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Af Jesper  

Vognsgaard 

Forstander 

 

 

 

 

 

Snart fejrer vi atter jul, hvor vi vil 

mindes fødslen af Jesus for rigtig 

mange år siden. Den lille dreng, 

der blev født under små kår, blev 

det vel største ikon nogensinde. 

Jesusbarnet skulle vise sig at være 

Guds søn, der i sandhed har givet 

os noget at samles om. Julen og 

fejringen af Jesus står for mange af 

os som noget ganske særligt, no-

get næstekærligt og noget samlen-

de.  

 

Der er imidlertid sket meget siden 

dengang, hvor de vise mænd så et 

tegn på himlen. 

Med reference til en af årets tv-

julekalendere kan man citere 

Shubidua for, at Jesus blev født på 

2. sal i Magasin du Nord. Som en 

anden fuldautomatisk Barbiedukke 

kan Jesus i Shu bi dua´s version 

grine, når man trykker på en fodpe-

dal, hvorefter han pænt siger god-

dag til sin mor. 

Når det er jul samles mange famili-

er fra nær og fjern. Vi følger den 

tyske tradition og henter grantræer 

ind i stuen. Vi pynter buske og flag-

stænger med masser af watt – som 

en slags ledestjerne i julenatten. 

Jo, Shubidua har med humor be-

skrevet nogle af julens paradokser. 

Det samme har blandt mange an-

dre MC Einar, der har rappet om 

oplevelser med indkøb (også i Ma-

gasin), hvor vi hygger os li´ så fint 

vi kan, alt i mens en hammondor-

gelversion af Et barn er født i 

Bethlehem gjalder ud i højtaleren. 

Julen er sat i musik mange gange. 

En af de største og mest storladne 

fortolkninger af Jesu fødsel skal 

tilskrives Händel i det store værk 

Messias. I dag er Messias sand-

synligvis verdens mest elskede 

stykke kirkemusik. Tusinder har 

sunget den, og millioner kender i 

det mindste dele af den. Den store 

musik understøttes af teksten. Så 

bliver det vist ikke større: King of 

kings forever and ever hallelujah 

hallelujah - And lord of lords forever 

and ever hallelujah hallelujah. 

 

Præsterne læser op af Lukasevan-

geliet, hvor der bl.a. står at læse, at 

det var i netop de dage, at der ud-

gik en befaling fra Kejser Augustus 

om at holde folketælling i hele ver-

den. Det var dengang Kvirinius 

gennemførte den første folketælling 

i Syrien. Historien fortæller, at Jo-

sef rejste fra Nazaret til Judæa for 

at lade sig indskrive sammen med 

sin forlovede Maria, der var gravid. 

Og så skete det. Jesus blev født i 

en stald og lagt en krybbe, for der 

var ikke plads til dem i herberget. 

Som en del af julegudstjenesten 

opfordrer præsterne landet over til, 

at vi alle viser storsind og husker 

hinanden på, at vi skal være gode 

ved hinanden. 

Men… julen er meget andet end 

hjerternes fest og en fejringen af 

verdensfrelseren. Julen er også 

den tid på året, hvor vi samles og 

spiser masser af konfekt og søde 

kager eller flæskesteg med svær 

for ikke at glemme andestegen 

med de brune kartofler og lækker 

sovs. Ikke sjældent sætter al den 

gode mad sig på maven - og lidt på 

samvittigheden. I januar valfarter 

rigtig mange mennesker til diverse 

fitnesscentre, hvor løbebånd og 

håndvægte får svenden frem på 

panden. I januar skal der rådes bod 

på decembers udskejelser. 

Julen er også den tid på året, hvor 

mange mennesker rager uklar med 

familien, kæresten eller ægtefæl-

len. Faktisk er der en (negativ) 

sammenhæng mellem jul som hjer-

ternes fest og antallet af skilsmis-

ser. For skilsmissebørn gælder det 

ikke sjældent, at den magiske aften 

fejres to gange. Spørgsmålet er 

blot, om det er for børnenes skyld 

eller for de voksnes? Der er nemlig 

en risiko for, at juleaften mister lidt 

af magien og værdien, hvis man 

fejrer den i flere omgange. 

 

Julen er også den tid på året, hvor 

vi synger de gode velkendte jule-

sange og julesalmer. Sangene in-

deholder historier om den dejlige 

blå himmel med stjernen og om 

musen Søren, der spiller på banjo. 

Der er også de sange, der fortæller 

historien om, hvordan vi skal pynte 

juletræet, om hvordan kræmmerhu-

sene stolt skal vises frem – før slik-

ket og pebernødderne må spises. 

Julen er så smuk en tid, hvis vi vil 

det. Vi skal huske på, hvorfor vi 

fejrer jul og have respekt for hinan-

den. Ofte taler vi om nødvendighe-

den af at sætte farten lidt ned i jule-

tiden. Sker det, kan det også blive 

en smuk tid på året. Vi skal huske 

at værne om hinanden, passe på 

hinanden og vedholdende sige 

goddag til næsten, naboen, flygt-

ningen og til morgendagens mulig-

heder – ikke kun når det er jul men 

også, når det ikke er jul. Vi har et 

ansvar for hinanden, som vi ikke 

må løbe fra. Glædelig jul! 
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Hovederne er tømt, 

ideerne presser på. 

Vi venter spændt på 

at høre hvad årets 

tema til musikteater 

for årgang 15-16 er. 

Eleverne kommer ind 

til en tom Symfonien, hvor der om 10 dage skal 

sidde et publikum på ca. 160 personer. Efter-

skoleelever, venner, bedsteforældre og foræl-

dre. Forventningerne er høje, og lærerne er 

klar på et af  årets højdepunkter på Ollerup 

Efterskole. En video bliver sat i gang, og to ord 

springer frem på lærredet. “For Meget!”. Tema-

et for musikteater er hermed givet, og elever-

nes hjerner er med det samme gået i gang 

med at brainstorme. 

Af Oline Rønne Chris-
tensen og Vera Ada 
Langstrup Hartmann 

Scenen er sat, lyset er klar, og ude bagved i orkestergraven ligger spændingen 

som et tykt lag i luften. De  114 forventningsfulde elever står klar til den første, 

af deres seks fremvisninger af dette års musikteater: “For Meget!” 
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Der skal findes otte overskrifter til otte  scener, der alle 

går ind under temaet “For meget!”. Ideerne vælter ud og 

bliver til overskrifter som “Store kasser”, “Usagt” og en 

scene med overskriften “Mikrobølgeovn og tandpasta”. 

Alle scenerne virker meget spændende, og alle eleverne 

er klar på at gøre dem til virkelighed. 

  

Benspænd gør stykket bedre 

Under forløbet har vi fået af vide, at vi skal lave alt selv. 

Vi skal lave manuskriptet, vi skal lave kostumerne, vi 

skal finde og lave rekvisitterne og det bedste til sidst: Vi 

skal selv lave musikken. Stemningsmusik, pop, barok, 

rock, flerstemmigt kor. Vi bestemmer helt selv, næsten i 

hvert fald. Lærerne har præsenteret os for vores arbej-

de, men har selvfølgelig gjort det lidt sværere, end vi 

havde forventet. De fortæller os om noget, der bliver 

kaldt “benspænd”.  

- Benspænd, hvad er det for noget?. Det kan være ting 

som, at vi skal bruge stylter og masker i en scene. Vi 

skal have livevideo med. Vi skal lave barokmusik. Det 

giver lige alle elever en ekstra tænker for at få scenerne 

til at blive spændende og gode. 

 

Efter et par dage er alle hold godt i gang med årets mu-

sikteater . Der sker ikke så meget, og det er lidt svært at 

holde koncentrationen en hel dag. Alt foregår på papir 

og computer, fordi vi skal have skrevet alle ideer ned. Vi 

glæder os vildt meget til at komme i gang med at øve 

selve scenerne, prøve med rekvisitter og se, om det 

overhovedet virker, det vi har lavet.  

