
 

 
 

      Ollerup, den 2. februar 2016 
 
Nyhedsbrev nummer 6 
 
Kære forældre! 
 

 
Det officielle korbillede 2015-2016 

 

Tak for et stort fremmøde til forældrelørdag med konsultationer og koncerter. Det er dejligt, at så 
mange af jer prioriterer at komme og være med til at skabe en god dag. Det blev unægtelig en begi-
venhedsrig dag med fællessang, konsultationer, møder, elevkoncerter, big band, fælleskor, forældre-
kor samt kaffe, frokost og ”skrub-af-suppe”.  Hvad kan man ønske mere? 
 

  
Dejlige billeder af glade og forventningsfulde forældre og søskende, der lige om lidt selv skal give koncert for alle eleverne 



 

 
 

Vi er kommet godt i gang med det andet halve år af elevernes efterskoleår, hvor mange gode ople-
velser forhåbentlig venter forude. I tiden efter nytår har vi haft fokus på kor og det fagfaglige, og vi 
har fået skudt gang i de nye valgfag i uge 3. 

Mange af jer kom og overværede en af nytårskoncerterne i Svendborg, hvor det var ualmindelig 
dejligt både at høre og opleve elevernes glæde ved at synge. Det var utrolig livsbekræftende at være 
med til, og dejligt at de mange ugers koncentrerede indsats har båret frugt.  

Det var også festligt af være med til Svendborg Musikskoles Nytårskoncert, hvor Faust, eleverne fra 
gymnastikhøjskolen samt det store fælleskor fra OE var aktører i en festsmykket sal. En meget vel-
lykket koncert. 

          

            

Vi synes også, vi er kommet godt videre efter årets lidt kedelige start med øl- og hashproblemer. 
Såvel de implicerede elever samt deres forældre er indgået i et godt samarbejde om at komme vi-
dere på bedste vis. Sammen med to rusmiddelkonsulenter og engagerede forældre er der nu iværk-
sat individuelle handleplaner for de implicerede. Det siger meget om dette elevhold, at de har kun-
net rumme det og komme godt videre. Det har givet anledning til mange snakke om tillid og ansvar 
og om skolens værdigrundlag, der har samtalen som omdrejningspunkt. 

Tiden efter jul har også været præget af mange skolebesøg rundt på de gymnasiale uddannelser, så 
eleverne, hver især, får foretaget de rigtige valg af skoler til næste år. Det giver altid en del udfor-
dringer i den daglige undervisning, når så mange elever er hjemme – ofte over flere dage. Det bety-



 

 
 

der, at vejlederen, Rie Koefoed – sammen med eleverne, har haft travlt med at få indsamlet alle re-
levante informationer og få udfyldt papirerne rigtigt, så det alt sammen kan være klart, underskrevet 
og sendt videre senest 1. marts. 

 

 
Den kommende uge byder på flere højdepunkter: 
 
Onsdag den 3. februar kl. 19.30 gæster det store Københavns bulgarske kvinde kor, Usmifka, Ol-
lerup Efterskole. Koret har optrådt i utallige sammenhænge og repertoiret spænder vidt. Husk at be-
stille billet på www.ollemus.dk eller www.sydfynsbilletten.dk eller www.billet.dk eller køb ”i dø-
ren”. Prisen er 100 kr./50 kr. for studerende. 
 
Fredag den 5. februar bliver på mange måder en spændende dag.  
DR P4 sender direkte fra Ollerup Efterskole – vedr. Danmarksindsamlingen. Ved koncerten i Vor 
Frue Kirke, den 10. januar blev der indsamlet næsten 10.000 kr., det bliver omdrejningspunktet for 
Radioudsendelsen. Samme aften giver koret koncert i Skt. Lukas Kirke, Ingerslev Boulevard i 
Århus kl. 19.30. Ved denne koncert medvirker endvidere tre studerende fra Det Jyske Musikkon-
servatorium som dirigenter for hele koret. Alle skal være velkomne. 
 
Efter koncerten har eleverne weekend, nogle tager med forældrene hjem, en stor del tager med til-
bage til Ollerup Efterskole, hvor de overnatter og ”holder lørdag”. Lørdag aften er der som bekendt 
elevfest. I forbindelse med forældredagen gjorde festudvalget opmærksom på, at de kunne bruge 
flere hjælpere lørdag aften. Søndag skal eleverne komme tilbage på skolen mellem kl. 19 og 21, så 
de er klar til musik- og lyrikuge, der begynder mandag morgen kl. 8.00. 

