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Af Jesper  

Vognsgaard 

Forstander 

 

 

Den 15. juni blev 

Dannebrog 797 

år. Ja, vores flag, som er et af 

de eneste i hele verden, der 

bærer et navn, har snart 800 år 

på bagen. Der bliver under tiden 

lagt mange følelser i den klud, 

som et flag jo også er. Et flag 

samler og forener. Men et flag 

kan desværre også være et 

symbol på dem, vi ikke kan lide.  

I disse EM-fodboldtider er det 

blevet helt almindeligt at et en-

tusiastisk publikum til EM i fod-

bold i Frankrig maler deres nati-

onale flag i ansigtet og stolt jub-

ler eller trist viser deres smerte, 

hvis deres helte henholdsvis 

vinder eller taber. Fodboldlands-

kampe er en fornem måde at 

kæmpe en kamp mod et andet 

land – på en civiliseret måde.  

Alt imens der kæmpes på grøn-

sværen, er der dog onde kræf-

ter, der truer den fredelige leg 

med en bold. Der er onde kræf-

ter, der tilsyneladende vil os alle 

det skidt og som finder glæde i 

at påføre andre mennesker 

smerte. Denne form for ”glæde” 

er næsten umulig at forstå. Vi 

kalder det for terror. 

For at modstå disse onde kræf-

ter har Frankrig sendt ikke min-

dre end 70.000 politibetjente på 

gaden for at passe på publikum 

og sikrer, at der ikke sker terror-

handlinger. Sådan et stort antal 

politibetjente er en manifestati-

on af, at noget er galt i vores 

verden.  

”Fri os fra det onde”, hedder det 

hen i mod slutningen af Fader 

Vor. Læg mærke til, at der ikke 

står ”fri os fra de onde”, men fri 

os fra ”det onde”. I den rene 

form er det ikke mennesker, der 

er onde – men der er tale om en 

ondskab, der har taget plads i 

nogle mennesker. Denne ond-

skab har lige vist sit grimme an-

sigt i Orlando i USA.  

Det er i sandhed kontrasternes 

tid, når en lang række fodbold-

spillere fra hvert deres land – og 

med en imponerende opbakning 

fra landenes indbyggerne- hol-

der den kæmpe fest, som fod-

bold EM jo også er. 

Tænk en gang på Island, der 

havde 10% af landets befolk-

ning samlet på et fransk stadi-

on! Det lille land, der kæmpede 

som brave vikinger og fik Ronal-

do til at slå ud med armene og 

gestikulere, at dette kan ikke 

være sandt.  

Ronaldo, den ellers dygtige fod-

boldspiller, reagerede på en op-

livende aften for fodbolden (hvor 

Island næsten mirakuløst fik 

uafgjort mod Portugal) med al 

den gnavenhed og smålighed, 

man normalt ser hos et forkælet 

barn. Fodbold er følelser og ma-

gi. Det er derfor, at så mange 

gerne vil se med. 

Jeg mindes næsten EM i 1992, 

hvor det var de danske roligans 

med Dannebrog i ansigtet, der 

bakkede heltene op i den rød-

hvide dragt. Dengang var det de 

undertippede danske fodbold-

spillere, der fascinerede hele 

fodboldverdenen. Den gang var 

det Danmark, som drillede de 

store. 

Fri os fra det onde. Hvordan gør 

vi så det? Ja, det er i sandhed 

et stort og desværre meget ak-

tuelt spørgsmål. Vi skal fortsat 

oplyse, oplyse og atter oplyse 

og fortsætte med at give infor-

mation, information og atter in-

formation om, hvad det onde er 

for størrelse. Vi må ikke falde 

for fristelsen til en hurtig overre-

aktion. Vi må tro på det bedste 

og at kærligheden sejrer. Blot 

skal vi selvfølgelig ikke være 

tossegode – men realister. Der-

for skal vi tage afstand fra ond-

skaben og holde kampen inde 

på grønsværen.  

