
 

 

 

          Ollerup, den 20. maj 2016 
 
Nyhedsbrev nummer 9              
 
Kære forældre! 
Vi er færdige med de skriftlige prøver og arbejder målrettet mod de mundtlige prøver. Vi synes ti-
den går hurtigt, og snart er vi på vej ind i den sidste uge med fag-faglig undervisning. Eleverne får 
ikke læseferie, men skal være på skolen og arbejde i grupper med deres forberedelse. 
 
Heldigvis er der stadig meget spændende, der skal nås. Noget af det præsenterer vi i dette nyheds-
brev. 
 
Men først et lille tilbageblik 
Lørdag den 30. maj havde vi besøg af de kommende elever. Det blev på mange måder en rørende 
dag. De nuværende elever gjorde sig stor umage for at tage festligt i mod de kommende elever, 
vel vidende at det også betyder, at deres eget skoleår går ind i den sidste fase. De tog imod med 
blomster, sæbebobler, sang og begejstring, de lavede underholdning i spisesalen og på plænen, og 
de sang med på den flerstemmige sang i Symfonien.  
 

   
Skønne glimt fra en dejlig dag med kommende elever – de kan kun glæde sig med den velkomst 

 

Afskedsreception 
Den 4. maj var en vemodig dag. Vores køkkenleder gennem hele skolens historie har valgt at gå på 
pension nu. Det blev markeret med et farvel til Grethe og et velkommen til Anette, der har været 
ansat på skolen i 15 år. En gribende og dejlig dag med korsang, fællessang, en sang skrevet til Gre-
the af en tidligere elev, Rasmus Kjærgaard (formand for elevforening). Der var taler, hyggelig stem-
ning og lækkerier fra køkkenet. 
 



 

 

 

 
Dagens hovedpersoner i centrum 

Bryllupsfest  
Torsdag aften i sidste uge havde eleverne arrangeret bryllupsfest, det blev et mageløst arrange-
ment med stor iderigdom, skønne kostumer, taler, sange og meget mere. 
 
Tirsdag aften var der koncert med SNUK (Svendborgs Nye UngdomsKor) med en del tidligere olle-
ruppere, en dejlig koncert, der også gav forhåbninger om et liv med kor efter Ollerup Efterskole. 
 

Fælleskoret på Sjælland 
Onsdag den 18. maj, pakkede vi busserne for at tage på en Sjællandsturne med skolens fællekor. 
Første stop var Sejergårdskolen i Tølløse, hvor vi havde en hyggelig koncert for et en stor gruppe 
begejstrede elever. Efter denne koncert drog vi videre til Frilandsmuseet, hvor vi holdt en afslap-
pet pause i de skønne omgivelser: Dette faldt i rigtig god jord. Enkelte elever klappede en hest for 
første gang! 
Aftenens koncert var henlagt til Nærum Gymnasium, der med sin fantastiske flotte og nye aula i 
super moderne arkitektur, var en fornem ramme om koncerten. Der kom 500 publikummere: nu-
værende forældre, kommende elever og forældre og ikke mindst gamle elever. Alle havde de fun-
det vejen til gymnasiet, og overværede en fantastisk koncert. Der var stående bifald to gange. Alle 
havde en stor oplevelse.  
 
Grundlovsdag/demokratifestival – 

Snart er det tid for årets største grundlovsdag. Det er den største fejring af vores forfatning i hele 
landet. Og faktisk er arrangementet, der er blevet til i fællesskab mellem de fire frie skoler i Olle-
rup, vokset til at være en hel demokratifestival. Sidste år deltog mere end 5.000 mennesker. Læs 
mere på www.demokratifestival.dk. Vi glæder os nu til igen at se mange mennesker til arrange-
mentet den 4. og 5. juni her i Ollerup. 
 

http://www.demokratifestival.dk/


 

 

 

Teater 
Fredag den 3. juni kl. 10.00 skal alle elever fra OE se et teaterstykke: ”Demokrati, hvad rager det 
mig”. Det københavnske teater Contact kommer til Ollerup – for at spille tre forestillinger. Skulle 
det have jeres interesse er der en åben forestilling torsdag den 2. juni kl. 20.00 – på Lærerskolen. 
 
