
 

 

 

              Ollerup, den 8. marts 2016 

Kære forældre! 

Det er i dag et vejr – et solskinsvejr… 

Ja, det kunne vi godt have ønsket os, men vejret kan vi desværre ikke gøre noget ved, så det er 

med at nyde det, når der er lidt solskin. Der er heldigvis meget andet at glæde sig over.  

  

Rollespil 

Sidste weekend afviklede Thor - med hjælp fra andre veloplagte lærere og mange tidligere elever 

og venner af huset - den længe ventede rollespilsweekend med 100 elever. Det var imponerende 

at opleve skolen fuldstændig forandret, at se stjernerne i øjnene på eleverne, når de kom styr-

tende gennem gange og lokaler iklædt fantasifuldt tøj, skræmmende makeup og i helt andre roller 

end til daglig. 

 

 
 

Tak for jeres fremmøde til musik- og lyrikprojektet.  

Vi synes selv, at det var endog meget flotte og velgennemarbejdede musiknumre, der blev præ-

senteret, og vi gik alle glade på vinterferie. 

Da vi begyndte musik- og lyrikprojektet, var det med en nyskabelse. Ollerup Efterskole har nu fået 

sin egen label på streamingstjenesterne. Frem over vil også de traditionsrige års-CD´er komme ind 

i den digitale tidsalder. Det kræver selvfølgelig, at der er noget at optage, hvilket der heldigvis er. 

Som skrevet beviste eleverne endnu en gang, at det er et dygtigt og kompetent elevhold, vi har. 

Agnar er i fuld gang, sammen med nogle meget engagerede elever, med at optage de nye sange i 

studiet. 



 

 

 

Musik- og lyrikprojektet ender også ud med en bogudgivelse med tekster og bandbilleder – og na-

turligvis en hjemmeside. Det hele bliver udgivet vrf et samlet release-party, når alt er i ”kassen” og 

kommet retur fra trykkeriet. Vi glæder os allerede! 

Flere udgivelser 

Der er et nyt nummer ude på vores ”Udgivelsesplayliste” under OE Records på musiksiden: 

”Bullet”. Bag tekst og musik står Katrine Trampedach, som fremviser et lækkert vokalarbejde og 

smukke stemninger med cello og en gennemarbejdet tekst. Nyd det!  

Der er flere nye toner fra musikuniverset på OE. Det er ikke tit, vi bliver præsenteret for egenpro-

duceret hiphop/rap, men Emil har her skabt et nyt nummer, ”Little bit sick”, som han også gav en 

forsmag på til forældredagen. På kor medvirker Martine. Produktionen er skarpsleben og direkte – 

nyd det! 

Kommende arrangementer 

I skoleårets sidste måneder er der ikke så mange store koncerter med ”udefrakommende” orke-

stre eller bands. Til gengæld sker der en masse andet spændende. 

 

I går den 8. marts var det kvindernes internationale kampdag. I lighed med tidligere år pigerne in-

viteret til at underholde, ved et arrangement i Svendborg. 12 piger har taget udfordringen op og 

repræsenterede skolen og sang nogle af de gamle ”feministsange”. 

 

14. marts kl. 19.30 spiller big bandet FAUB, far den Fynske talentskole en koncert. Der er tale om 

helt unge talentfulde musikere, hvoraf en del er tidligere elever på OE. 

 

16. marts er der Gallafest. Iført vores bedste dress og forventningsfuld stemning vil vi fylde skolen 

med gentlemænd og smukke kvinder – spise herlig mad ved festdækkede borde, høre smuk musik 

og danse lanciers. Det skal nok blive en uforglemmelig aften. 

 

18. marts komme de elever, der vælger at være på skolen denne weekend, med til forestilling på 

Langelands Efterskole, der ligesom vi har tradition for at lave en stor og spændende forestilling. 



 

 

 

 

30. marts spiller skolens trommelærer Chano Olskær og Mauro Patricelli i fællestimen under over-

skriften ”trommesæt møder klassisk klaver”. En stor instrumental oplevelse med to meget dedike-

rede og dygtige musikere i et dansk/italiensk samarbejde, der kombinerer den harmoniske, klassi-

ske musiktradition med rytmiske sektioner. 

6. april kl. 19.30 skal vi høre to af de bedste kammermusikere i Danmark, Christina Åstrand og Per 

Salo. Læg mærke til at koncerten foregår i Vor Frue kirke i Svendborg. 

Christina Åstrand er kapelmester i Radiosymfoniorkesteret - Repertoi-

ret vil bestå af både kendte værker og helt nye.  