Der er mange danskere, der 

drages af fodbold. Denne folke-

sport har stor indvirkning, stor 

symbolværdi og en næsten my-

tisk kraft for mange af os. Lad 

os beholde vores fascination af 

fodbold som et legende spil, der 

appellerer til fantasi og glæde. 
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Hvad skal du efter efterskolen? 

- Jeg skal holde mig selv i gang ved at arbejde og tror bare, at jeg 

skal nyde, at jeg ikke skal tænke på lektier og sådan noget og bru-

ge min tid på det, jeg faktisk har lyst til at gøre. 

Hvordan fik du den idé? 

- Jeg har fundet ud af på efterskolen, at jeg ikke skal i gymnasiet, 

og jeg bare virkelig ikke gider få undervisning i noget, som jeg ikke 

vil bruge min tid på. 

Hvad skal du om et år? 

- Det kan godt være, at jeg søger MGK igen, men jeg ved det ikke 

helt. Ellers regner jeg med, at jeg om et år har fundet på et eller 

andet at lave, og så fortsætter jeg bare med det.  

STX, HF, HHX, EUX. Det kan hurtigt virke uover-

skueligt, når man skal vælge, hvad man vil  efter 

efterskolen. Akkorden har været rundt på skolen 

for at spørge, hvad folk skal efter efterskolen, og vi 

har samlet nogle elever, der har valgt noget lidt an-

det ud over det sædvanlige.  

Af Kirstine Sejr Sørensen 

Hvad skal du efter efterskolen? 

- Jeg skal på MGK i Odense på den rytmiske linje, hvor jeg så er 

kommet ind med klaver som hovedfag. 

Hvordan fik du den idé? 

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil noget med musik, og så så jeg det 

bare som en god mulighed, da jeg hørte, at der var noget, der hed 

MGK. Det er mest fordi, jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle, for-

di jeg bare vil musik! 

Skal du lave noget udover MGK? 

- Jeg skal muligvis have et  arbejde eller fritidsjob, men ellers så 

skal jeg bare øve rigtig meget i fritiden, spille sammen med en hel 

masse, også i fritiden. 
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Hvad skal du efter efterskolen? - Jeg skal til USA på et udveks-

lingsår. 

Hvordan fik du den idé? - Min søster hun var det for sådan nogle 

år siden og sagde, at det var et af de bedste år i hendes liv. 

Hvordan skal du bo? - Jeg skal bo hos en familie, men jeg ved 

ikke hvem endnu. Det kommer an på, hvem der vælger mig. Det 

er sådan familierne der vælger mig, og så kommer jeg bare til at 

bo hos dem. 

Hvor længe er du væk? - I 10 måneder, tror jeg. 

Hvad skal du lave? - Jeg skal gå i skole, og lave mine fritidsaktivi-

teter og få venner. 

Hvilken organisation rejser du med? - Jeg rejser med EF - Educa-

tion First .  

Hvad skal du efter efterskolen? 

- Jeg skal på et skolesejlskib, der hedder Georg Stage. Det er i 

stedet for at gå på gymnasiet. Man kan tage ud at sejle i et halvt år, 

hvor man så måske kan komme til Caribien eller USA og alt sådan 

noget, som jeg f.eks. kommer til. Der får du så noget, der hedder 

det blå papir, og i stedet for en studenteruddannelse får du så en 

erhvervsuddannelse, som du kan bruge til noget efterfølgende. 

Hvordan fik du den idé? 

- Det var lidt min far, der kom med idéen, fordi jeg gad ikke på gym-

nasiet. Og så fordi jeg rigtig godt kan lide at sejle, så fandt vi Georg 

Stage.  

Hvordan skal du bo? 

- Jeg skal bo det første halve år hjemme, hvor jeg arbejder og sparer op til togtet. Det næste halve år skal jeg så bo i en 

hængekøje på skibet med 60 andre elever om bord.  

Hvad skal du lave? 

