
 

 

 

          Ollerup, den 6. oktober 2016 
Nyhedsbrev nummer 2. 
 
Kære forældre 
Skønne og varme efterårsdage giver os stadig mange dejlige oplevelser ude, og vi har svært ved at 
finde trøjerne og sokkerne frem og erkende, at det er blevet koldere. Men nu kommer efteråret: i 
morges var der kun 4 grader udenfor. Alligevel kan det ind i mellem være lidt vanskeligt at for-
holde sig til, at det snart er efterårsferie. Men det er det – lige om lidt. Vi håber for jer, at I får mu-
lighed for at nyde nogle dage med jeres børn og høre om deres liv på OE. 
 
Tak for jeres opbakning til forældresøndagen, dejligt at så mange prioriterede at sætte dagen af til 
samvær med os og jeres børn. Det sidste punkt vedrørende elevfest gav anledning til en del be-
kymringer hos nogle af jer. Heldigvis melder både eleverne og nogle af de forældre, der var med til 
festen, om en velafviklet elevfest med en hyggelig og god stemning. Det er rigtig godt for eleverne, 
at det gik så godt. 
 

   
        Pebermynteoliedampbad – efter kordag                                    Lunch Beat – herlig stemning 

 
 
Siden sidste Nyhedsbrev 
 
Lunch Beat 
Vi har på en skøn, varm septemberdag afholdt Lunch Beat. Det vil sige, vi har spist vores varme 
mad ude på plænen ved siden af spisesalen med masser af høj og insisterende musik, så det – hel-
digvis – var nødvendigt at danse. Det er en del af konceptet, og det var vældig forfriskende og for-
nøjeligt. 
 



 

 

 

Temadage 
Temadagene, der havde relationsarbejde og gruppedynamik som omdrejningspunkt foregik dels 
på skolen dels på grønne områder ved en spejderlejr på Thurø. Det blev nogle spændende og giv-
tige dage, hvor eleverne forhåbentlig fik en masse brugbart med i bagagen, som vi kan gøre brug 
af resten af året.  
 

  
Teambuilding – temadage – sol – varme – skønne tøser – seje gutter 

 
Åbent Hus 
Søndag den 25. september var der Åbent hus på alle landets efterskoler, og også hos os. Mere end 
100 unge mennesker besøgte skolen sammen med deres familier. Det var en meget fin oplevelse 
at opleve jeres børn som rundvisere på deres skole = deres hjem. Her fik de på den mest positive 
måde demonstreret ejerfornemmelser til skolen. Det var tydeligt, at de nød at vise skolen frem. 
Fælleskoret gav også to små koncerter med nogle af de numre, de finpudsede om lørdagen. Det 
lover godt for årets koncerter med det store fælleskor. 
 
Ledig plads 
Vi har stadig en ledig plads til enten en dreng eller pige i enten 9. eller 10. klasse. Vi har gode erfa-
ringer med at invitere nye elever indenfor frem til jul og i særdeleshed indtil musikteaterperioden. 
Så hvis I hører om interesserede unge, for hvem et gymnasieophold eller et 10. klassecenter ikke 
lever op til forventningerne, må I gerne fortælle om OE! 



 

 

 

   
 

     
             Kreativitet i Billedkunst – Åbent Hus                                   Stemning fra bålpladsen – Åben Hus 

 
 
Den kommende tid 
 
Gamle elever på besøg 
I den forestående weekend er der gensynsweekend for tidligere elever. Vore nuværende elever 
må meget gerne blive på skolen i denne weekend. Vi bliver mange mennesker, så her får eleverne 
en klar følelse af at være en del af en stor historie. Åbenthus-weekenden og gensynsweekend sæt-
ter skolelivet i perspektiv. Skolens meget initiativrige og velfungerende elevforeningsbestyrelse er 
sammen med skolen værter for det kommende store arrangement. 



 

 

 

Fredag kommer sidste års elevhold, de indtager nok skolen med storm og stor begejstring. De 
overnatter i klasselokaler og er således også med lørdag, hvor jubilarer kommer til brunch og øv-
rige årgange kommer kl. 13.00. Det er et stort og spektakulært arrangement med megen glæde 
over at gense hinanden og skolen samt få snakket med de nuværende elever. Der er generalfor-
samling i elevforeningen, kor for alle, spisning af dejlig mad, højt humør og god stemning. Lørdag 
aften drager alle gæsterne hjemad igen og vore nuværende elever ”fejrer”, at det er dem, der bor 
her og skal blive her. 
 
Pause i koncertprogrammet 
Lige nu er der en pause i koncertprogrammet, så vi kan holde fokus på de mange andre ting, der 
også foregår på skolen. Eleverne holder i aften en elektrisk caféaften, hvor alle kan optræde for 
hinanden. Det er vanskeligt at forestille sig et mere forstående publikum. Eleverne er rigtig gode til 
at bakke hinanden op. Det giver ofte blod på tanden og mod til at stå frem. 
 