  

25. april kl. 19.30 Ollerup Efterskoles Generalforsamling. Generalfor-

samlingen er skolens øverste myndighed, og alle, der er medlem af 

skolekredsen, kan stemme. I kan nå at blive medlemmer, hvis I blot 

henvender jer til skolens kontor. Det er af væsentlig betydning, at skolen har en aktiv bestyrelse, 

der også har et godt kendskab til skolen. 

 

Og når vi kigger i det lange perspektiv: 

27. – 29. maj  er der havnekulturfestival i Odense. Vi har i år besluttet, at skolen vil deltage i dette 

store og spændende arrangement. Mere herom i næste Nyhedsbrev. 

 

Påske 

Der er pludselig ikke så længe til påske. Udover at trille og male æg, spise chokolade og hygge, så 

har vi store planer for de tre påskedage, hvor vi har arrangeret Sangtræf sammen med elever fra 

Faaborgegnens efterskole. Vi vil vi kaste os ud i musikworkshops, men også prøve noget af det, 

som de arbejder med på Faaborgegnens Efterskole nemlig medie- og videoproduktion. Udover at 



 

 

 

skabe sammen, bytter nogle af de to skolers elever og lærerne også efterskole mandag og tirsdag. 

Nogle OE’ere kommer til at sove på nye værelser i Faaborg mens nogle faaborgenserne indtager 

nogle senge her på skolen. Vi runder påskeprojektet af med, at alle mødes på Faaborgegnens Ef-

terskole for at vise hinanden, hvad vi har arbejdet med. Det skal nok blive nogle gode dage, Det 

glæder vi os meget til. 

Eleverne får påskeferie onsdag den 23. marts kl. 15.15, hvor efter de kan tage hjem på ferie (ele-

verne skal hentes på OE). Der er ankomst efter ferien mandag den 28. marts mellem kl. 19 og 21. 

 

 

Turne 2016 

Der er afrejse lørdag den 9. april kl. 7.30 og hjemkomst torsdag den 14. april sent om aftenen. 

På hjemvejen er der mulighed for at blive sat af i Padborg, Fredericia eller Odense. Nærmere be-

sked følger efter påske. 

 

Årets turne går, som vi omtalte i sidste nyhedsbrev, til Jena, Erfurt, Weimar og Duderstadt i Tysk-

land. Det er historisk en meget spændende egn, og vi skal ud over de meget interessante byer bl.a. 

besøge en arbejdslejr, Buchenwald og Grenzlandmuseum ved Duderstadt. Vi indkvarteres på Ju-

gendherberge i hhv. Erfurt og Duderstadt. Og så skal koret give en række koncerter. Hvis nogen af 

jer har familie i de pågældende byer, kommer her koncerttidspunkterne: 



 

 

 

 Søndag den 10. april kl. 16.00 – Koncert i Stadtkirche Sankt Maria i Jena 

 Mandag den 11. april kl. 19.00 – Koncert i Martin Luther Kirche i Erfurt 

 Tirsdag den 12. april kl. 11.30 – Koncert i Eichsfeldhalle i Duderstadt 

 Onsdag den 13. april kl. 19.00 – Koncert i Basilica St. Cyriacus i Duderstadt 

 

Husk pas - som skal medbringes senest lige efter påske 

 

Fælleskoret giver mange koncerter i den kommende tid: 

 26. april kl. 19.30: Skt. Marie Kirke, Kirketorvet, Sønderborg –  

koncert på Odense Friskole, over middag - lukket koncert. 

 28. april kl. 19.30: Brahetrolleborg Kirke, Reventlowsvej 4, Korinth, 5600 Faaborg 

 18. maj kl. 19.30: Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum 

 8. juni kl. 19.30: Ansgar Kirke, Sønder Boulevard 1, 5000 Odense 

 22. juni 19.30: Ollerup Kirke, Svendborgvej 102 B, Ollerup, 5762 Vester Skerninge 

 
Forældrekursus: 30.6. – 3.7. 2016  

Da vi lod os gribe af stemningen i september var der en overvældende stor opbakning til at lave et 

forældrekursus de første dage af skolens ferie, og de første tilmeldinger kom hurtigt i hus. Det er 

vigtigt, at I får tilmeldt jer, så vi kan vurdere om kurset bliver til noget. Vi opfordrer der til, at I ta-

ger fat i hinanden, i naboerne og i vennerne. Det vil være en stor fornøjelse, om kurset bliver til 

noget. Så megen begejstring har fortjent den bedste skæbne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elevfest 

Eleverne holder fest fredag den 1. april. Vi har vedhæftet et brev fra elevernes festudvalg, som vi 

opfordrer til at I læse og bakker op om. 

 

 

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr 

De bedste forårshilsner 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 
 

 
 

 

 

  