- Man skal arbejde, man får undervisning under dæk og man løber rundt oven på dækket og sørger for, at det ser or-

dentligt ud. Og så er man ude at sejle længe og lærer at sejle skibet og får lidt småuddannelser.  

Hvad kræver det? 

- Det kræver, at man har en rigtig god begrundelse, hvorfor man vil med, og hvad man vil, efter man har været på Georg 

Stage. Plus at man rigtig gerne bare vil sejle. Og at man er god til at være sammen med mennesker tæt og længe.   

Hvad skal du efter efterskolen? - Jeg skal et år til Argentina som 

udvekslingsstudent med American Field Service.   

Hvordan fik du den Idé? - Min mor var for 30 år siden i Frankrig 

med AFS, og hun har altid fortalt mig mega meget om det. Jeg 

valgte Argentina, fordi jeg gerne ville lære at tale spansk,  og så 

ville jeg ikke Spanien, fordi jeg ville også udfordre mig selv lidt ved 

at tage længere væk.   

Hvordan skal du bo? - Jeg skal bo i en lille by med min værtsfami-

lie, som er skilt. De spiller alle musik og har tre børn, en af dem er 

tre dage yngre end mig, så det skal nok blive godt! 

Hvor længe er du væk?  -Jeg er væk i 11 måneder. 

Hvad skal du lave? - Det går ud på at gå i skole, og så skal jeg ba-

re passe min skole og blive en del af kulturen.  
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Af Jonathan  

Hemberg Kørschen 

 

Hvad lavede du før 

du kom til OE? 

- Da har jeg jo været 

souschef ovre på Gymnastikhøj-

skolen, hvor jeg var i 12 år. Det var 

så kun de fem sidste år, hvor jeg 

var souschef.    

 

Hvorfor valgte du at uddanne dig 

inden for kokkefaget? 

- Det har jeg egentligt heller aldrig, 

det var faktisk ret tilfældigt, at det 

blev det. Jeg kommer jo oppe fra 

Jylland, og så som 17-årig kom jeg 

til Fyn, ned til Gymnastikhøjskolen, 

hvor jeg havde en veninde der gik. 

Vi fandt på, at vi ville være stuepi-

ger  - som det jo hed dengang. Det 

er meget det samme, som I laver, 

når I er på køkken. 

Og så mødte jeg min mand, han 

arbejdede også ovre på højskolen. 

Jeg arbejdede på Gymnastikhøj-

skolen i sammenlagt 25 år, sådan 

som alt muligt. Jeg har gjort rent, 

vasket op, og så kom jeg i køkke-

net. Da mine børn var små, havde 

jeg så et aftenarbejde og weekend-

arbejde i køkkenet. Efterhånden fik 

jeg så dagarbejde, som ufaglært. 

Men så tog jeg så en kokkeuddan-

nelse, mens jeg var derovre og 

havde det som praktiksted. Så alt i 

alt, var det lidt tilfældigt. Men ellers 

har det været meget familiært. Jeg 

har en mor, som også har været 

køkkenleder på en efterskole. 

 

Hvad er dine stærke side(r)  

arbejdsmæssigt? 

- Jeg er meget arbejdsom og hurtig 

til mit arbejde. At få snakket om 

tingene, hvis der er nogle ting, der 

skurer og så få det frem, i stedet 

for at gå og gemme på noget, så få 

det frem i lyset. Jeg tror også, det 

der har gjort, at vi ikke har haft 

nogle kontroverser. 

 

Hvad er din svage side(r)? 

- Det er nok, at jeg er bange for, at 

det ikke er godt nok. 

 

Hvad har din yndlingsret været? 

- Det er svært at sige… Arh… der 

må jeg nok giver eleverne ret, så-

dan en god burger, det går man 

ikke fejl af. Ellers kan jeg lide det 

meste af det. Så elsker jeg også 

græsk farsbrød… og kyllingepie.   

 

Har skolen forandret sig i den tid 

du har været der? Hvis ja, på hvil-

ke punkter? 