For alle er det svært at få sat det hele sammen. Huske 

alle de ting, man skal bruge og få lavet dem, og selvom 

man har fri fra musikteater, går man stadig og tænker på 

det hele tiden. Man kan lige komme i tanke om noget, 

man skal huske eller en god ide, som ville være fed at få 

med.  

 

Forskellige udtryk og budskaber 

Lærerne arbejder hårdt for at hjælpe os, men stadig 

er det os elever, der laver det hele. De sørger for, at 

vi får et musikteater, der hænger sammen, og at 

scenerne er til at vise for et publikum. Scenerne har 

meget forskellige udtryk og budskaber og har foran-

dret sig meget fra start til slut, så det er både spæn-

dende, men også svært for lærerne at vide, hvad 

der foregår i de forskellige grupper. 

 

Sørgeligt aktuel 

Instruktørerne Marco Grim-

nitz og Kim Linnet går på 

scenen. Det er den næstsidste forestilling, og vores for-

ældre er kommet for at se stykket. De har glædet sig i 

lang tid. Det har vi også, men der er sket en lille æn-

dring. En af scenerne viser hvordan en ung mand begår 

terror, men er meget forvirret over, om han skal følge sin 

fars fodspor og blive en terrorist, eller om han skal lytte 

til sit idol, der synger om kærlighed og fred. Denne sce-

ne er allerede meget stærk, og vi har snakket meget om 

budskabet i netop den scene. 

 Marco og Kim bliver stille, forældrene bliver stille, 

backstage lokalerne bliver stille. Et  minuts stilhed for 

terrorangrebet i Paris dagen før. Det har taget hårdt på 

stykket, at vi netop har en scene, der er så relevant for, 

hvad der er sket dagen før. Lærerne beslutter, at vi skal 

fjerne slutningen, så den ikke vil virke for stødende, og 

det fik vi at vide en halv time, inden vi skulle fremvise 

stykket. Nogle af os elever er lidt rørte, og vi er alle me-

get opsat på, at scenen skal fungere, selvom der er en 

ændring. 

 

Da vi er færdige med det sidste stykke, løber alle ind og 

synger fællessangen. En sang der med både tekst og 

melodi bliver en ørehænger for enhver: 

  

    “For vi er generationen ud af generationer  

    ud af millioner af stjerner 

    Ensomme sammen, stemmer i larmen.  

    Der skinner vi stærkest.  

 

Omkvædet for Musikteater 2015-16. Omkvædet for   

Årgang 15-16. Omkvædet for et godt musikteater. 
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Forfatter Josefine Ottesen har, in-

spireret af flygtningekatastrofen,  

skrevet juleeventyret ”Havenis-

serne flytter ind. Bogen kan gøre 

det nemmere for forældre at tale 

med børn om de barske billeder. 

Overskuddet fra bogen går til 

Dansk Flygtningehjælp.  

 

Josefine har også valgt at være 

værge for Munny, en af de uledsa-

gede flygtningedrenge, der er kom-

met til Danmark. Munny på 17 år er 

i praktik på OE for tiden.    

 

Josefine, hvorfor har du valgt at være 

værge? 

- Jeg så i avisen, at Røde Kors havde 

brug for værger for mindreårige flygt-

ninge. Jeg gik ind på Røde Kors' 

hjemmeside og læste om det og blev 

enig med mig selv og min mand om, 

at vi havde overskud og lyst til at gøre 

en forskel for nogle unge mennesker, 

der af den ene eller den anden grund 

stod alene i en fremmed verden. 

 

Hvad synes du, du får ud af at være 

værge? 

- Det er meget fascinerende at møde 

et unge menneske fra en helt anden 

kultur på en forpligtende måde. Vi 

skal hjælpe ham med at finde sig til-

rette i vores land, men netop gennem 

den proces får vi også rigtig meget 

indsigt i de regler, normer og traditio-

ner, der har betydning for os selv. 

Samtidig er det tankevækkende at 

høre om, hvordan liver former sig, der 

hvor han kommer fra. Der er nok ikke 

mange danskfødte 17-årige, der har 

den livskraft- og livskompetence, som 

Munny har - ellers havde han ganske 

enkelt ikke overlevet, hverken sin 

flugt eller et helt anderledes fysisk 

hårdt barndomsliv.   

 

Hvad kræver det at være værge? 

- Du skal være over 18, så du selv er 

myndig. Du skal have en interesse i 

at åbne dit hjem og dit hjerte for et nyt 

menneske, som du vælger at følge i 

en længere periode. Selv om Munny 

bliver 18 til sommer, og derefter ikke 

længere har brug for mig som værge, 

vil vi jo fortsat følge ham og være der 

for ham, hvis han har brug for støtte 

og gode råd. 

 

Hvad er den største udfordring ved at 

være værge? 

- Den største udfordring er nok, at du 

ikke selv vælger, hvem du vil være 

værge for. Man får tildelt en ung af 

Røde Kors og kan så bare håbe på, 

at det er én, man svinger med. 

I princippet behøver du ikke gøre no-

get som helst som værge. Der skal 

bare være en myndig person tilknyttet 

en ung under atten, og kommunens 

kontaktperson tager sig af alt det 

praktiske i det daglige, men som vær-

ge har du mulighed for 

at gå ind og være med 

til at tage beslutninger 

på den unges vegne. 

Det er klart, at det er 

nemmest, hvis der er en 

gensidig sympati. 

 

Kan du fortælle kort om 

Munny, som du er vær-

ge for? 

- Munny er sytten et 

halvt. Han kommer fra 

en landsby i Eritrea og 

har arbejdet med dyr og 

hjulpet med at bygge 

huse. Han har 

seks  søskende og er selv lige i mid-

ten. Nogle af hans ældre søskende 

bor i Etiopien.  

 

I Eritrea er der tvungen militærpligt i 

mange, mange år - muligvis hele li-

vet, det har jeg ikke rigtig sat mig ind 

i. Munnys far er deserteret, og derfor 

ville de tage Munny i stedet for . Mun-

ny stak af, blev fanget og sat i fæng-

sel, men stak af igen og nåede over 

grænsen. Resten ved jeg ikke noget 

om, for det er ikke noget, han selv 

taler om.  

Han er meget fokuseret på at lære 

dansk, og han vil gerne have en bog-

lig uddannelse. Han er allerede me-

get dygtig til dansk og staver forbløf-

fende godt, når man tager i betragt-

ning, at han jo skriver i et helt andet 

alfabet end det, han oprindelig har 

lært. Hans modersmål er tegrinya 

( eller noget i den retning!) Han er 

koptisk kristen, og hans religion bety-

der rigtig meget for ham. 

En spændende og desvær-

re aktuel julehistorie om en 

lille nisseflok, der må gå fra 

hus og hjem. En barsk  

historie fortalt med humor 

og varme. Kort før jul vælter 

en storm Brede Æbletræ, 

hvor havenisserne Knort, 

Kærne og Persille bor med 

deres bedstemor. Hvad skal 

de nu gøre? Det er koldt, og 

deres forråd er væk. De har 

hørt historier om, at der er ly 

og mad i Det Røde Hus i 

den anden ende af haven. 

Mon der er plads til et lille 

havenissefamilie derinde?  
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I uge 36 var der på Ollerup Efterskole 

temadage om “Back-to-basic”. I ugen 

blev der sparet på kød i maden, og 

det gjorde, at skolen havde sparet ca. 

20 kr. pr. elev. Det vil sige, i alt om-

kring 2300 kroner. Eleverne blev der-

efter spurgt om, hvad de synes pen-

gene skulle gå til. Der var stor enig-

hed om, at pengene skulle gå til flygt-

ninge. Eleverne valgte, at i stedet for 

bare at give pengene til et asylcenter, 

ville de besøge et asylcenter og syn-

ge for de flygtede. Det er første gang, 

at skolen tager ud på et asylcenter for 

at synge.  

