
 

 
 

     Ollerup, den 27. april 2015 
 
Nyhedsbrev nummer 9 
 
Kære forældre 
Så er vi i fuld gang, med pensum, fordybelsesområder og synopseskrivning samt standpunktskarak-
terer, og om et øjeblik er det tid til de skriftlige prøver.  
 
Vi er kommet fint i gang efter hjemkomst fra en meget vellykket turné, med nogle glade, veltilpasse 
elever, der deltog i såvel koncerter som aktiviteter med god begejstring. 
Vi boede et dejligt sted midt i norsk natur med en fos i baghaven, grotter, løberuter og træningsba-
ner. Så der er blevet sunget, spillet, leget og grinet. Det har I sikkert allerede set på de mange bille-
der, der er lagt på Facebook og hjemmesiden. Det har været en meget stor fornøjelse at rejse med så 
mange skønne elever. Der var enkelte skønhedspletter på turen, bl.a. fordi Aktivitetsparkens køkken 
ikke var kommet. De noget interimistiske forhold betød kedelig og ensformig morgenmad og mad-
pakker. Eleverne tog det heldigvis meget pænt. 
 

            
            Ringridning – stor koncentration                     Så øver vi – Bragernes Kirke 
 
Vi kunne til vore kirkekoncerter have ønsket os mere publikum, specielt i Kongsberg Kirke, der er 
kæmpestor med plads til 1100 på de første to etager. I sin velmagtstid var der plads til 4000. Det 
var, da minearbejderne skulle møde til gudstjeneste hver søndag – på deres eneste fridag. De sad 
dengang på 3. etage, der er lukket af i dag. 
De 80 publikummer der var, synede ikke af meget sammen med skolens medarbejdere. 
 

    
Forventningsfulde elever                           Veloplagte fløjter                                    Klassisk orkester i Kongsberg 



 

 
 

        
Det var en speciel oplevelse at synge i Heddal Stavkirke, hvor der kun var plads til ganske få tilhø-
rer. Her stod eleverne på tilhørerpladserne og sang, nok delt op i stemmer, men i helt andre gruppe-
ringer end de plejer, og de få tilhørere sad ude langs væggene. Som Ola, der fortalte om kirken sag-
de, var det ”stort” at være i Nordens største Trækatedral. Her sang vi for hinanden – stort set hele 
repertoiret – en meget tæt og intim koncert. 
 

   
Her er vi alle i Heddal Stavkirke                                           Så er der primimad 
 
Det er dejligt med forår. Eleverne spiller Ultimate og fodbold eller ligge på plænen på tæpper og 
hygger sig. Det er med til at understrege den gode stemning, der er på elevholdet. En stemning, der 
er blevet yderligere forstærket af de fælles oplevelser på turnéen 
 

      
 
Se i øvrigt video på Facebook, hvor hyggeligt det var i weekenden. Masser af opfindsomhed og 
grin. 
 
 
Oversigt over prøveperioden 
Fra 4. maj til onsdag 13. maj afvikles de skriftlige prøver 
Fra 2. juni til 18. juni afvikles de mundtlige prøver.  



 

 
 

Eleverne skal være på skolen i begge disse perioder, hvor det er hensigten, at de forbereder 
sig i grupper. Det er derfor af største vigtighed, at eleverne er så meget på skolen som muligt. 
 
Oversigt over foråret 
Fredag den 1. maj er der kordag. Skolens nuværende og tidligere elever mødes til et stort korar-
rangement, hvor der læres nye numre, repeteres de numre, alle elever, der har gået på Ollerup Efter-
skole har fælles. Kl. 20.00 er der koncert, hvor alle er velkomne, ca. kl. 21.30 kan I tage jeres børn 
med hjem. Elever, hvis forældre ikke kommer, kan enten tage hjem kl. 21.30 eller lørdag inden kl. 
10.00. Vi skal gøre opmærksom på, at eleverne naturligvis gerne må blive på skolen. 
 
Lørdag den 9. maj afholdes NY-elevdag, hvor de kommende elever besøger skolen. Eleverne skal 
ikke blive på skolen, denne weekend, men rigtig mange vælger nok at blive her. Oprindeligt var det 
meningen, at eleverne skulle være tilbage på skolen søndag kl. 15.00, men ved nærmere beregning, 
er det ikke nødvendigt. De elever, der tager hjem, skal derfor komme tilbage på skolen til sædvanlig 
tid mellem 19 og 21 søndag aften. 
 
Onsdag den 13. maj om formiddagen er der samtaler i kontaktgrupperne med fokus på elevernes 
personlige udvikling efter et år på Ollerup Efterskole. 
Vi gør opmærksom på, at der er lang hjemrejseweekend til Kr. Himmelfart. Eleverne kan 
tage hjem onsdag den 13. maj kl. 15.30 og skal komme tilbage søndag 17. maj mellem 19 og 
21. 
 
Fredag den 22. maj er festivalforberedelsesdag. Glæd jer, vi slutter skoleåret af med en stor festi-
val, som I hører mere om i næste Nyhedsbrev.       
 
Onsdag den 27. maj kl. 19.30 afholdes sidste koncert med kunstnere udefra, Karen Mukupa. Hun 
er musiker forfatter og tv-vært, og hun dannede i 1990 en af Danmarks første pige-rapgrupper, No 
Name Requested sammen med veninden Natasja Saad og gik senere under kunstnernavnet ”Miss 
Mukupa”. Ud over fire albums har hun skrevet sange til film og tv. Husk at bestille billetter. 
 
 

      
Lidt flere stemningsbilleder fra turnéen 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Fredag den 6. juni afholder vi kæmpe Grundlovsfest – se mere på demokratifestival.dk eller læs 
mere i næste Nyhedsbrev 
 
Oversigt over forårets koncerter med fælleskoret – kom gerne og tag venner og naboer med 
29. 4. kl. 19.30 Sct. Lukas Kirke i Århus - Kirkeplads 1, 8000 Århus 
20. 5. kl. 19.30 Sct. Pauls Kirke, Sankt Pauls Plads 1, 1314 København 
28. 5. kl. 19.30 Ringe Kirke, Kirkepladsen 4, 5750 Ringe OBS: ekstrakoncert! 
10. 6. kl. 19.30 Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M 
24. 6. kl. 19.30 Øster Skerninge Kirke, Åkildevej 22 A, 5762 Vester Skerninge (afslutningskoncert) 
 
Fra eleverne 
Eleverne regner med at holde fest lørdag den 6. juni eller fredag den 12. juni. Når aftalerne er på 
plads hører I nærmere. 
 
 

   
 
De bedste hilsner fra os alle 
 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 

 