- Da jeg blev ansat til at starte 

med, var der intet ude i køkke-

net. Der var to stålborde, ellers 

var der bare tomt. Da jeg blev 

ansat, så fik jeg 400.000kr, og 

så skulle jeg sammen med en 

fra bestyrelsen købe ind til køk-

kenet. Vi skulle have ovn, alt 

muligt køkkengrej, service, 

kander, glas, kopper, små gry-

der og de store gryder, opva-

skemaskine. Alt hvad der hører 

Efter 19 års tro tjeneste og mas-
ser af god mad takkede OE’s  
første køkkenleder, Grethe Hyl-
ding Pedersen, af i maj 2016.  
 

Annette Madsen, som har været 
ansat på OE i 15 år, overtog hen-
des plads som ny køkkenleder.  

Onsdag 4. maj var der afskeds– 

og tiltrædelsesreception for Gre-

the og Annette. 
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sig til, det var jo ufatteligt 

spændende. Samtidigt kom 

der folk udefra byen, som 

kom frivilligt for at male væg-

ge. Så fik vi nogle brugte 

ting, oppe fra et nedlagt bør-

nehjem, oppe i Ollerup. Det 

er blandt andet nogle af de 

borde vi arbejder ved, og 

vores komfur. Så fik vi nogle 

hylder, forskellige steder fra. 

Det var jo en kæmpe ople-

velse, da de første elever 

kom, det hele var jo nyt for 

alle. Så blev Ella og Majbritt 

ansat. 

 

Hvad har det bedste været 

ved at arbejde på OE? 

- Jamen, det har jo været at lære 

alle jer unge mennesker at kende, 

det har jo været utroligt spænden-

de. Og så den forskellighed, der er 

på de forskellige elevhold. Det har 

været en rigtig stor oplevelse. 

Vores kammeratskab i køkkenet, 

det har været og er helt unikt. Vi 

har simpelthen haft det så godt 

sammen. Vi har aldrig nogensinde 

haft problemer. Vi er rigtig meget 

sammen, vi er faktisk mere sam-

men, end vi er med vores familie, 

fordi vi er så tæt sammen og kan 

følge med i hinandens hverdag. 

Det er jo ikke sådan, at vi kun ren-

der sammen i pauserne, så vi deler 

småt og stort sådan med hinanden 

og har altid gjort det. Det har altid 

været mit ønske at have et rigtig 

godt venskab. 

 

Hvordan synes du, at elevtypen har 

forandret sig igennem de år, du har 

været her? 

- Uha… det første år, det var nogle 

meget specielle elever, som var 

rigtig, rigtig søde. Halvdelen var 

nok med sort neglelak og sort far-

vet hår. Nogle af drengene de gik i 

hvide lange underbukser og store 

militærstøvler og… Også nogle 

gange en morgenkåbe uden på. 

Nogle tog en the-hat på hovedet og 

gik rundt med den. De var meget 

spændende at se på.  Så hen ad 

vejen så I blevet sådan… meget 

mere almindelige og se på, ligesom 

I falder ind i den øvrige befolkning. 

Så nu kan man ikke se, om det er 

nogle fra efterskolen eller højsko-

len. Jeg tror også, man kan mærke, 

at der er gået mange år. I er meget 

mere selvkørende nu. De første år, 

havde de mere behov for voksen-

kontakt. I er meget mere selvbevid-

ste og voksne på nogle punkter. 

 

Hvad vil du savne mest fra efter-

skolen? 

- Det er mine kolleger.   

 

Hvad er dine planer, når du nu 

stopper på OE? 

- Jeg bliver jo en rigtig folkepensio-

nist. Så er det jo, man siger, at man 

får det rigtig travlt. Men det tror jeg 

så ikke lige på, at jeg får mere travlt 

end jeg har her. Nu hvor sommeren 

starter, så skal jeg hjem i min have. 