 

Lærer Anne Lindekilde har i efteråret 

kontaktet forskellige asylcentre på 

Langeland, og tirsdag den 15. de-

cember besøgte vi to flygtningecentre 

for uledsagede flygtninge på Lange-

land. På besøgsdagen blev eleverne 

delt op, så skolens valgkor og 20 an-

dre elever tog til et asylcenter i Lin-

delse og resten af eleverne tog til et 

asylcenter i Tullebølle. 

 

Det var både en succesoplevelse for 

eleverne og for drengene på asylcen-

teret, så forhåbentlig vil skolen arran-

gere noget lignede næste år. 

 

Er deres familier mon i live? 

På begge asylcentre strækker dren-

genes alder sig fra 14-17 år, og de er 

alle uledsagede. De kommer fra flere 

forskellige lande rundt omkring i ver-

den, men er hovedsageligt fra Mel-

lemøsten og Afrika. Langt de fleste er 

flygtet på grund af krig i deres hjem-

land, og mange af dem ved ikke, hvor 

deres familie er, og om de overhove-

det er i live endnu.  

 

Godt med forandring 

En af drengene på et af flygtninge-

centrene fortalte, at han vidste, at han 

havde en onkel et sted i Europa, men 

det var også det tætteste, han kunne 

komme på noget familie. 

Det er meget forskelligt, hvor lang tid 

de hver især har været i Danmark, 

men de fleste har været på asylcente-

ret i tre måneder. De går alle i skole 

for at lære dansk, og en af dem fortal-

te, at det ikke var alle deres lærere, 

som oprindeligt kommer fra Danmark, 

hvilket han syntes var lidt underligt. 

Drengene var meget åbne og klar på 

lidt af hvert. Der var meget høj stem-

ning, inden koret begyndte at synge, 

og det blev kun bedre efter. Der blev 

spillet en masse bordfodbold og pool 

med og imod drengene fra centeret, 

og de syntes det var ret sjovt, at pi-

gerne fra OE også kunne finde ud af 

det. 

En af drengene sagde, at han synes, 

det var ret fedt, at OE-eleverne havde 

taget sig tid til og havde lyst til at tage 

ud for at besøge dem. Deres hverdag 

er meget ensformig, og de omgås 

næsten kun hinanden på centeret. Så 

de syntes, det er vildt fedt, når der 

sker noget nyt og anderledes, hvilket 

dette i hvert fald var. 

 

Personalet er næsten forældre  

På asylcenteret i Lindelse er der ca. 

60 drenge i alderen 14-17 år. Asyl-

centret har kun eksisteret siden au-

gust, så de fleste af drengene har kun 

været der i tre måneder. Nogle er dog 

kommet dertil senere. En af de ansat-

te, Linda Thor, synes, det virker som 

om, at drengene er meget taknemme-

lige for at være i Danmark, og der er 

glade for, at de har fået lov til være 

der. Linda Thor fortæller, at det lidt 

føles som om, at personalet er foræl-

dre til drengene på asylcenteret, og at 

de alle er en stor familie. 

 

Et blandet kor 

På asylcenteret i Lindelse startede 

valgkoret med at synge de sange, 

som de har lært, mens drengene og 

de andre elever lyttede. Med sig hav-

de de Kenneth Seholt, som er sko-

lens rytmiske korleder og korleder for 

valgkoret og Poul Stenum, der er sko-

lens viceforstander. Derefter sang 

alle eleverne nogle sange fra fælles-

koret og en enkelt sang fra valgkoret, 

som de andre elever hurtigt havde 

lært om morgenen, inden de tog af-

sted. Kenneth arrangerede også et 

lille kort nummer, hvor drengene fra 

asylcenteret blev blandet med bas-

serne og tenorerne. Et lille hurtigt 

indslag, hvor der blev sunget, klappet 

og danset mellem hinanden. 

Til sidst sang koret sangen “Joy”, 

som også er et nummer fra fællesko-

ret. Drengene var helt med på, at 

Af Kirstine Sejr  

Jørgensen og  

Catrine Mørkenborg 
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 1 X 2 

I finansloven fra 2012 blev der til flygtninge regnet med et 
budget på?  

ca. 2 mia. kroner ca. 4 mia. kroner ca. 6 mia. kroner 

Asylproceduren tager mellem  1-6 måneder 2-12 måneder 3 måneder 

Hvor mange uledsagede mindreårige kommer til  
Danmark om året?  

ca. 100 ca. 200 ca. 300 

Hvor mange flygtninge anslog UNHCR der til at være på 
verdensplan? (juni 2014)  

ca. 38,6 mio. ca. 47,9 mio. ca. 51,2 mio. 

Hvor mange af de flygtede på verdensplan er registrerede 
asylansøgere?  

1,2 millioner 3,6 millioner 4,8 millioner 

Hvor mange procent af flygtninge befinder sig i nærområder-
ne?  

14% 46% 86% 

Hvor kom de fem største grupper af asylansøgere fra? 
(2014)  

Syrien, Iran, Somalia, Alge-
riet, Afghanistan  

Afghanistan, Syrien, Rus-
land, Somalia, Ertitrea  

Somalia, Syrien, Ertitrea, 
Iran, Sudan  

Hvilken kommune har flest visiteringer af flygtninge?  Odense  Aalborg Aarhus 

Hvor mange asylansøgere blev optaget i Danmark? (2014)  4.098 6.104 13.391 

tage hinanden i armene og svinge fra 

side til siden, ligesom eleverne gør 

under sangen. 

Efter at eleverne var færdige med at 

synge, blev der spillet op til en isra-

elsk brudevals, og drengene var så 

heldige at få lov til at danse med pi-

gerne fra efterskolen. Der var lidt pro-

blemer med at få dansen til at virke til 

at starte med, da det ikke var alle 

flygtningedrengene,  som snakkede 

engelsk, men de  var hurtige til at 

lære det, og syntes, at det var rigtig 

sjovt.  

 

Te, kage, billard og selfies 

Da de var færdige med at danse, blev 

der serveret te og kage, og drengene 

var rigtig søde til at gå rundt og dele 

kagen ud og hælde te op til 

eleverne. Eleverne og drenge-

ne havde derefter fri leg, og 

der blev hygget med billard, 

arabisk dans og selfies. 

Da OE-eleverne skulle hjem, 

stillede drengene sig ud til 

bussen for at vinke farvel til 

eleverne. Alle eleverne i bus-

sen snakkede om, at det var 

en rigtig fin oplevelse at møde 

drengene. 

 

En vildt god oplevelse 

Cirka 70 elever drog af-

sted til asylcenteret i Tul-

lebølle. De havde den klassiske 

korleder Britta Kold med som 

dirigent sammen med Anne Lin-

dekilde. Her sang de sange på 

engelsk, dansk og svensk. Et 

mindre pigekor skulle også syn-

ge to sange, de havde lært op til, 

de skulle gå Lucia. Drengene fra 

asylcenteret var meget impone-

rede og begejstrede for optræde-

nen. De havde dog ikke regnet 

med, at de også skulle synge 

med koret. Som en lille overra-

skelse havde Britta taget en 

svensk folkemelodi med, som 

alle skulle lære at synge trestem-

migt. Det blev til en stor drenge-

flok, hvor OE-eleverne havde 

blandet sig med drengene fra 

asylcenteret og pigerne blev delt op i 

alt og sopran. Sangen var ny for os 

alle. Efter en den korte korlektion var 

det tid til at danse folkedans. Drenge-

ne var meget på, og de lærte hurtigt 

dansen. Efter det blev der hygget 

med kage og snak i mindre grupper. 

