
 

 

 

                           Ollerup den 23. november 2016. 

Nyhedsbrev nummer 3 
 
Kære forældre!
 
Hele skolen syder af travlhed, alle arbejder på 
højtryk og gør deres bedste for at skabe et 
brag af en musikteaterforestilling/teaterkon-
cert. Vi tager i morgen fat på den 9. arbejds-
dag, der er meget snart premiere. En intens 
stemning giver løfter om noget stort. 
I kan godt glæde jer, det gør vi – og vi håber I 
har husket at bestille billetter på skolens kon-
tor. 
 
Så flot og spektakulær ser den ud, plakaten, 
der er invitationen til Ollerup Efterskoles al-
lerførste Teaterkoncert.  
Omdrejningspunktet er David Bowies spæn-
dende musik.  
Kom og oplev, hvad det kan udvikle sig til. 
 
 
Det er altid spændende at opleve, at ud af næsten ingenting opstår alting. Der er en kreativitet og 
iderigdom uden lige, og eleverne arbejder godt og intenst for at udnytte alle mulighederne. Vi an-
dre kan godt blive lidt forpustede, for der sker noget nyt hele tiden, det udvikler sig og udvikler sig. 
Efter ”tæppefald” på lørdag samles eleverne og de ansatte i Symfonien eller rettere i teatersalen 
og siger tak til hinanden og glæder sig over, forhåbentlig, 6 flotte forestillinger. Vi regner med, at 
eleverne er klar til at tage hjem senest klokken 18. De skal være tilbage på skolen mandag aften 
mellem 19 og 21. 
 



 

 

 

 
Syng Selected på arbejdsweekend med afsluttende koncert den 5. – 6. november. 

 
Frafald og ledige pladser på OE i skoleåret 2016-2017 
Det er kendt i efterskoleverdenen, at man som skole kan blive ramt af et år, hvor ønsket om at 
stoppe som elev på skolen kan smitte. Sådan et år har vi åbenbart i år. Vi gør, hvad vi kan for at mi-
nimere eftervirkningerne og håber at undgå, at flere rejser. 
 
For nogle elever kan det kræve lidt ekstra omsorg og forældresamarbejde at komme igennem en 
vanskelig periode. Derfor skal der lyde følgende opfordring: vi har brug for at vide, hvis der 
hjemme hos jer er tanker i den retning. Denne viden sætter os nemlig i stand til at komme på ba-
nen og blive en del af løsningen. Vi har mange gode erfaringer og forslag til tiltag, som kan være 
med til at hjælpe en elev til at gennemføre skoleåret med succes.  
Det er vores erfaring, at det ofte bliver et nederlag, for den elev der stopper, i stedet for at gen-
nemføre. Det er også vores erfaring, at mange af de elever, der stopper på en efterskole, på et 
tidspunkt fortryder. 
 
Når der er elever, der vælger at stoppe, bliver der selvfølgelig ledige pladser. Skulle I kende et ungt 
menneske, der kunne have godt af at komme på efterskole nu, er det ikke for sent. Vi har med suc-
ces taget elever ind frem til årsskiftet.  
 
Koncertsalen 
Arbejdet går planmæssigt, og vi er ved at vænne os til alle de store køretøjer, der kommer ret tid-
ligt om morgenen. Det er spændende at følge byggeriet, vi lægger billeder ud på Facebook-siden, 
så det er muligt at følge lidt med. 



 

 

 

  
 
Den kommende tid 
Tirsdag formiddag rydder vi op, alt skal sættes på plads og ordnes efter Teaterkoncerten. Tirsdag 
eftermiddag synger alle eleverne fælleskor. Der er meget, der skal nås før vi inviterer til advents-
møde.  
 
Den 30. november kl. 15.00 -17.00 inviterer vi til afskedsreception for Jesper Vognsgaard i Sym-
fonien. Alle er velkomne! Invitationen er vedhæftet. 
 
Adventsmøde den 1. december kl. 19.30 på Gymnastikhøjskolen 
Adventsmødet arrangeres sammen med Gymnastikhøjskolen og menighedsrådet fra Ollerup Kirke. 
Her har Fælleskoret fra Ollerup Efterskole sin egentlige debut – ikke nogen lang koncert, men kort 
og intens. Der er fællessange, taler samt naturligvis kaffe og kage. Aftenen afsluttes med Lucia-
optog, det er en meget flot og bevægende oplevelse. 
 