Jeg har en dejlig have, der går ned 

til en sø og rigtig have tid til at nyde 

den. Og så starter min mand og jeg 

ud med en lille rejse, her i starten 

af juni. Vi regner med, at vi skal ud 

at rejse af og til, og jeg glæder mig 

meget til at have den frihed til lige 

at gøre, hvad man har lyst til. Ellers 

skal jeg lige finde mine ben at stå 

på, hvad jeg så skal bruge tiden på, 

når jeg nu bliver træt af være ude i 

haven, og det bliver regnvejr. Ellers 

går jeg rigtig mange ture, og det 

bliver ikke mindre. Og så skal jeg til 

at løbe igen, det har lige haft et par 

års pause. Jeg kan generelt godt 

lide at motionere.   

 

Har du tænkt dig at holde kontak-

ten til OE i form af, at se koncerter-

ne de næste årgange eller komme 

på besøg? 

- Jeg har planer om, når jeg nu er 

ude at løbe om morgen, så stikker 

jeg lige herind klokken halv otte og 

lige får en tår kaffe med. Vi har pla-

ner om… vi ved ikke, om det bliver 

en strikke- eller spiseklub. Jeg skal 

på et lille flødebollekursus. Men vi 

har planer om, at vi skal ses jævn-

ligt.   

At lære alle jer 

unge mennesker 

at kende det har 

været utroligt 

spændende. 

” 
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Når man skal på Roskilde Festi-

val, skal man først og fremmest 

have en billet. Derefter skal man 

finde en camp og bo i. På Olle-

rup Efterskole har vi en tradition 

for at bo sammen på Roskilde 

Festival i én stor fælles OE 

camp i den del af festivalplad-

sen der hedder Clean Out Loud. 

Clean Out Loud (forkortet COL) 

er den reneste del af festivalen, 

og her sørger man for ikke at 

leve i den svinesti, det ellers 

ofte kan være at være på festi-

val. 

 

Når man tager på festival, er det 

første man tænker nok ikke 

‘oprydning’. Men det er altså 

vilkårene, når man bor i COL, 

så her er det frem med skralde-

sækkene og askebægrene. 

 

Det er faktisk ikke så svært at 

rydde op efter sig selv, så læn-

ge alle tager ansvar for sig selv. 

Og så har COL også masser af 

andre fordele. Der er nemlig 

masser af arrangementer og 

fester, som omhandler netop 

det med at holde ens camp ren. 

Den største tradition er den 

daglige skralde-parade, hvor 

alle samles i et 

optog og fester 

løs, imens der 

bliver samlet 

skrald. Med en 

øl i hånden 

bliver alle 

skraldespande 

hurtigt tømt. 

 

Hvis man skal 

bo på COL, kræver det lidt ar-

bejde, og faktisk også inden sel-

ve festivalen. Man skal nemlig 

søge om at få lov til, at ens 

camp kan bo i COL. I ens an-

søgning er det en rigtig god idé 

at lave et kreativt indslag, og det 

har vi også gjort her på OE. Vi 

har lavet en video, hvor vi viser 

hvor meget vi gerne vil bo i 

COL, og hvor gode vi er til at 

gøre rent. Ud over det har vi 

udsmykket vores helt egen 

skraldespand til campen, hvilket 

alle camps skal. Vi er heldigvis 

blevet tilbudt en plads i COL og 

er mere end klar til en fed festi-

val! 

 

 

 

 

 

 

Vi giver her nogle tips til, hvor-

dan man kan overleve festivalen 

uden en smadret camp, uden at 

bruge en formue på mad og 

samtidig have det rigtigt hygge-

ligt.  

 

Roskilde Festival har et utal af 

madboder med forskellige ud-

valg til både vegetarer og kon-

ventionelle. Med alt fra tartelet-

ter til pizza og brunch skal man 

ikke være bange for ikke at blive 

mæt. Det kan dog hurtigt blive 

dyrt, så her kommer en lille 

guide på, hvordan man kan 

overleve Roskilde Festival med 

dåsemad og på  en sund måde. 