Humøret var højt og stemningen var i 

top, da bussen kørte væk fra asylcen-

teret. Alle syntes, det havde været en 

vildt god oplevelse. Nogle var blevet 

lidt rørte og ret overraskede over 

nogle af de historier flygtningedren-

gene kunne fortælle.  

Kilde: Danmarks Statistik 

Løsning side 2 
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Af Clara Linn Collins-Andersen  
 
 
 
 
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på 
prøve og spurgte ham: ”Mester, hvad skal jeg 
gøre for at arve evigt liv?”  
Han sagde til ham: ”Hvad står der i loven? Hvad 

læser du dér?” Manden svarede: ”Du skal elske Herren din Gud af 
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele 
dit sind, og din næste som dig selv.”  
Jesus sagde: ”Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve”.  
Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: ”Hvem er 
så min næste?”  
Jesus svarede og sagde: ”En mand var på vej fra Jerusalem ned til 
Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog 
ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en 
præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme 
gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. 
Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik 
medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og 
vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og 
bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 
to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad 
mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. 
Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røver-
nes hænder?  Den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barm-
hjertighed.”  
Og Jesus sagde: ”Gå du hen og gør ligeså!” 
 
Jeg slentrer ned af Strøget i et morgensøvnigt tempo, på jagt efter 
en kaffebar. Jeg skutter mig i kulden og trækker min krave op. 
Her går jeg ganske roligt og nyder bare at kunne være mig. Én i 
mængden. Anonym. Decembers strålende lys hviler over Køben-
havn og får alt til at fremstå rent og pænt, hvilket det jo egentlig 
også er… På overfladen i alt fald. 
 
Længere nede ad gaden kommer en lille kroget mand med gående. 
Han slæber fødderne eftersig og hovedet er bøjet. Han bærer på 
mange klirrende poser og en lille hund kommer haltende efter 
ham. Det er svært at vurdere, hvem der har det værst. Helt under-
bevidst tænker jeg, at han må være hjemløs, alkoholiker… junkie 
måske. Jeg lader blikket glide videre og betragter de store butiks-
vinduer og stopper uden for en skobutik. Jeg kunne godt trænge 
til et par nye sko snart. Jeg får aldrig imprægneret mine sko og 
støvler så ofte, som det anbefales. 
Mine tanker bliver afbrudt, da jeg hører et tungt bump, lyden af 
glas der smadrer og et smertefuldt støn. Jeg vender mig om og ser 
den hjemløse ligge på jorden. Forvirret og lidt desorienteret stav-
rer jeg nogle få skridt bagud og kigger mig fortvivlet omkring. 
Der er ganske få mennesker på gaden, men jeg ved, at de ligesom 
mig har set den hjemløse på jorden. 
 
Vi står alle ganske kort og stirrer på manden, flaskerne der ligger 
knust omkring ham, kaosset og hinanden. Jeg får øjenkontakt med 
det unge par, der står på den anden side, som også er stoppet op. 
Deres blikke flakker, og de kigger fortvivlet på hinanden, før de 
vender sig om og går. Jeg ved ikke, hvorfor og hvordan jeg kan 
gøre det, vender ryggen til og går min vej. 
 
Der er ubalance i vores samfund.  Der er vendt op og ned på 
grundlæggende værdier som kærlighed og medmenneskelighed. 

Havde situationen været anderledes, hvis det var et menneske af 
højere status, der var snublet og nu lå på jorden. Vi kender alle 
svaret, men der er ingen, der har lyst til at sige det højt. 
 
Jeg træder ind i kaffebaren og bliver mødt af en skarp duft af ny-
malede kaffebønner. En duft jeg plejer at nyde, men som jeg nu 
frastødes ved. Mine ben ryster under mig og en bølge af kvalme 
rammer mig. Skammen ligger som et vådt tæppe om mig. Hvor-
dan kunne jeg gøre det, spørger jeg mig selv igen og igen. Jeg 
står længe og kigger på kortet. 
 

        Cafe Latte  …………….. 7 kr. 

        Cappuccino …………… 40 kr. 

        Cortado ….………….… 35 kr. 

        Frappé ………………… 40 kr. 

        Varm Chokolade ……..... 37 kr. 

 

Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har gloet på kortet, da en sukker-

sød stemme når mit øre. ”Hvad skulle det være?”, spørger den 

meget kønne pige bag disken. Jeg kigger uforstående på hende. 

”Kan jeg hjælpe dig med noget?”, prøver hun igen og kigger på 
mig med store undrende øjne. 
 
Nogle sekunder går. ”Det er lige meget”, mumler jeg til sidst og 
går ud af kaffebaren og ud på gaden igen i håb om, at den hjemlø-
se stadig ligger på jorden, og jeg kan hjælpe ham op. 
Jeg vil gerne have en ny chance til at bevise, at jeg er god nok. 
Om det egentlig er fordi, at jeg har ondt af ham, eller om det er 
for at kunne have det godt med mig selv og så kan vende tilbage 
til mit eget navlepilleri igen - det ved jeg ikke. 
 
Hvorfor er vi blevet så forskrækkede over for hinanden? Hvorfor 
vil vi ikke have noget med hinanden at gøre? Vi er så skrækkeligt 
bange for at bryde barrikaderne og facaderne og lukke hinanden 
ind i vores små narcissistiske universer. Vi er bange for os selv, 
det nøgne og det blottede. Vi er blevet en nærsynet nation, der 
helst bare vil sejle vores egen sø. Men det kommer der ikke noget 
godt ud af. Hvornår går det op for os? Hvordan kan vi sige nej og 
smække døren i hovedet på flygtninge, der kommer fra umenne-
skelige vilkår og har set ting, som vi aldrig nogensinde vil kunne 
forstille os, når vi har rig mulighed for at huse dem og hjælpe 
dem. Hvordan kan vi gå forbi hjemløse på gaden uden at hjælpe 
dem? 
 
Vi har det godt herhjemme. Lidt for godt. Vi er blevet for dovne 
til at tage initiativer, men kan derimod sætte foden ned, når der er 
noget, der plager os og som vi er utilfredse med. Hvornår går det 
op for os, at vi skal løfte i flok og favne om vores samfund med al 
den kærlighed og varme – vi ved – findes i vores små pæne plet-
frie hjem, med fine designermøbler til overpriser og tudegrimme 
nyfortolkninger af Royal Copenhagens musselmalede kopper og 
tallerkner? 
 
Jeg går hele vejen tilbage og ønsker, at en mand skal falde, så jeg 
med det samme kan hjælpe ham op igen. Bevise at jeg også kan 
være en barmhjertig samaritaner. Jeg ser det hele for mig, hvor-
dan jeg med stor medfølelse vil kigge på ham. Hvordan jeg vil 
give hans hånd et klem og spørge, om han havde slået sig. Jeg 
ville tilbyde ham en kop kaffe og måske noget at spise. Men det er 
ingen der falder på vejen hjem. Selvfølgelig er der ikke det.  



 AKKORDEN DECEMBER 2015 

Her på Akkordens Moderedaktion guider vi dig, som er i en 

stilforvirring, eller simpelthen bare mangler noget inspiration. 

Vi har fulgt meget med i løbet af året og har observeret mange 

forskellige trends og strømninger. 

Det, der nok har rørt mest på sig, har været de mange forskel-

lige hårfrisurer. Nogle tog en kasserolle på hovedet og klippe-

de skævt rundt om den. Andre ødelagde deres hår ved at 

flette det semi-permanent sammen, og endelig var der dem, 

der valgte at kronrage sig selv. Her på redaktionen synes vi 

specielt, at de personer, som barberede hele manken af, skal 

have en ekstra applaus. Vi giver jer andre den største opfor-

dring til at følge dem og hoppe med på den hotte trend. 

 

Til gengæld har vi været lidt skuffede over beklædningen. Der 

har i det sidste lange stykke tid været lidt stilstand, så her på 

Moderedaktionen vil vi gerne puste lidt mere liv i jeres klæde-

skab. Her giver vi jer tre lette tips, på hvad der er det hotteste 

og mest trendy for tiden. 

