
 

 

 

                                    Ollerup, den 5. april 2016 

Nyhedsbrev nummer 8 

 

Kære forældre 

Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester 

og Big Bandet øver for sidste gang før afrejsen. Vi er bare så klar til at komme afsted. 

 

Gallafesten i marts: 

 
Der er mange skønne billeder på hjemmesiden fra en ualmindelig vellykket gallaaften – flotte elever – dejlig underhold-

ning og fantastisk mad – og endelig Le Lanciers. 

 

Skolen emmer af travlhed og god energi.  

I aftes havde vi besøg af nogle kommende elever, der var rundvisninger og samtaler, og samtidig 

med det afviklede vi en af runderne i Poetry Slam. De har virkelig talent, eleverne. 

I dag skal vi til koncert kl. 19.30 i Vor Frue kirke i Svendborg med Christina Åstrand og Per Salo, 

der spiller noget af det allerbedste kammermusik. Christina Åstrand kommer om eftermiddagen og 

fortæller eleverne om sin musik og karriere.  

På torsdag har eleverne arrangeret Caféaften, og mon ikke vi skal pakke og gøre lidt rent på fredag, 

så skolen er rar at komme tilbage til. Der er meget at glæde sig over. 

 

Hjemkomst fra turné 

Torsdag den 14. april kører vi fra Tyskland tidligt om morgenen. Vi regner med at nå Padborg ca. 

kl. 17, Fredericia banegård ca. kl. 18. Odense, Scandic Hotel ca. kl. 19 og Ollerup efterskole kl. 

19.30. Vi skal nok give eleverne besked, så de kan orientere jer om præcise tider. 

Alle elever tager hjem efter turnéen og møder på skolen igen søndag den 17. april mellem kl. 19 og 

21. 



 

 

 

Mange gode aktiviteter 

Efter turneen bliver der to intense uger før de skriftlige prøver begynder mandag den 2. maj. De va-

rer til og med fredag den 13. maj. 

Den 20. april har Rie arrangeret en eftermiddag med titlen Vores Europa. To unge kommer og for-

tæller om deres rejseoplevelser gennem hele Europa. Hensigten er at vise et nutidsbillede af den ge-

neration, de lever i og er en del af. Hvem er de? Hvilke drømme har de? Hvad vil de med livet? og 

har de en fremtid?                                                                                                                                                

Arrangementet begynder kl 16.10 og varer til 17.50. Alle er velkomne, og der er gratis afgang. 

 
 

Bededag (22. april) er en skolefredag, hvor elevforeningen– afholder kordag. Denne dag skal alle 

elever være med. 

Fra nær og fjern kommer de, de tidligere elever, for at synge med hinanden og for hinanden, snakke 

med hinanden, hygge med hinanden, og sandelig om ikke der bliver tid til en koncert med gamle og 

nye numre på repertoiret. Det er altid imponerende at opleve så stort et kor med så mange sangglade 

unge mennesker. 

Denne koncert er klokken 20.00, alle er velkomne, og der er fri entré.  Tilmelding er ikke nødven-

dig. 

 

25. april kl. 19.30 afholdes Ollerup Efterskoles Generalforsamling. Generalforsamlingen er sko-

lens øverste myndighed, og alle, der er medlem af skolekredsen, kan stemme. I kan nå at blive med-

lemmer, hvis I blot henvender jer til skolens kontor. Det koster 75 kr. for en person eller 100 kr. for 

en husstand. Det er af væsentlig betydning, at skolen har en aktiv bestyrelse, der også har et godt 

kendskab til skolen. 

 

  
Svedehytte – friluftsholdet – en virkelig populær aktivitet 



 

 

 

Den 27. april kl. 19.30 indbyder vi til den sidste af koncerterne i vores koncertrække i Symfo-

nien 

Christina Bjørkøe spiller klassisk soloklaver – en oplevelse med en af Danmarks allerstørste piani-

ster. Bestil billet: www.sydfynsbilletten.dk eller www.billet.dk eller på telefon 6224 2419. 

 

Cambridgeprøve 

I år har vi i kalenderen skrevet, at vi holder Kr. Himmelfartsferie, men det holder ikke helt. De ele-

ver, der skal til Cambridgeprøve, skal til prøve fredag den 6. maj.  Alle øvrige elever har fri.  

De elever, der skal til prøve kan vælge at være på skolen fra torsdag til fredag. De kan også tage 

hjem og komme til prøven. De har fri, når prøven er afviklet. 

 

SNUK – tirsdag den 17. maj kl.19.30 – ca. 20.30 

Svendborgs Nye UngdomsKor er et kor for unge mennesker. Dirigenter er Povl Balslev, organist i 

Vor Frue kirke og bestyrelsesmedlem i Ollerup Efterskole og Ulrich Klostergaard, tidligere rytmisk 

kordirigent på Ollerup Efterskole. De giver koncert for vore nuværende elever dels for at give os 

alle en dejlig koncert, dels for at vise vore nuværende elever, at der er muligheder – også efter Olle-

rup Efterskole. Koncerten er åben for alle. 

 

 
Noget af en sjældenhed – fanget af Jonathan 

 

Danmarks største grundlovsfest 

Reserver allerede nu weekenden 4. og 5. juni til Danmarks største grundlovsfest. – Der er tale om et 

arrangement arrangeret af de fire frie skoler i Ollerup: Friskolen, Efterskolen, Gymnastikhøjskolen 

og Lærerskolen (den frie Lærerskole). Se det imponerende program og omtale på www.demokrati-

festival.dk – det bliver stort, og vore elever er involveret i rigtig mange aktiviteter. 

Mere i næste Nyhedsbrev. 

 

http://www.sydfynsbilletten.dk/
http://www.billet.dk/
http://www.demokratifestival.dk/
http://www.demokratifestival.dk/


 

 

 

Sommerkursus "I børnenes fodspor..." 30/6 - 3/7 2016 

Det er ved at være sidste chance, hvis vi skal opnå en tilfredsstillende tilslutning til forældrekurset 

til sommer 30/6 til 3/7. Vi mangler ca. 20 tilmeldinger for at kurset kan gennemføres.  

Vi vil så gerne – men mangler den nødvendige opbakning… Vi opfordrer jer til at ”snakke sammen 

på Facebook”, til at udfordre jeres venner og andre I kender til at komme og være med. 

Se http://www.ollemus.dk/sommerkursus/ 

 

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 

 

 

 
 

 

De bedste forårshilsner fra os alle 

Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 

 

http://www.ollemus.dk/sommerkursus/
http://www.ollemus.dk/sommerkursus/
http://www.ollemus.dk/sommerkursus/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