Fredag den 2. december kl. 15.30 skal vi alle sammen til Brechtkoncert på Baggårdsteateret i 
Svendborg. En meget anmelderrost forestilling, det glæder vi os til. 
Det er også den 2. december eleverne holder deres anden elevfest. Vi håber for dem, at den bliver 
mindst lige så hyggelig og sjovt som den første. 
 
Onsdag den 7. december kl. 19.30 gæster Kjeld Lauritsen Trio Ollerup Efterskole. Om eftermidda-
gen vil Hammondorgelmesteren Kjeld Lauritsen fortælle eleverne om sit virke og lægge op til afte-
nens koncert ved at være vært for en jamsession med skolens elever. Vi skal høre stor og smuk 
jazzmusik med en masse energi. Et spændende ensemble, der ofte finder på overraskende ele-
menter. Bestil billet på skolens kontor.



 

 

 

  
Der blev hygget gevaldigt i en af weekenderne. – Så mange flotte kager – så stor glæde 

 
Tirsdag den 13. december skal hele skolen til København 
Den 13. november skrev Kenneth Seholt i en mail til alle de ansatte: ”Vi har glædet os til at break'e 
denne nyhed. Vi er meget privilegerede efter vores virale hit, og nu får vi endnu en mulighed for at 
give vores elever en fantastisk oplevelse og skolen opmærksomhed. 
Det er aftalt med journalist Patrick fra DR, at vi leverer kor til optagelserne af showet "Året der gik" 
- en nytårs-kavalkade med mange store kunstnere, statsministeren og personligheder fra 2016 – 
bl.a. OE-fælleskoret :-) 
Ideen er at hylde store musikere der døde i 2016 og de har bedt Bjørn Fjæstad om at synge David 
Bowies "Life on Mars", evt. med den danske Prince-bassist Ida Nielsen. Kor leveret af vores elever. 
Optagelserne foregår hele dagen tirsdag den 13/12, hvor vi får leveret kørsel og forplejning af DR. 
Generalprøver om dagen og optagelse af showet om aftenen i DR's koncertsal”.  
Vi satser på, at det bliver en oplevelse af de store. Når vi ved mere, får I lige en hilsen. 
 
OE9 
Det går også godt i 9. klasse. Eleverne er ved at være klar til at gå til prøve i engelsk og matematik. 
I dansk har vi haft praktikant, Natascha Damsbo, tidligere elev på Ollerup Efterskole og nu lærer-
studerende på 3. år. Det har været spændende og lærerigt, og vi er alle blevet klogere på såvel 
den trykte som den levende reklame. Natascha har også været særdeles aktiv i forbindelse med 
Teaterkoncerten. Der er meget at glæde sig over og en oprigtig god vilje til at få det optimale ud af 
det. 
 
 
 



 

 

 

Prøver 
Den 2. december afvikler vi skriftlig matematik og den 8. december afvikler vi den skriftlige prøve i 
engelsk. Den 12. og 14. december er der prøve i mundtlig matematik og den 15. og 16. december 
gælder det mundtlig engelsk. 
 
Imens 9. klasse går til eksamen har 10. klasse terminsprøver, og OE10/projekt gør klar til at tage 
ud af huset og lave små koncerter dels på plejehjem dels på et spillested i Svendborg. 
 
16. – 18. december er skoleweekend med korprøver for at have repertoiret klar til Nytårskoncer-
terne. De sidste dage op til jul er der forskellige juleaktiviteter bl.a. med kontaktgruppen. Der er 
også hovedrengøring og julefest. En herlig travl tid, vi skal nok nå at komme i julestemning. 
 
Torsdag den 22. december er der afslutning i Ollerup Kirke kl. 13.00. I er inviteret til at komme og 
være med. Efterfølgende vil der være en kop kaffe på skolen og senest klokken 14.30 har eleverne 
fri til Juleferie. De skal først møde igen mandag den 2. januar mellem kl. 19 og 21. 
 