 

#1 Hvis nu nogle af jer skulle overveje det, så er det et kæm-

pe no-go at bære røde sko til grønne hoser, det skaber en 

virkelig kikset julestemning. Det er dog fint at bære det i ny og 

næ i juleferien, så andre ikke skal kigge på dig. 

 

 

#2 Moderedaktionen er kæmpe  

modstandere af det amerikan- 

ske koncept “Black Friday”, som netop er kommet til Danmark. 

Derfor vælger vi at boykotte det på den måde, at ingen bærer 

sort om fredagen, og det hele året rundt. 

 

#3 Rustfarver, med et strejf af brunt og kernelæder, kommer vi 

til at se rigtig meget til dette efterår og vinter. Det er selvfølge-

lig helt op til dig, hvordan du vælger at fortolke denne tendens, 

men én ting er sikkert, og det er, at den bliver at se over alt og 

på Moderedaktionen kan vi ikke få armene ned over de smuk-

ke brændte farver er tilbage igen. 

  

Vi har selvfølgelig også været på gaden for at opleve ollemu-

senes stil med egne øjne, og fået nogle ord på, hvad I mener 

om fashion. Vi må indrømme, at vi er blevet gevaldigt overra-

skede. Vi klapper i vores små hænder, for det har været fuld-

stændig breathtaking at se, hvilke formidable outfits de fem 

udvalgte trådte op i.  

Vi har stillet dem alle følgende spørgsmål:  

1. Hvad har du på? 
2. Hvor finder du din inspiration? 
3. Hvad er dit yndlings stykke tøj? 
4. Hvad synes du, god stil er? 
5. Hvis du skulle beskrive din stil med tre ord? 

Af Clara Linn 

Collins-Andersen 

og Sofus  

Fernando Ovens 

1.  Ørering fra Amsterdam - lille sol, en      

  ørering jeg fik gratis fra genbrug, min      

  yndlingsørering fra loppemarked. Halskæde  

  fra  Portobello Market i London. 11 ringe.   

  Ankelbånd fra min bedste ven fra Paris, arm- 

  bånd fra  søster fra Laos. Alt er genbrugstøj.  

  Cardigan og top fra genbrug i Odense, neder-

   del fra Episode. Duckfeet. De kendte Carla-

   prikker: Ellipsis -  under øjet. Og nej, det er 

   ikke en tatovering. 

2.  Mønstre, aurafarver der er så smukke, at            

  man får lyst til at gå i dem. 

3.  Min nederdel som jeg har på. 

4.  Når man finder en måde ,hvor man kan udtrykke sig  selv og 

  den måde, man er på. God stil er, når det er ens egen.  

5.  Bohemian, anderledes og farverig. 
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1.  Nike sko (tennissko), hvide strømper fra Føtex, sorte    

  jeans og  dyre Lindbergh bukser. Fin sweater fra gen -   

  brug i Svendborg, Kirkens Korshær. Fars gamle fisker-  

  jakke og skjorte. Christoffer Beese Nielsens kasket på. 

2.  Mac Demarco, Hannibal fra Tidsrejsen. 

3.  Den sweater jeg har på nu. 

4.  Sandaler selvom det er vinter! 

5.  Af-med-hovedet, Sejt og #BedreEndJochum. 

1.  Bubetti sko, slå-om-nederdel fra genbrugsbutik i Vester Skerninge, sort højhalset bluse fra gen-  

  brugsbutik i Berlin, halssmykke, som er et arvestykke fra min farfars afdøde kone (billederne i   

  halskæden er af to mænd, hun havde en affære med!), vinterjakke fra genbrugsbutik i Svendborg.  

2.  Hos min søster, og de mennesker man møder hver dag.              

  Og også hos OE’s moderedaktion. 

3.  Det kan jeg ikke sige, elsker det hele. 

4.  Det der udstråler ens indre personlighed. 

5.  Vintage, funky og #sejere-end-mikkel. 

1.  Born and raised sko, Zara bukser, billig t-shirt,  Barbour jakke.  

2.  Mine venner og internettet. 

3.  Valentino sko. 

4.  Det kommer an på hvem man er som person.  Noget jeg godt kan lide 

  at have på og synes ser fedt ud. 

5.  Sort, sort og ikke mindst sort. 

1.  Sorte sko, mørkeblå jeans fra Cheap Monday, sort t-shirt med print 

  (fra Indien), Tommy Hilfiger jakke (N), plektarhalskæde (N). 

2.  Jeg er ikke særlig modeagtig. Jeg har bare altid syntes, at lumske   

  mandejakker har været fede. 

3.  Jakken. 

4.  Alt er god stil, så længe man ikke går i det samme tøj som Mikkel. 

6.  Mørke farver, melankolsk og undergrund. 



 AKKORDEN DECEMBER 2015  12 

Det er jul, det er cool, og julemusik  

strømmer ud af døre,  vinduer, huller  

og sprækker på OE. Her er nogle  af de  

mest lyttede julemelodier. Go’ jul og glædeligt  

nytår, fra hele redaktionen. 

 

Christmas Lights                                          Coldplay 

Last Christmans                                              Wham 

Shake up Christmas                                         Train 

Santa Claus is coming to town                  Jackson 5 

Merry Christmas everyone               Shakin’ Stevens 

En rigtig drengejul             Rasmus Bjerg ft. Citybois 

Julebal i nisseland                         Lille Per Far til fire 

Baby is’t cold outside  
                        Margaret Whiting and Johnny Mercer 

Santa Baby                                               Eartha Kitt 

Jeg så julemanden kysse mor  
                       Dansk version (Oprindelig Jackson 5) 

Drømte mig en lille drøm  
                                  Dicte (Absalons hemmelighed) 

Jesus og Josefine  
                              Martin Brygmann/ Julie Bertelsen 

Jul i Angora                              Drengene fra Angora 

White Christmas                                     Bing Crosby 

All I want for Christmas                        Mariah Carey 

Jul på Vesterbro                                              Anden 

Det jul det cool                                            MC Einar 

Lysets vej                         Jul i Valhal (Balders sang) 

Lokes rapsody             Jul i Valhal, Martin Brygmann 

Stjernestøv                                              Julestjerner 

Jul hele året                                    Flyvende Farmor 

Souljul                                                                Big J 

Happy X-mas                                        John Lennon 

Vi er på på vej til dig julemand        Bamses Julerejse 

Marcus: 

1.  At jeg kan få lov at komme til Roskilde Festival. 

2. Aldrig at have et nytårsforsæt. 

3. Vi holder jul den 25., og det gør vi tit hjemme 
ved min mormor. Så spiser vi kalkun, og den har tit 
været op at veje over de 20 kilo, så spiser vi skinke 
og fylder et helt bord op med slik til dessert. Den 
24. har vi tradition for at gå rundt i den nærmeste 
storby, fordi der er dødt. 

4. (Marcus griner) Jeg fucking hader julekalender, er det okay at sige? 

5. Stuffed turkey. 

 

Mads Emil: 

1. En god aften med familien, fråderen mad og 
gaver. 

2. Dyrk mere motion og æd mere fråderen shit. 

3. Ja. Vi hælder cognac ud over en kage, hvoref-
ter vi sætter ild til. Bagefter så spiser vi den. 

4. ”Pagten”, uden tvivl. 

5. Helt klart flæskesteg, selvfølgelig. 

 

Solveig: 

1. At familien er samlet, at alle er glade og at det bliver skideham-
rende hyggeligt. 

2. Jamen, jeg gør ikke så meget i det der nytårsfortsæt, så mit 
nytårsfortsæt er nok bare at få et fedt år og få OE afsluttet 
godt.     