 

   Brød 

 

 

 

 

 

Rugbrød,  knækbrød, kiks og 

boller er en god basis til at over-

Af Kirstine Sejr  

Jørgensen og  

Anne Sofie Ras-

mussen 

Find OE 15/16’s 

Clean Out Loud 

video på YouTube: 

https://

www.youtube.com/

watch?

v=zTMovpzK33Y&featu

re=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=zTMovpzK33Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTMovpzK33Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTMovpzK33Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTMovpzK33Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTMovpzK33Y&feature=youtu.be
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leve festivalen. Det er godt at 

gå efter noget groft, som kan 

holde hele uden, og der er især 

knækbrød en god mulighed. 

 

Dåsemad 

(must) 

Makrel, tun og 

leverpostej er jo 

svært at komme 

udenom. Skulle 

det dog vise sig, 

at du er vegetar 

eller bare slet 

ikke bryder dig om det, kan du 

også købe humus på dåse. 

 

Andet pålæg der kan holde 

ugen 

Hvis du er oste-

trængende, kan 

du tage oste-

haps med, som 

en lækker snack eller pålæg. 

Simple ting som smør, Nutella 

eller pesto kan også være læk-

kert at have med. Skulle du væ-

re til det helt store, kan du købe 

kartofler på glas og noget majo-

næse - så bliver det heller ikke 

bedre. 

 

Frugt, 

grønt  

og  

nødder 

 

Æbler, gulerødder, cherrytoma-

ter og agurk kan holde sig hele 

ugen og mætter godt. Hvis du 

gerne vil forkæle dig selv, kan 

du købe avocado, blommer, kir-

sebær og nødder, da det også 

kan holde hele ugen. 

 

Drikkelse 

Selvfølge-

lig er det 

smart at 

tage øl og 

spiritus 

med hjem-

mefra. Det er dog også smart at 

tage noget alkoholfrit med til at 

dulme tømmermændene. Du 

kan passende tage sodavand 

og juicebrikker med! 

 

Udover maden, er det også vig-

tigt, at man er forberedt på det 

værste på festivalen, så vi har 

også nogle få tip til, hvordan du 

over-

lever. 

 

Gaffa-

tape 

Hvad skal jeg bruge det til? Gaf-

fatape er det magiske middel, 

der kan redde knækkede telt-

stænger, flækkede tasker og 

huller i skoen. 

Værdigenstande 

Tag ikke dine dyreste solbriller 

eller din flotte nye taske med, 

for det går bare i stykker eller 

bliver stjålet. Hold altid dine 

værdigenstande på dig og læg 

dem i soveposen, når du skal 

sove. Hvis du er med på bælte-

tasketrenden, kan du også gaf-

fatape remmen, så der ikke er 

nogen, der kan klipse den op.   

 

Telt 

Et to-mands telt er lavet til to 

personer. Det kan være en for-

del at købe telt til en person 

ekstra, hvis du har meget baga-

ge eller mange øller. Hvis du 

gerne vil have et vandtæt telt, er 

det også en god idé at købe et 

telt med to lag. 

 

God og sikker festival! 

Så skulle OE 2015-16 være  
klar til Roskilde Festival.  

Også god sommer til dem,  
der ikke skal afsted :-) 



 AKKORDEN JUNI  2016  10 

Af Anne Sofie Rasmussen  

 

 

 

 

At være en del af noget særligt, gør dig til no-

get særligt. 

 

To skridt frem et tilbage. 

 

Fællesskab fødes, når jeg bliver til vi, siger de. 

De siger, at det at være en del af noget særligt, 

gør dig særlig. Hvis man har gået på efterskole, 

får disse ord en helt anden betydning. 

 

Jeg troede, jeg vidste, hvem jeg var. Hvad jeg 

stod for, hvilke værdier jeg vægtede højest.  

