorfor hvorfo……………… 

ffffffff farmor farmor laver gode boller. 

Lækre boller. Især når de er bagt dejligt 

så er farmors boller dejlige. Dejlige dejlige 

dejli li li li li linse kesler og linse burger og 

linsevæske til kontaktlinserne. Kontaklin-

ser eller briller er en smagssag men bank-

røveri er en kriminalsag. (grin på forskelli-

ge måder fra sød til vred) . Sokker i san-

daler. Neeeeeeej. Det sku egentlig ikke 

særlig fedt. Man møder tit sin skæbne på 

den vej man tager for at undgå den.  

 

3 

(nyhedsstemme) 

og nu til nyhederne 

Ekstraordinære græker armhulesvedende 

mongoler invaderer midtby og raserer alt i 

raseri. De er armeret med stikkelsbærgre-

ne og hårdkogte æg. Status er at dødszo-

nen rækker sig i en radius på en kilometer 

hvor absolut alt der ligner normalitet er 

destrueret i en eksplosion af fråde og eks-

trem selvdestruktion med gale mongoler. 

Hæren er sat ind. Østkysten er klar, ribbet 

for stikkelsbærpinde. Hønsene udtømt. Et 

sandt galehus kunne man sige.  

Hegnene væltes, byens brød æltes. Bil i 

brand, by i brand, hus i brand, liv i brand, 

gade i brand, mennesker i brand. Kode 

rød kritisk mongol situation. Kriminel krise 

og overdrevet forvirring. De stakkels mon-

golide mongolister bliver fodret gennem 

pigtråden af uundværlige frivillige sikker-

heds foranstaltnings medhjælpere: Stik-

narkomaner hyret specielt til formålet. 

Folk flygter, gerne til Alperne.  

Og nu til vejret. Det regner med mongoler 

og syreregn. Det er et syret klimaskift om 

man vil. Temperaturen ligger på de beha-

gelige 69 grader. Og himlen er oveskyet 

med gråsorte skyer. Og nu til sporten. 

Den danske landshold i mongol håndbold 

sejrer for anden gang i ligaen. Det er en 

kolossalt stor sejr for den danske sport nu 

hvor enden ser ud til at være nær. Meje-

tærskerne er stoppet, melprudiktionen er 

droppet og folkets yndlingsgenre inden for 

musik bliver mere og mere poppet.  

Mejetærskerne er stoppet, melprudiktio-

nen er droppet og folkets yndlingsgenre 

inden for musik bliver mere og mere pop-

pet.  

Mejetærskerne er stoppet, melprudiktio-

nen er droppet og folkets yndlingsgenre 

inden for musik bliver mere og mere pop-

pet.  
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Cole Sprouse og Kasper Peitersen 

Christian Kromann og 

Christian Fuhlendorff 

Jens Werner og  

Rasmus Herløv 

Emilie Thye-

Rønn og Jennifer 

Lawrence 

Asger Brink  

og Trold 

Christoffer Beese 

og Spock 

Rasmus Theodor 

og Sigurd 

(tidligere elev) 