3. Særlige og særlige, det ved jeg nu ikke... men vi tager ud og 
fælder vores træ selv og pynter det den 23. om aftenen. Den 24. 
begynder vi at spise ret tidligt. Vi spiser suppe, og så tager vi i 
kirke og kommer hjem og får vi and og ris a’ la mande. Så ta’r 
ungerne gaverne under træet, og så synger vi rigtig, rigtig meget 

4. Årh, de gode gamle ”Krummernes Jul”, ”Brødrene Mortensen” 
og så kan jeg også godt lide ”Absalons Hemmelighed”.   

            5. Ej den er svær, men det er nok and og så ris a’ la mande. 

Rikke rengøring: 

1. Jeg har fået mit størst ønske opfyldt, for den har jeg selv købt (Rikke griner). Det er en 
ring, som jeg har ønsket mig i mange år, som jeg så har købt fra min mand. 

2. Uhh ha, noget mere i fitness (Rikke griner). 

3. Åhh.. vi har mange. Den 23. spiser vi risen-
grød, for nissen skal jo have risengrød, og saft. 
Så det sætter vi op på loftet. Jeg bager altid til 
jul med mine børn. 

4. ”Pagten”, fordi der er Andrea med, og hun 
gik her for to år siden. Jeg kan godt lide, når 
der er noget med nogle nisser med, Pyrus, for 
han er jo bare skøn. 

5. Jamen, det er jo andesteg og ris a la mande. 

1. Hvad er dit største ønske til Jul? 

2. Hvad er dit nytårsforsæt? 

3. Har I nogle særlige juletraditioner i jeres familie? Hvilke? 

4. Hvilken julekalender kan du bedst lide?   

5. Hvad er din julelivret? 

Af Kirstine Sejr  

Jørgensen  

og Catrine Mørkenborg 
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Hvert år til jul pynter OE’elever deres værelser meget fint op. I år afholdt vi på Ak-

korden en konkurrence om det flotteste juleværelse på skolen. Flere end 20 væ-

relser deltog, og søndag den 13. december gik de tre dommere rundt, gav  

point og besluttede sig for de tre vindere. Førstepræmieværelset F15 fik en fin 

julekurv.  

Dommere: 

Jonathan Hemberg Kørschen 

Catrine Mørkenborg 

Kirstine Sejr Jørgensen 
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Art Director  

- En kreativ udfordring  

Af Oline Christensen 
Oline.christensen@mail.dk 

 

 

 

 

 

Når først din ide er lagt på bor-

det, bliver hovederne lagt i 

blød. Der bliver diskuteret og 

skitseret. Det visuelle udtryk 

bliver mere og mere klart, og 

til sidst står du tilbage med et 

produkt, der både tilfredsstiller 

dig og din kunde. Det er en 

blanding af kreativitet og sam-

arbejde, der fører vejen frem 

og til sidst vises på skærmen 

hjemme i stuen eller ligger i 

din postkasse som en lille gave 

for dine øjne. Et arbejde, der 

gør dette fuldkomment, kan 

man da kun falde for, ikke? 

 

Som Art Director arbejder man 

med kommunikation ved hjælp af 

det visuelle udtryk. Arbejdet be-

står i at udvikle kreative ideer og 

kommunikere budskaber ud til 

bestemte målgrupper via forskelli-

ge medier. Det kan være en rekla-

mefilm, der kører i fjernsynet 

imellem de forskellige program-

mer, der bliver sendt til hverdag, 

eller det kan være et firma, der 

skal have trykt nogle af de nye 

varer i et magasin og vil have det 

gjort på en flot og unik måde. 

 

Arbejdet som en Art Director 

Under et interview med Marie 

Wehnert, Art Director for Rekla-

mebureauet Nørgård Mikkelsen, 

fortæller hun, at det er et job, 

hvor man arbejder meget sammen 

med andre ansatte på tværs af 

deres forskellige stillinger. Hun 

fortæller, at det er et arbejde, 

hvor man skal være god til at kom-

me med ideer, sige både ja og nej, 

fordi der måske kan komme for 

mange ideer, der skal bygges vide-

re på i forhold til, at man har en  

 

 

 

 

 

tidgrænse. ”Man skal kunne beva-

re overblikket i større produktio-

ner, og man skal have et godt ab-

straktionsniveau. Det er godt at 

kunne forestille sig, hvordan ting 

vil se ud, når de er færdige. Man 

skal have et godt grafisk øje og 

gerne have øje for kompositioner, 

og selvfølgelig skal man kunne 

samarbejde med andre og være 

villig til at give sig”, fortæller Ma-

rie Wehnert, Art Director. Marie 

Wehnert fortæller her, hvilke krav 

der er sat for en Art Director. Man 

skal være kreativ, kunne komme 

med ideer til sine kunder, være 

god til at have overblik og selvføl-

Marie Wehnert 
arbejder sammen 
med Inspiration 
som sin kunde. 

I 10. klasse arbejder eleverne hvert år med ”Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Opgaven 

skal tage udgangspunkt i deres uddannelsesplan og skal munde ud i et skriftligt produkt med 

relation til uddannelsen. Akkorden bringer her to eksempler på OSO-opgaver: ”Art Director” 

af Oline Christensen, som er medlem af redaktionen og ”Musik er mere end en pladekon-

trakt” af Jonas Elliot Bedsted, som er gæsteskribent. 
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gelig være god til at samarbejde 

med andre. Det er en stor del af 

det at være Art Director. 

 

Arbejde i det visuelle udtryk 

Som Art Director har man ansvaret 

for det visuelle udtryk inden for en 

række opgaver. Det kan både være 

grafiske ting som design af embal-

lager, kataloger, butiksmaterialer 

og corporate identity, fx logoer, 

brochure og brevpapir. Det kan 

også være opgaver som reklame-

film, radioreklamer og websites. 

Typen af opgaver kan svinge alt 

efter, hvilken kunde man har. Kun-

der kan være forskellige fra firma 

til firma og ønsker sig derfor også 

forskellige visuelle udtryk for at få 

flest mulige af deres målgruppe til 

at slå øjnene op for deres reklame.  

 

Det kan være firmaer som Matas, 

Rynkeby og Inspiration, hvilke Ma-

rie Wehnert, Art Director har som 

kunde, hvor hun er med til at lave 

deres tilbudsaviser som udkommer 

hver anden uge. 

 

 

Arbejdsproces fra start til slut 

Processen for et katalog starter 

med, at en Art Director, en 

tekstforfatter og en projektleder 

bliver briefet af en kunde. Er kata-

loget en del af en kampagne? (Fx 

jul, udsalg eller fødselsdag). Hvilke 

produkter skal med, og er der no-

get særligt, de vil kommunikere? 

Skal produktet fotograferes i et 

miljø, eller kan man nøjes med fri-

lagte billeder? Der skal stilles man-

ge spørgsmål for, at produktet til 

sidst kan tilfredsstille kunden. 

Ved kunden skal der også være en 

indkøbsafdeling, som indhenter 

aftaler med de forskellige leveran-

dører og på den måde bestemmer 

hvilke tilbud, der skal med i de en-

kelte kataloger. De bestemmer 

også, hvilke sider de skal sidde på, 

så hvis der er et rigtig godt tilbud, 

som de ved vil sælge godt, skal det 

have en god placering i kataloget. 

På forsiden er der som regel en 

vigtig vare, og der er også flere til-

bud i bunden. 

 

Efter mødet med kunden  er det 

Art Directoren, der skitserer kata-

loget ud fra kundens ønsker. Det 

kan være ønsker som, at de vigtige 

tilbud skal være store og have en 

god placering. Er der nogle nyhe-

der, der skal fortælles om, skal 

man finde ud af, hvordan man gør 

det bedst. 

 Når kataloget er skitseret, skal 

kunden godkende det før fotoop-

tagelse til miljøbilleder, og inden 

en rentegner (grafiker) sætter hele 

kataloget op i Adobe InDesign. De 

fleste frilagte billeder kommer fra 

leverandører, som kommer ind i en 

billedbank, så de hurtigt kan fin-

des. Alle produkttekster og priser 

kommer også ind elektronisk via et 

mønstringssystem. 