Som optakt til musik og lyrik havde vi den 27. januar besøg af komponist, guitarist og singer-song-
writer Bo Evers, der gav os inspiration og moti-
vation til at skrive og komponere på livet løs i 
næste uge. Det var et spændende bekendtskab. 
Vi blev alle meget inspirerede, og er nu klar til 
at springe ud i sangskriveriet. 



 

 
 

 

I musik og lyrik-ugen opløser vi det vante skema. I et spændende samarbejde vil musik- og dansk-
lærerne sammen med eleverne arbejde i en skabende proces, hvor ingredienserne er musik og lyrik 
– i en bevægelsen fra håndværker til kunstner. Eleverne deles op i 15 bands med hver sin genre, og 
det skal gerne munde ud i 15 originale musikstykker med egen tekst. Vi vil optage det hele og gøre 
det offentligt tilgængeligt (SounCloud eller Spotify eller…) 

Vi vil gerne invitere forældre til en spændende performance, hvor alle 15 bands vil uropføre deres 
numre. Denne performance bliver samtidig optakten til vinterferien: fredag den 12. februar, kl. 
13.00. Vi forventer at være færdige kl. 15.30. Kom og hør, hvad ugen har ført til. Vi serverer også 
en kop kaffe. Tilmelding på skolens kontor. 

Efter en - sikkert tiltrængt - vinterferie skal eleverne være tilbage på skolen søndag den 21. februar 

mellem kl. 19 og 21. 

 
Sangtræf i Påskedagene 
I dagene op til Påske, har vi et særligt arrangement, idet Ollerup Efterskole har et fælles projekt 
med Faaborgegnens Efterskole. I tre dage skal vores elever være sammen med eleverne fra Faaborg. 
Sammen skal de være kreative i både sang og musik og andre spændende aktiviteter fordelt på 
begge skoler. 
Det primære formål er mødet mellem de unge mennesker, at de oplever hinandens forskellige kultu-
rer og kompetencer og at vi sammen producerer noget, som giver en god oplevelse.  
Dagene vil blive fyldt med forskellige workshops med bl.a. rap, pop og rock, men også perfor-
mance, medie og videoproduktion.  
Vi er i øjeblikket i planlægningsfasen og vi kan love, at det bliver 3 spændende dage, som også in-
debærer, at en del af eleverne fra Faaborg vil overnatte her på OE og en del af vores elever vil over-
natte på Faaborgegnens Efterskole. Vi glæder os til at fortsætte et i forvejen frugtbart samarbejde. I 
vil senere blive inviteret til afslutning af årets påskeprojekt. 
 

Efter påskeferien skal eleverne være tilbage på skolen mandag den 28. marts mellem kl. 19 og 21. 

 

Turneen 

De sidste aftaler omkring årets turné er ved at falde på plads, og vi kan oplyse, at vi tager afsted 

mod Erfurt lørdag den 9. april tidligt om morgenen. Vi skal besøge Erfurt, Weimar og Duderstadt. 



 

 
 

Vi kommer hjem til Danmark torsdag den 14. april om aftenen, hvor der vil være mulighed for at 

stå af/blive hentet på turen hjem til Ollerup. I får et mere detaljeret program i næste nyhedsbrev.  

Rekruttering 
Som nævnt på forældredagen beder vi om jeres hjælp til rekruttering. Vi er næsten færdige med at 
rekruttere elever til næste skoleår 2016-2017, men vi mangler fire elever for at have alle senge be-
sat. Der er plads til såvel til en drenge som en pige i både 9. og 10. klasse. Hvis I kender nogen, der 
rigtig godt kunne tænke sig at komme på efterskole, så henvis dem til os. 

Forældrekursus – sommerkursus 
Der er allerede kommet en del tilmeldinger til vores sommerkursus ”I børnenes fodspor”. Men ikke 
nok. Der er plads til mange flere, hvis kurset skal blive stort og festligt. Tag familie og venner med 
og få nogle uforglemmelige dage på Ollerup Efterskole fra torsdag den 30. juni til søndag den 3. 
juli. Hvis I planlægger at deltage, så meld jer gerne til snart - på hjemmesiden www.ollemus.dk 

De bedste hilsner 
 
Irene Olsen 
 

  
Jesper Vognsgaard 

 

 



 

 
 

 

Dronebillede taget den 30. januar 2016 

 

 

 
 