Der sker så meget 
Der vil være fuldt program både lørdag og søndag. På programmet vil være en skøn blanding af 
politiske debatter, høringer, politiske boder (hvor alle partierne dukker op), gøgl, fællessang, tea-
ter, live radio, børneunderholdning, stand-up og en kæmpe rockkoncert lørdag aften med fri en-
tre! 
De politiske talere/debatter har så prominente navne som: Pia Olsen Dyhr, Uffe Elbæk, Peter Skaa-
rup og Jens Rohde (lørdag) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (søndag) på programmet. 
Se vores store flyer med program samt plakaten der er vedhæftet dette nyhedsbrev! 
 
Underholdningen leveres af bl.a.: Sebastian Dorset (stand up), Jens Galschiøt (kunstner), Monster 
og Joakim, Cirkus Fyr og Flamme, Ollerup Efterskoles Fælleskor, Bands fra Ollerup Friskole, Gymna-
stikopvisning fra Gymnastikhøjskolen, Musik fra Lærerskolen, Fællessang med DR P4. 
 
Åben air rockkoncert 
Den store rock-koncert har topnavne på plakaten: Tøsedrengene, Zididada og Holmen Hustlers. 
Disse fornemme navne bakkes op af et super husorkester, der har vores egen Rasmus Skovgaard 
som kapelmester og hvori også Agnar Ellebye spiller. Jo, OE sætter sit præg på musikken. 
 
Hvor foregår herlighederne? 
Det hele foregår på Ollerup Gymnastikhøjskole. Rundt om scenen og mellem bygningerne, hvor 
der også er aktiviteter/debatter, er der en stor markedsplads.  
På markedspladsen vil der være masser af aktivitet: fra politiske oplysningsboder fra alle partier til 
workshops med kunst og kultur, paneldebatter og samtalecafeer, gadeteater og happenings samt 
friluftsbad. 
På markedspladen vil der også være salg af mad, pølser, snacks og drikkevarer (og vegetariske ret-
ter). Arrangementet har gratis entre. Vi tjener lidt på salg af mad og drikke. 
 
 
 
 



 

 

 

4 finalister i Efterskoleforeningens DM i sangskrivning 
På opfordring fra Agnar, der underviser i musikmageri, meldte nogle elever sig til konkurrencen. 4 
af de i alt 15 finalister kommer fra Ollerup Efterskole. Det er både til at være glad og stolt over. 
Stort tillykke til Emil, Konstantin, Katrine og Carla. Godt gået!  
 
Læs mere her: http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Nyheder/Maj2016/dmfinali-
ster?nw={3EE4AA22-5311-4947-ADA3-A7421B4C8881}  
Se dette link på vores facebookside fra de fire elevers besøg på Radio Diablo.  
Lyt her til finalisterne: https://soundcloud.com/…/finalister-i-dm-i-sangskrivning-fo… 
 
Aflysning af sommerkursus 
Trods stor begejstring og hurtig tilmelding fra de første deltagere, der gav forventninger om et 
stort og spændende sommerkursus, kom der alt for få tilmeldinger. Derfor har vi nu valgt at aflyse 
det. Det kunne have været hyggeligt at være sammen om. 
 

    
 

Kommende koncerter med fælleskoret 
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. 
 
Musik bag Bøgehækken – en kæmpe festival på OE 
Traditionen tro indbyder vi til festival den sidste weekend før skoleafslutning: 18. og 19. juni. 
Dette arrangement planlægges af eleverne på en særlig arbejdsdag, tirsdag den 31. maj. Herefter 
sendes en ”rigtig” invitation ud. Men reserver allerede dagene nu. Vi begynder lørdag over middag 
og slutter søndag ud på eftermiddagen. Eleverne laver over 50 bands, de laver og sælger mad, de 
laver teltcamp. Forældrene kan overnatte på elevværelser eller i campingvogne eller i telte. 
Gå ikke glip af denne skønne event. 
 

http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Nyheder/Maj2016/dmfinalister?nw=%7b3EE4AA22-5311-4947-ADA3-A7421B4C8881%7d
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Nyheder/Maj2016/dmfinalister?nw=%7b3EE4AA22-5311-4947-ADA3-A7421B4C8881%7d
https://soundcloud.com/efterskoleadmin/sets/finalister-i-dm-i-sangskrivning-for-efterskoler-2016


 

 

 

 

 
De bedste hilsner 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 
 

 
 

 

 

 
Den rene idyl – fanget af Jonathan på en aftentur 