Når kataloget er sat op, gennemgår 

Art Directoren, tekstforfatteren og 

projektlederen kataloget og vurde-

rer om det er, som de havde til 

hensigt at lave. 

Derefter bliver det sendt i første  

korrektur hos kunden. Når kunden 

har kigget det igennem og læst 

korrektur, bliver det sendt tilbage 

til reklamebureauet som laver 

rettelser og sender tilbage i en an-

den korrektur. Der er som regel tre 

korrekturgange, inden et katalog 

bliver sendt til tryk. Som Art Direc-

tor kigger man kataloglayoutet 

igennem for hver gang, det bliver 

sendt i korrektur, så der ikke ryger 

noget afsted, man ikke kan stå inde 

for. 

Som Art Director arbejder man tæt 

sammen med en tekstforfatter, en 

projektleder, en kontaktdirektør 

(som er ansvarlig for de enkelte 

kunder) og en eller flere rentegne-

re. Det er Art Directorens opgave 

at briefe rentegneren på, hvad de 

skal lave. Som regel laver Art Direc-

toren en skitse, som de kan arbej-

de ud fra. 

 

Du behøver ikke være student 

”Jeg har en studentereksamen, 

men det er ikke et krav. Man kan 

blive Art Director på mange måder. 

På Nørgård Mikkelsen kommer 

man i lære i ca. 3 år. Det er en 

uofficiel uddannelse og er egentlig 

en slags mesterlære, hvor man får 

lov at komme med på en masse 

opgaver, og på den måde lære at 

arbejde som en Art Director. Man 

kan også tage sin uddannelse på 

Grafisk Højskole og så søge job 

som junior Art Director bagefter. 

Det er forskelligt fra bureau til bu-

reau, hvad man har af traditioner”, 

fortæller Marie Wehnert, Art Di-

rector, da jeg spurgte hende, om 

hun har gået på gymnasiet og vide-

regående uddannelse. 

”Jeg vidste allerede, da jeg starte-

de i gymnasiet, hvad jeg ville bag-

efter, men jeg ville gerne have no-

get mere grundlæggende viden, 

inden jeg søgte læreplads. Desu-

den er det sjældent, at man kan få 

en læreplads, når man kommer 

direkte fra folkeskolen og mangler 

 Det gør det 

sjovt at arbejde som 

Art Director 

Marie Wehnert, Art Director 
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erhvervserfaring og modenhed”. 

 

Er det nemt som Art Director at 

finde et job, når man er færdigud-

dannet? 

”Jobbene hænger ikke på træerne, 

men hvis man først er inde i var-

men på et bureau og laver nogle 

gode ting, så er det ikke umuligt at 

få et job i andre bureauer. Bureau-

erfaring er ofte afgørende, når 

man skal finde et job. ” fortæller 

Marie Wehnert. ”Alternativt kan 

man have gjort sig bemærket ved 

at have vundet forskellige konkur-

rencer som fx Young Creative, Circ-

le Award eller Aurora Youngsters. 

Med en placering eller en pris un-

der armen er det lettere at få bu-

reauernes øjne op for én. 

 

Hvordan fik du jobbet hos Nørgård 

Mikkelsen? 

”Jeg var egentlig i lære et andet 

sted inden Nørgård Mikkelsen, 

men det var et lille bureau, og det 

gik konkurs, før jeg var færdigud-

dannet. Jeg havde tidligere været i 

praktik ved Nørgård Mikkelsen og 

været i dialog med den kreative 

direktør, så jeg tog chancen og rin-

gede til dem igen. De skulle til at 

køre en ny omgang testcamp, som 

jeg søgte ind til. På det tidspunkt 

var der virkelig mange, der søgte, 

men jeg kom lige akkurat gennem 

nåleøjet, og efter en måneds prak-

tikophold endte jeg med at få elev-

pladsen som Art Director”, fortæl-

ler Marie Wehnert. 

Nørgård Mikkelsen er et stort bu-

reau med omkring 90 ansatte. De 

har en stor del kunder, hvor alle 

opgaver kan variere fra reklame til 

reklame. Der sidder omkring 15 Art 

Directorer og junior-Art Directorer, 

så der er mange at sparre med. 

”Det gør det sjovt at være Art Di-

rector”, siger Marie Wehnert om 

arbejdspladsen og det at være 

mange med den samme stilling. 

Testcamp er en konkurrence, der 

er lanceret af Nørgård Mikkelsen. 

Det er både en ansøgning og kon-

kurrence på samme tid. Man får en 

opgave, som skal vise, hvor kreativ 

og engageret man er, og så har 

man mulighed for at få et praktik-

ophold på et af Danmarks største 

reklamebureauer. 

 

Hvorfor har du valgt at blive Art 

Director? 

”Jeg har altid været kreativ og ville 

gerne have et job, hvor jeg kunne 

udnytte det potentiale”, fortæller 

Marie Wehnert.  

Marie Wehnert startede i 2003 

som elev hos Nørgård Mikkelsen 

og har siden arbejdet sig frem til at 

være junior-Art Director, videre til 

Art Director og er nu senior-Art 

Director. Hun fortæller, at hun ger-

ne vil fortsætte med dette arbejde, 

da hun godt kan lide at arbejde 

kreativt, og at denne stilling og ar-

bejdsplads lige er det, der passer. 

 

Content-strategien er vigtig 

Noget af det som et reklamebu-

reau og kunderne skal sørge for at 

tænke over, når de laver en rekla-

me, er content-strategien. Det er 

en strategi, der går ud fra fire 

spørgsmål: Hvad er din virksom-

heds mission? Hvem er din mål-

gruppe? Hvad er dit forretnings-

mål? Hvad er formålet med din 

content? 

Disse spørgsmål bør kunne besva-

res, når en reklame er blevet fær-

diggjort, og det er også et af ud-

gangspunkterne for reklamebu-

reauet Nørgård Mikkelsen. Dog 

mener de, at det, for at få det mest 

optimale ud af arbejdet med con-

tent-strategien,  også er vigtigt, at 

man ikke efterfølgende læner sig 

tilbage med skyklapper på og kun 

har øje for den konkrete handlings-

plan, der er udarbejdet for at følge 

strategien. 

Dette er noget, man arbejder med, 

når man arbejder inde for reklame-

branchen og fx som Art Director. 

Man skal bruge de kreative, sociale 

og produktive sider af sig selv, og 

ikke læne sig tilbage og lytte til, 

hvad de andre siger. Man skal væ-

re klar på at møde mange kunder, 

der har forventninger til det færdi-

ge produkt, men tænk så på, at det 

man får udrettet, bliver vist til hele 

landet, og dit arbejde vil blive set 

og ikke være gemt på et dokument 

på din computer. 
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Når vi i dag spørger 

en dreng eller en pige, 

som har en vis mu-

sisk interesse, ”Hvad 

vil di være, når du  

bliver stor”?, så er der 

en vis chance for, at 

de siger: Musiker. 

Hvad de ikke ved er, 

at drømmen er både 

nemmere og sværere, 

end de aner. 

 

Hvad vil det sige at 

være musiker? Mange 

mennesker tænker ikke 

længere end til plade-

selskaberne og de store 

scener. Hvad skal der til for at være 

musiker? Folk svarer oftest, at man 

skal være god. Kun selve musiker-

ne forstår, hvilken enorm uddannel-

se, det kræver, og hvilke udfordrin-

ger der skal tages op for at blive 

musiker. For at du kan blive en mu-

siker, skal du blive ”god” ja, men 

hvordan bliver du ”god” til at spille 

musik? 

Hvis du skal være musiker, hvad 

for nogle krav har det så? Egentlig 

er en musisk uddannelse ligeså 

svær som en lægeuddannelse. Du 

skal have talent og arbejde hårdt. 