Den 2. november kl. 19.30 er der koncert med Julia Maria og hendes trio.  
Hun bliver helt sikkert et hit. Hun skriver fantastiske tekster og laver dejlig musik. Bestil billet eller 
køb ved indgangen. 
 
Hovedrengøring 
Onsdag før efterårsferien skal vi gøre hovedrent. Alle mand, alle steder og rent i alle kroge. Det bli-
ver dejligt. 
 
Forældresang 
Fredag den 9. oktober kl. 14.45 – 15.30 inviterer vi jer til forældresang. Det betyder, at I inviteres 
til at være med til fællessang og kaffe, der runder ugen op til efterårsferien af. Der er ikke tilmel-
ding, men vi glæder os til at se mange af jer, der har mulighed for at komme og være med.  
Og så holder vi ferie frem til søndag den 23. oktober, hvor eleverne skal være tilbage mellem kl. 
19.00 og 21.00. 
 



 

 

 

  
Aktivitet i studiet og i køkkenet - hverdagsbilleder 

 

Uge 43, 44 og 45 
Efter ferien lægger vi hårdt ud med to ugers intenst fag-fagligt arbejde, hvor der skal arbejdes med 
pensum, optimeres i musikfagene og i valgfagene. Dernæst følger, i uge 45 brobygning og OSO 
(obligatorisk selvvalgt arbejde) for 10. klasserne mens OE9 har boglig uge, hvor især engelsk og 
matematik er i centrum (de to prøvefag før jul). 
 
Musikteater: ud af ingenting opstår alting.  
Mandag den 14. november afslører vi arbejdstitlen til årets musikteater, hvorefter mere end 14 
uforglemmelige dage går i gang. Eleverne skal arbejde lørdag den 19. november til kl. 15.00. Til 
gengæld er der undervisningsfri den 28. november, hvor eleverne skal komme mellem kl. 19 og 21. 
Som en del af arbejdet med musikteater skal eleverne arbejde med musik og arrangementer, der 
skal instrueres, sange skal bearbejdes og øves, der skal skabes koreografi, bygges kulisser, laves 
kostumer, sættes lyd og lys og scenen skal gøres klar til publikum. Ja, man kan godt blive helt for-
pustet, men glæd jer til at se, hvad det bliver til. Lærerne har mange gode ideer og inputs, og ele-
verne har utroligt mange kompetencer og resurser.  
Kom og lad jer forføre, sæt allerede kryds i kalenderen lørdag den 26. november fra ca. 12.30 – ca. 
17.30. Invitation fremsendes lige efter, at titlen er blevet offentliggjort. 
 
Vi har brug for lidt hjælp til at finde et godt koncertsted for Fælleskoret 
Vi har tradition for at synge og spille en koncert i København hvert forår i maj måned. Vi mangler 
dog en koncertsal/et koncertsted til forårets koncert, der gerne skal finde sted 18/5 kl. 19.30. Der-
for vil vi høre om nogen af jer kan være behjælpelig med at finde et sted. Det skal gerne være en 



 

 

 

stor kirke, eller et andet sted, med plads til 700 publikummer. Hvis nogle af jer forældre har mulig-
hed for at hjælpe/inspirere os, vil vi blive meget glade. Send besked til korleder, Kenneth Seholt på 
ks@ollemus.dk  
 
Jesper stopper på OE 
Efter moden overvejelse og mange samtaler med min kone, har jeg taget en beslutning om at 
vende en side i livets bog. Mange private tanker og nogle professionelle drømme betyder således, 
at jeg har sagt min stilling op med virkning fra den 30/11 2016. 
 
Der er bestemt ikke mange job, der kan matche OE. Men jeg har nu fået en stilling som Chef for 
Kulturmaskinen i Odense. Der er tale om et stort kulturhus med mange brugere, to koncertsale 
(Magasinet), en række arbejdende værksteder, en cafe, en kortfilmfestival (OFF), Litteraturmaski-
nen, partner i HCA Festivals og udlejning af mødelokaler. Der er mange arrangementer for børn og 
unge hen over hele året. Og så huser stedet også museet Tidens samling. Jeg har altså fået en unik 
chance for at bruge fuld tid på kulturliv, hvilket jeg glæder mig til. 
 
Så efter 29 år på efter- og højskoler begynder jeg snart på noget nyt. Jeg vælger arbejde med kul-
turlivet til og bestemt ikke skolelivet fra. 
 
Jeg kommer til at savne OE og at være tæt på eleverne, medarbejderne og den spændende udvik-
ling, som skolen er inde i. Og så bliver det selvfølgelig meget underligt ikke at være en del af det 
kommende koncertsalsbyggeri. Men da vi bliver boende i området vil jeg have gode muligheder 
for at følge den skole, som jeg holder så meget af – på tæt hold. 
 
Bestyrelsen begynder nu en spændende proces, som skal føre frem til ansættelse af en ny forstan-
der.  
 
Til slut vil eg slå fast, at OE er bemandet af mange meget engagerede og fagligt meget dygtige 
samt erfarne medarbejdere, så det skal nok gå end! 
 
 
De bedst hilsner fra os alle 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 
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