 

Efterskole er venner for livet, udvikling, minder 

og nye ideer. Men det største ser man i de små 

ting, som man kun kan finde på OE. Bål, fælles-

sang, musikteori med Agnar, dansktimer med 

Birthe, zimmer zwölf, stilletimer med roomie, en 

helt ny familie fundet i BK. Jeg 

ville ikke være den samme, eller 

rettere sagt, jeg ville være den 

samme gamle kedelige mig, hvis 

jeg ikke havde gået på OE og 

lært alle disse fantastiske menne-

sker at kende. Jeg har forsøgt at 

holde fast i mig selv, og selvom vi 

jo alle ryger ud på et sidespor en 

gang i mellem, så har det været et 

fantastisk år. Der er ikke andet at sige, end at et 

år på efterskole er noget særligt. Et år på OE er 

noget ude af denne verden. Et år med OE 15/16 

er det bedste år. Alle på årgangen, hver og en, 

personaler, elever, gæster. Alle har en særlig 

plads i mit hjerte fra nu og til evig tid. Et år 

man ikke glemmer og mennesker, der ender 

med at blive en del af den man er.  

 

Jeg er så heldig at have fået den roomie, jeg har 

fået. Før jeg mødte hende, troede jeg kun, at 

sjælevenner fandtes i kærester, men det ligger jo 

i ordet. Sjæleven. Jeg tror ikke, jeg kunne have 

fået en bedre end hende. Der har de virkelig 

ramt plet endnu engang. Jeg ved, at der er andre 

roomiepar, der har haft deres at kæmpe med, 

men hvor har jeg været heldig, og jeg er hende 

evigt taknemmelig for at være der for mig, selv 

når jeg har været allerskørest, ked af det eller 

vred. At bo sammen uafbrudt i et helt år, at sove 

sammen. Det gør noget specielt ved ens forhold. 

Og det ændrer ens syn på livet, og på hinanden. 
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Lørdag og søndag 

den 4. og 5. juni var 

Gymnastikhøjskolen 

i Ollerup forvandlet til 

en festival om vores 

demokrati. Bevægede man sig 

rundt på pladsen mødte man men-

nesker i alle aldre, unge der lå på 

græsset og snakkede, ældre på 

klapstole med en kaffe i hånden og 

børn, som løb mellem alle og lege-

de i det varme sommervejr.  

 

Fra Enhedslisten til DF 

Trak man væk fra scenen og tætte-

re mod skoven, kunne man gå en 

runde på den politiske markeds-

plads, her side om side stod boder 

og telte slået op af alt fra Enhedsli-

sten til Dansk Folkeparti. Her kun-

ne man få en snak de mange poli-

tisk aktive mennesker, som stolt 

havde valgt at vise deres parti frem 

i anledning af demokratiets fejring. 

Gik man lidt rundt, kun-

ne man få en fredspla-

kat fra Enhedslisten, en 

snak og bæredygtighed 

hos Alternativet og DF 

delte Grundloven ud.  

 

Walk and talk med en 

flygtning 

Det var ikke kun politi-

ske partier, som var 

samlet for at få folk i tale, men også 

voksen-asylcenteret fra Faaborg 

var repræsenteret med Walk and 

Talk, hvor man kunne gå en tur 

med en flygtning og høre hans hi-

storie. En enlig mand sad og snak-

kede om fred og om hvordan, vi 

kan lave et bedre samfund for alle. 

 

Den indre svinehund 

Weekendens tema var flygtninge 

og bød på mange interessante de-

batter, både mellem de garvede 

politikere og unge fra de forskellige 

ungdomspartier, som debatterede 

emnet flygtninge. Jens Gal-

schiøt holdt et oplæg om 

“Den indre svinehund”. Var 

man ikke til det, kunne man 

udnytte sommervarmen til 

at hoppe i Gymnastikhøj-

skolens udendørs pool med en 10 

meter vippe - hvis man turde. 