Jesper takker af! 
På falderebet af at takke af som forstander på Ollerup Efterskole gennem mere end 8 år vil jeg 
gerne udtrykke min store fascination af OE. Snart indtager jeg pladsen som leder af Kulturmaski-
nen i Odense. Der er tale om et aktivt tilvalg af at skulle beskæftige sig med kulturlivet på fuld og 
bestemt ikke et fravalg af en skoleform, som jeg holder så meget af. Jeg kommer helt sikkert til at 
savne OE og skolelivet i al almindelighed. 
 
Er lyset for de lærde blot? Denne fine sang fra Grundtvigs hånd, har jeg mange gange spillet til – 
mens elever, forældre eller kursister har sunget. Der er tale om en meget inspirerende tekst, der 
den dag i dag inspirerer til at drive skole. Sagen er jo den, at Grundtvig forklarer os alle på et poe-
tisk sprog, at alle kan forvente at se lyset og oplevet den sande oplysning, hvis bare vi vil det. Hvis 
bare vi gør noget for at opsøge viden og oplysning… Hvis bare vi gider stå op og sige pænt goddag 
til endnu en ny dag – så sker der noget. Først opildne - så oplyse, var et af Grundtvigs slagord. Po-
inten er den, at alle emner skal gøres interessante for den enkelte og for at give lyst til at klø på. 
Hvis læring er båret af ægte interesse, kan der ske små mirakler. 
Der er så meget at glædes over på OE. Der er så meget, der får en betydning langt større end begi-
venheden i sig selv – i løbet af et skoleår på OE. Hvert eneste år glæder det mig, når jeg ser ele-



 

 

 

verne folde sig ud i musikteateret under kyndig ledelse af nogle meget engagerede lærere. Musik-
teater er magi i den forstand, at eleverne helt selv bygger en forestilling op. Ud af ingen ting kom-
mer al ting. 
Der er notorisk mange højdepunkter i løbet af et efterskoleår. Personligt holder jeg, ligesom Dan 
Turell, meget af hverdagen. Sagen er jo den, at hvis vi sætter os for, at hver dag skal være god dag 
med små magiske øjeblikke - ja så får vi det simpelt hen bedre, så trives vi bedre og oplever mere 
livskvalitet! Vi skal derfor ikke undervurdere det lange seje træk/hverdagen. Og hvis vi tænker lidt 
over det, så sker der unægtelig meget ind imellem livets store højdepunkter. Sådan er det også på 
en efterskole. Nok ser vi frem til de store oplevelser (musikteater, turne, OE-festival osv.). Men når 
et skoleår er slut, er det oftest grundstemningen, hverdagen, der står tilbage. Der er lugten af OE, 
der er udsigten fra spisesalen, der er samtalerne, der er morgenhåret med efterfølgende morgen-
samling og den rituelle vandring til Brugsen osv.  
Jo, jeg kommer til at savne en masse ting – lige fra morgensamlingerne, musikken, koret, koncer-
terne, samtalerne ifm. middagsmaden, de mange glade øjne, knusene på gensynsweekenden, ud-
sigten fra spisesalen og mødet med personalegruppen kl. 10.00. 
OE består og jeg spår skolen en stor fremtid! 
 
Ny forstander. 
Som bekendt stopper Jesper som forstander den 1/12 for at tiltræde et job som chef for Kulturma-
skinen i Odense. I forbindelse med ansættelse af vores kommende forstander, er bestyrelsen og 
alle ansatte kommet langt med processen. I december bliver stillingen slået op. Vi har afholdt et 
stormøde med alle ansatte og bestyrelsen, hvor lederprofilen og lederopgaverne blev beskrevet: 
Der er nu også udarbejdet en ordlyd til opslaget. Processen er sat i rammer, og den 1. april tiltræ-
der en ny forstander. I mellemtiden er Poul Stenum konstitueret forstander, og vil i samarbejde 
med resten af skolen, sørge for at skoleåret lever op til alt det, der er stillet i udsigt. 
 
De bedste hilsner fra os alle med ønsket om en Glædelig Juletid 
Irene Olsen, Poul Stenum og Jesper Vognsgaard 

 
 


