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Ollerup den 16. september 2015 

 
Nyhedsbrev nummer 2 
 
Kære forældre! 
Tusind tak for dejligt besøg til Forældrelørdag, det var en stor glæde, at så mange prioriterede at 
komme og blive klogere på, hvad Ollerup Efterskole står for. Vi håber, der også blev tid til, at I 
kunne være sammen med jeres børn. 
 
Tak for gode inputs og kommentarer. 
 

           
Flashmop i Svendborg – trods regn var der mange, der kiggede på 

 

 
Billeder fra danskholdenes arbejde med iscenesættelse, Brandts Selfie-udstilling og flashmopi Odense 

 
Efter en veloverstået Temadagsuge med temaet Back to Basic har vi nogle uger med fag-fagligt fo-
kus. I temadagene var der fokus på kost, teamsamarbejde, samarbejdsøvelser, hvor der skulle ska-
bes, produceres og demonstreres egne spil, indsamling af bær, pandekager blev bagt over bålet, 
stjerneløb, lejrbygning, overnatning i det fri samt wellness. En rigtig spændende uge, hvor eleverne 
også skulle holde rådsmøde for at fordele de penge, der var sparet på kosten i ugens løb. Det er en 
diskussion, der fortsætter. 
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Som det fremgår af koncertkalenderen har vi mange musikalske oplevelser i vente i Symfonien i 
september: (Husk at bestille billet – www.sydfynsbilletten eller www.billet.dk eller telefon 
62242419). 
 
UFO 
I dag onsdag den 16. september kl. 19.30 får vi besøg af UFO, Kristian Humaidan kendt fra 
UFO/Yeppa. UFO har lavet en ny CD med helt ny musik. Vi har tidligere haft besøg af UFO, hvor 
han har arbejdet med vore elever i forskellige workshopsammenhænge. Absolut et spændende be-
søg.  
 
Den store OE-aften 
Fredag den 25. september kl. 19.30 er der koncert med intet mindre end tre bands. Vi kalder det 
Den store OE-aften. Sagen er den, at vi er ved at opbygge en tradition for, at tidligere elever kom-
mer ”hjem” med deres bands og giver koncert.  
 
I år får vi besøg af tre grupper: 

• Xiame Degas, verdensmusikmed flere tidligere elever. Glæd jer, de har virkelig noget på 
hjerte og spiller med en skøn begejstring. 

• EsbenHøjlund kommer med sin jazztrio. De spiller Esbens særdeles melodiøse kompositio-
ner. 

• Paper Cranes spiller elektronisk rock – også her er spilleglæde og dejlig musik i højsædet. 
Paper Cranes var i finalen i Karrierekanonen på Skanderborg Festival. 

 
Makiko Hirabayashi Trio feat. Marilyn Mazur 
Onsdag den 30. september kl. 19.30 gæster den fremragende japanske pianist Makiko Hirabayashi 
Trio Symfonien/Ollerup Efterskole. Det bliver en koncert, hvor skolens nye flygel, nok skal komme 
til sin ret. 
 
Hverdagskalender:  

• Mandag den 21. september er der underisningsfri - eleverne må gerne være på skolen i 
weekenden. 

• Weekenden den 25. – 27. september er skoleweekend. Om lørdagen er der kordag fra 10-
17 og om søndagen er der Efterskolernes dag/Åbent Hus på alle landets efterskoler fra 13.00 
– 17.00 – også vores. Hvis I kender nogen, der måske kunne tænke sig at komme på Efter-
skole må I meget gerne gøre dem opmærksomme på os. 

• Lørdag den 26. september indbydes I - forældre - til at være med til at sy Luciakjoler – se 
bilag. 

• Weekenden 2.-4. oktober:  står i tidligere elevers tegn – de 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 historien. 
Fredag kommer sidste års elever, 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 øvrige årgange kommer kl. 13.00 Det er et stort og spektakulært arrangement med megen 
glæde over at gense hinanden og skolen og få snakket med de nuværende elever. 

• Onsdag den 7. oktober gør vi hovedrent på skolen. Alle mand/alle steder, rent i alle kroge. 
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• 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, der runder ugen op til efterårsferien af.  

 

   
Hverdagsbilleder – idræt – leg - musik 

 
Stort og småt: 
Tatoveringer: Vi har erfaret af nogle elever har lavet tatoveringer på hinanden. Vi har fortalt om 
gældende regler for dette og forklaret, at det ikke må finde sted på skolen.  
 
Elevfest: - Der er endnu ikke fastlagt en endelig dato for elevfesten – der arbejdes med den 9. okto-
ber, og så snart vi ved besked, skal vi nok give jer besked.  
 
 
De bedste hilsner fra os alle 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