 

Giv hånd til Lars Løkke 

Grundlovsdag bød på debatter, 

udspringsshow og grundlovstalen 

blev holdt af vores statsminister 

Lars Løkke Rasmussen. Folk stim-

lede sammen på pladsen foran 

scenen for at høre dette års kloge 

ord og give ham hånden på vej ned 

fra scenen. 

 

DK’s største arrangement 

Det er nu syvende år i træk, at der 

har været afholdt en Grundlovsfest 

i Ollerup,  og arrangementet har nu 

samlet sig til at være landets stør-

ste. Hvert år mødes folk på tværs 

af alder og politiske overbevisnin-

ger for at fejre og værne om det 

danske demokrati. 

Vi kan gå og glæde 

os og spændt til næ-

ste års tema, debat-

ter og forskellige 

aktiviteter, der vil 

blive holdt i en lille 

by fem kilometer 

uden for Svendborg.  

Af Lea Thalund 
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Har man en gang stået blandt 113 

af ens bedste venner, mærket 

stemningen stige i takt til tonerne 

og set glæden i kordirigenten, når 

vi synger en svær frase perfekt - så 

er det noget, man aldrig glemmer. 

Lader man samtidig blikket løbe 

over publikum - om så der er tyve 

eller flere hundrede - bliver man 

mødt af smil, forundring og glædes-

tårer.  

Det er det, vi ser til vores korkon-

certer på Ollerup Efterskole Sang 

og Musik. Folks forventninger når vi 

træder ind i kirken til en koncert, og 

glæden i deres øjne, når vi går ud 

igen. Jeg kan se på mine kamme-

rater i koret, hvor meget det varmer 

at få et smil på vej ud og et 

”Hvor sang I bare godt”. Det 

gør, at alle vi elever får lyst 

til at synge sammen med 

andre, at give vores glæde 

over musik videre på en 

helt speciel måde. 

 

Timer og atter timer blev 

brugt fra august til januar. 

Timer i Symfonien i selskab 

med et flygel og nogle gan-

ge en lidt frustreret kordiri-

gent. Nogle gange var ti-

merne lange med underlige 

klassiske sange på latin 

eller islandsk, andre dage 

gik timerne for stærkt med 

rytmiske ballader. Siden dengang 

har vi sunget 14 store koncerter 

samt enkelte små pop-up koncer-

ter. 

Nogen startede året uden at have 

set et nodeark for kor, mens andre 

kom til skolen af den grund.  

Rytmiske elever har lært at elske 

glæden ved det klassiske, og klas-

siske elever har lært at elske det 

rytmiske kor. Vi er en stor helhed 

og noget, vi alle kommer til at sav-

ne. Glæden ved at stå blandt 113 

musikglade venner og synge intro-

en til Bohemian Rhapsody eller 

Camina Burana. 

 

For få dage siden stod vi med vo-

res sidste koncert i Ollerup kirke. 

For sidste gang sang vi Roxanne 

med Sylvester og Oscar på violin 

og klaver, sidste gang Adiemus-

pigerne gav os gåsehud, da de 

startede sangen, sidste gang vi 

holdt om hinanden og sang Joy. 

Jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi 

har nydt hvert øjeblik i hinandens 

fællesskab i vores kor. 

 

Om lidt mere end en måned siger 

vores lærere velkommen til et nyt 

hold OE-børn. De skal gå gennem 

gangene, bo på vores gamle værel-

ser, lære at synge OE klassikerne. 

De begynder, ligesom os, at bruge 

timer i Symfonien med Kenneth og 

Britta, og stille og roligt arbejder de 

sig op til et fuldt korrepertoire mod 

deres første koncert i Svendborg til 

januar. Til den koncert vil vi sidde 

allerforrest, nyde en ny årgangs 

stemmer i Bohemian Rhapsody, 

det nye pigekor i Adiemus og høre 

alle de nye sange, som Kenneth og 

Britta har fundet frem til dem. Til 

sidst vil vi sidde og vugge med på 

Joy og tænke et år tilbage til den-

gang, vi selv stod der. 

Af Lea Thalund 
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