
 

 

 

Ollerup, den 4. november 2015 
 

Nyhedsbrev nr. 4 – en lille orientering. 
 
Kære forældre 

FOR MEGET!  
I disse dage syder hele skolen af travlhed. Alle ar-
bejder på højtryk og gør deres bedste for at skabe 
et brag af en forestilling, der gerne skulle blive 
årets musikteaterforestilling. Titlen på forestillin-
gen er: FOR MEGET.   
 
Vi tager nu fat på den 7. arbejdsdag. Der er kun få 
dage til premieren. En intens stemning giver løfter 
om noget stort. I kan godt glæde jer, det gør vi. 
Husk at bestille billetter på skolens telefon: 6224 
2419.
 
Der sker meget på OE! 
Siden efterårsferien har vi arbejdet med det fag-
faglige, det har været 14 gode arbejdsdage og 
nogle dejlige weekender, hvor der i den ene blev 
afholdt en vellykket elevfest, som eleverne glade 
kom tilbage fra. Sidste weekend bød på høvdingeboldturnering og ”Den store bagedyst. Billederne 
på Facebook-siden giver et godt indtryk af den herlige stemning. 
 

 
Høvdingebold går vist aldrig af mode – skøn koncentration og masser af begejstring 



 

 

 

Den 29. oktober var vi på Musikefterskolen i Humble til et korarrangement. Det er et led i videre-
udviklingen af en ny kordirektion, som Britta og Kenneth deltager i. Det er altid spændende at be-
søge andre skoler. 
 

 
Et uddrag af de mange flotte kager til Den Store Bagedyst 

 
Kommende koncerter – husk at bestille billetter: www.sydfynbilletten.dk eller www.billet.dk eller 
på telefon 6224 2419. 
 
Lyden af Fyn er titlen på den næste koncert i Symfonien. Torsdag den 19. november kl. 19.30 præ-
senteres en særlig koncert, hvor medlemmer af Odense Symfoniorkester medvirker i en koncert 
skabt af Erling Hjernø. Der er tale om en koncert, hvor 10 lydportrætter er omsat til en symfoni af 
Andy Pape. Det er en symfoni skabt i respekt for Carl Nielsens værk. 
 
Postyr Project – en meget spændende vokalgruppe  
Onsdag den 25. november. kl. 19.30 præsenterer vi stolt, en af Danmarks bedste vokalgrupper. 
Line Groth, der er tidligere elev på Ollerup Efterskole skriver: 
 
Jeg er sanger og arrangør i den elektroniske vokalgruppe Postyr Project, som er en meget stor del 
af mit liv. Sammen med mine tætte kolleger og gode venner, Tine, Andreas, Anders og Kristoffer 
grundlagde jeg Postyr Project i 2009 ud fra en lyst til at udforske grænselandet mellem den menne-
skelige stemmes organiske varme og det rå kompromisløse elektroniske univers. Vi skriver hoved-
parten af sangene og alle arrangementerne selv og udforsker og videreudvikler konstant vores tek-
niske set-up. Dette set består pt. af elektronisk udstyr såsom kaoss pad og laptops.  
 
Postyr Project har vundet en række priser, bl.a. 1. præmie i den prestigefyldte konkurrence for vo-
kalgrupper på Tampere Vocal Music Festival i Finland (2011) og har været nomineret til 3 ameri-
kanske CARA Awards (2012). Her er virkelig noget spændende at komme efter. 
 
 

http://www.billet.dk/


 

 

 

Elevfest (fredag den 4. december) 
Efter den første vellykkede elevfest, har eleverne besluttet at holde en fest mere før jul – se deres 
brev herom, som er vedhæftet nyhedsbrevet. Særligt er det vigtigt at bemærke, at eleverne skal 
bruge nogle forældre til at skrive under på kontrakten. 
 
NY9 
Det går godt i 9. klasse. – Vi (de fire lærere) har sammen med eleverne evalueret det første forløb 
og drøftet vore forventninger til hinanden. Der er meget at glæde sig over og en oprigtig god vilje 
til at få det optimale ud af det. 
Den 2. og 3. december afvikler vi fysikeksamen og i uge 1 (den 5. og 6. januar) afvikler vi engelsk-
eksamen. Derfor er undervisningen i 9. klasse omstruktureret en lille smule efter musikteaterperi-
oden. Der vil være fokus på de to fag, så eleverne bliver klædt godt på til eksamenerne. 
 
Ollerup Efterskole Sang og Musik og demokratifestivalen 

Ollerup Efterskole er sammen med Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Den frie Lærerskole i Ollerup, 
samt Ollerup Friskole nomineret til årets kulturkanon i Svendborg kommune for deres Demokrati-
festival arrangement på Grundlovsdag. Dette kulminerede i år med over 5.000 deltagere og dette 
er vi alle meget stolte over.  

 
 
Vores stolthed vil blomstre til uanede højder, hvis de 4 skoler så også rent faktisk vandt denne pris 
- for at det kan lade sig gøre så skal I stemme her:  
http://www.svendborg.dk/ny…/borger/stem-paa-kulturkanonen-nu 
På dette link kan I læse meget mere om kommunens kultur-afstemning. Hvis I er nysgerrige efter 
at vide mere om demokratifestivalen kan I læse på www.demokratifestival.dk.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ollerupefterskole/?fref=nf
http://www.svendborg.dk/nyheder/borger/stem-paa-kulturkanonen-nu
http://www.demokratifestival.dk/


 

 

 

Kalenderen 

 Uge 49: Brobygning og OSO (obligatorisk selvvalgt opgave) 

 Torsdag den 3. december indbydes der til det traditionelle adventsmøde på Gymnastikhøj-
skolen i Ollerup. Her får fælleskoret debut, og piger fra Gymnastikhøjskolen vil sammen 
med piger fra Ollerup Efterskole synger Lucia i en meget flot opsætning. 

 Uge 50: Terminsprøver og andre aktiviteter 

 9. december koncert med trompetisten Mads La Cour. Han kommer sammen med sin kvar-
tet ALMUGI 

 12. – 13. december er der skoleweekend med masser af korprøver 

 Uge 51 indeholder både en stor musikdag (mandag den 14. december) og en række juleak-
tiviteter afsluttende med en juleafslutning, hvorefter der er hjemrejse den 18. december. 
Alle familier inviteres til afslutning i Ollerup Kirke kl. 13.00 med efterfølgende kaffe på Olle-
rup Efterskole. 

 
Næste nyhedsbrev med flere invitationer og tidspunkter udsendes ultimo november! 
 
Nytårskoncerter – søndag den 10. januar kl. 16.00 og 19.00 
Sædvanen tro afholder Fælleskoret fra Ollerup Efterskole to store nytårskoncerter i den store og 
smukke Vor Frue Kirke i Svendborg. Det er ved disse koncerter, at koret for alvor springer ud som 
et kæmpekor med et stort og selvstændigt repertoire.  
Gennem årene er der opbygget dejlige traditioner med mange publikummere: nuværende foræl-
dre, kommende forældre, tidligere forældre, tidligere elever og kommende elever samt et tal-
stærkt lokalt publikum.  
Koncerten kl. 16.00 er forbeholdt forældre til nuværende elever, mens aftenskoncerten er åben 
for alle. På trods af at der er tale om en stor kirke, opfordrer vi til, at man ”kun” overværer én kon-
cert, så alle publikummere får gode pladser. Glæd jer til en stor koncertoplevelse! 
 
 
De bedste hilsner fra os alle 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 

 
 
 