Du vil inden for den musiske ud-

dannelse, træde ind i en verden 

med konkurrence i en meget tidlig 

alder. I en alder af 14-25 kan du 

søge ind på MGK, (Musikalsk 

Grund Kursus), som forbereder dig 

på at søge ind på Musikkonserva-

toriet. Hvis du ikke kommer ind, er 

du allerede bagud. Mange menne-

sker venter derfor med at søge ind, 

til de er omkring 16 år eller ældre. 

Mange tager MGK sammen med 

en gymnasial uddannelse. Det fø-

rer til en fire års uddannelse. Et 

eksempel på ansøgning til MGK 

kan være 90 ansøgere hvert år 

med kun 10 ledige pladser. 

 

Det er dit eget ansvar  

- Et sted som Musikhøjskolen kan 

vi ikke tilbyde andet end undervis-

ning, udtaler Kristian Skovgaard 

Lassen. Det at blive musiker kræ-

ver (ligesom mange andre uddan-

nelser), at man 

er ”bedre” eller 

mere erfaren. 

Lærepladser, 

kontrakter, afta-

ler og så videre, 

er jobs du kun 

kan få med et 

ry, som du har 

skabt på bekost-

ning af en an-

den person. Det 

vil sige, at kon-

kurrencen er 

præcis ligesom 

alle andre ud-

dannelser. Det 

kræver en opta-

gelsesprøve, for at komme på kon-

servatoriet, som kan ses som en 

slags eksamenen, man kun har 

mulighed for at tage tre gange. 

 

 

 

 
 ”Egentlig er  
en musisk  

  uddannelse lige  
 så svær som en  
 lægeuddannelse”  

 Fakta. 

............................................................  

En snert af jobs for musikere  
 
 - Teater, film, spil osv.  

 -  A&R manager, medie-  

  manager, producer og    
  mange flere inde for plade 
  selskaber.  

 -  Solo, band og trio.  

 -  Fest og salmer.  

 -  Solist.  

 -  IT manager, Dj og presse  
  manager.  

Musikken findes over det hele, og der der arbejder mest findes ikke på den store scene 

 
Jonas Elliot Bedsted, gæsteskribent  
Jonas.Elliot.Bedsted@gmail.com  

Tlf. 41813599  

” 
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Af Catrine Mørkenborg 

 

 

De fleste kan genkende følelsen af at 

stå og tænke ’Åhh nej, det er man-

dag’, mens at alle elsker fredag. Det hele handler 

om, at hverdagen er blevet grå og kedelig, og der 

sker mildest talt ikke en skid. Det er blevet lørdag 

og søndag, hvor man gør alt det hyggelige og det, 

man har lyst til, men hvis nu man flytter noget af 

hyggen og det spændende over til hverdagen, så 

er den ikke så ensformig og træls. 

Vi er blevet for gode til at have en fast rytme. 

Hvilket på nogle punkter også kan være meget 

godt, men de fleste kører træt i det. Rytmen gen-

tager sig hver eneste morgen. Når vækkeuret rin-

ger kl. 06:30 præcist, så har man lige 15 minutter 

til at ligge i sengen og tænke over, hvor meget 

man egentlig ikke gider, inden at man skal ud af 

sengen. Stå op, spis morgenmad, tag tøj på og fiks 

morgenhåret, som nok er det eneste, som i virke-

ligheden forandrer sig hver gang, man kigger på 

sig selv i spejlet. Den samme cyklus fra mandag til 

fredag. Sådan burde det ikke være. I virkeligheden 

skulle man stå op og være i fantastisk godt humør, 

fordi det netop var mandag morgen og ja, man vil 

på arbejde, og det er det fedeste i hele verden. 

Man skulle hoppe ud af sengen, fordi hver dag er 

en gave, gå glad på arbejde, fordi man var heldig 

at have et. Spise god mad hver morgen, da det er 

det vigtigste måltid på hele døgnet og gå ud og 

tæmme morgenhåret, som nu faktisk ikke ser så 

slemt ud, fordi det nu er sat sammen med et stort 

smil i stedet for en sur mine. Skal man cykle til 

arbejde, så er der god motion lige der. Regner det? 

Intet problem, regnbukser er din bedste ven så, og 

alle dem, der kører forbi dig, vil tænke, at du er 

vildt sej, fordi du gør det. 

Er der noget, som du skal gøre, så gør det større 

og gør det bedre, gør alting til en oplevelse uan-

set, om det er det kedeligste i hele verden. 

”Livet er, hvad du gør det til”, siger forfatteren 

Kim Fupz Aakeson. Det er en enkel og forståelig 

sætning, og det er faktisk alt, som skal til. Bare 

skift “livet”, i sætningen ud med hverdagen, så har 

du opskriften på, hvordan man bryder den kedeli-

ge hverdag. Hverdagen fylder det meste af vores 

uge og burde derfor også være det, vi glædede os 

mest til. 

Det er tid til ryste posen, tænke ud af boksen og 

prøve noget nyt . Hvorfor kravle når man kan gå 

og endda løbe? Hvorfor gøre alting på den lette 

måde, når der er en vej, som er sjovere at gå?  

Gør hverdagen til det, du vil. 
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Af Clara Linn Collins-Andersen 

 

Kære Bent  

Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som lærer og lære dig at kende. 

Du har i den grad været med til at bidrage til den dejlige stemning der altid er her 

på OE. Dit glade sind vil mangle her, og vi vil savne dine små hyggelige historier, din begej-

string for Geogebra og dine søde kommentarer i matematikarket. Vi ser frem til at du kommer 

og besøger os, for vi vil helst ikke undvære dig.  Mange knus og store kram fra redaktionen - 

og også på vegne af hele årgang 15/16.  

 

Sang til Bent ved juleafslutningen (melodi: ”Livet er en morgengave”):  

Denne vinter går en af skolens mest  

trofaste ansatte på pension, efter 10 års 

ansættelse. Vi skal nemlig tage afsked 

til Bent Fogh-Hansen. Bent har under-

vist i matematik, fysik, tidligere i hånd-

værk - og så har han i sin tid faktisk  

også været ”rengøringsdame” på OE. 

Bent, du er en herlig herre 
Du er altid sjov og skæg 
Elsket er du som vor lærer 
Men den titel må du læg' 
Du må pryde andre marker 
For du er en laber sag 
Drikke kaffen frisk fra kanden 
Vågne glad til hver en dag 

Mange år på arbejdsmarkedet 
Gør selv skarpe hjerner ør 
Leve livet, carpe diem 
Åbne hver uåbnet dør 
Rejse frit i fjerne lande 
Nepal, Island og Tibet 
Men husk dog på denne skole 
og de ting, som der er sket 

Vores faglighed du rykker 
Gør os skarpe som en kniv 
Om os du dog stadig hygger 
Gør os klar til vores liv 
Kalibrerer vores veje 
Geogebra er vor ven(t) 
I vort hjerte er du altid 
Vores allesammens Bent. 

Warwich Davis 
 
Kenneth Seholt 

Tobias Folke Rasmussen 
 
Remy fra Ratatuille 

Paul Dano 
 
Holger Magnus 
Aastrup Munch 



 AKKORDEN DECEMBER 2015 

10. januar     Svendborg: Vor Frue Kirke 
                   Kl. 16 Koncert for familie. Kl. 19 offentlig koncert 

 
17. januar     Ollerup: Gymnastikhøjskolen 
                   Nytårskoncert med FAUST 

 
5. februar     Aarhus: Skt. Lukas Kirke 
 

26. april       Sønderborg: Skt. Marie Kirke 
 
28. april       Brahetrolleborg Kirke 

 
18. maj         København: Nærum Gymnasium 
 

8. juni         Odense: Ansgar Kirke 
 
22. juni       Ollerup Kirke 


