
 

 

 

     Ollerup, den 25. august 2016 
Kære forældre! 

 
Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole.  
Nyhedsbrevene vil være en lille status med glimt fra hverdagen, med informationer og invitatio-
ner. 
Vi lægger også billeder ud, dels på skolens facebookside: Ollerup Efterskole – sang og musik, dels 
på hjemmesiden www.ollemus.dk – så I har mulighed for visuelt at følge lidt med. På hjemmesiden 
kan man også følge med i de kulturelle aktiviteter, der finder sted i løbet af skoleåret samt opda-
tere sig i kalenderen. 
 
Det er ikke mange dage siden, at 114 spændte unge ankom til skolen sammen med deres næsten 
ligeså spændte forældre – med kufferter, tasker, potteplanter, plakater og alt muligt andet.  Må-
ske var der et lille sug i maven hos såvel jer som hos eleverne, da I drog af sted igen klokken 17? 
 
Vi er kommet godt i gang… 
Vi synes, skoleåret er begyndt med god energi, glade elever med en god indstilling og et vældigt 
engagement, det lover godt. Der er for alvor kommet liv på skolen efter en lang sommer. 
Vi er i mandags gået i gang med almindelig hverdag, eleverne har fået deres skemaer og er i fuld 
gang med det faglige arbejde og med at finde ind i rutinerne.   
 
Introugen er slut, de mange forskellige aktiviteter, der har til formål at lære hinanden at kende i 
alle mulige konstellationer, er slut. Introugen fungerer på mange måder som en lejrskole, og stem-
ningen er helt i tråd med det.  Der bliver pjattet, leget og lært en masse nye mennesker at kende. 
Vi har haft travlt, vi har sunget, lavet fødselsdagskalender, holdt den første flotte og bevægende 
caféaften med engagerede elever og mange dejlige indslag, og endelig var vi på kontaktgruppetur, 
hvor vi kom meget tættere på hinanden og opbyggede det første familiefællesskab på skolen. 
 

     
Årets fødselsdagskalender – fuld koncentration – træer i alle afskygninger 

http://www.ollemus.dk/


 

 

 

 
 
Det kan være krævende at flytte hjemmefra og flytte ind blandt så mange andre unge mennesker, 
og nogle få slider helt naturligt med lidt hjemve her i begyndelsen. Vi får snakket om det, handlet 
på det og lavet nogle aftaler, der forhåbentlig kan afhjælpe det. En enkelt elev har desværre valgt 
at stoppe, da det viste at være en for stor opgave at gå på efterskole. Dette afbrudte ophold kræ-
ver lidt omsorgsarbejde i såvel elevflokken som i kontaktgruppen. 
 
Eleverne blev til morgen orienteret om, at vi derfor har fået en ledig plads til en pige i enten 9. el-
ler 10. klasse. Vi vil ikke tøve med at benytte dette nyhedsbrev til også at fortælle jer, forældre om 
denne ledige pige-plads. Skulle I kende til et ungt menneske, der gerne vil på Ollerup Efterskole må 
I gerne fortælle om pladsen. 
 

   
Stemningsbilleder fra kontaktgruppe-OL – med to lærere i hopla 

 

Der var mere end 60 elever i weekenden, der bød på mange udeaktiviteter samt tjanser i køkke-
net, og øvelokalerne blev for alvor taget i brug. Det er så dejligt at opleve elevernes optagethed og 
velvilje, uanset om det er pligter eller leg. 
 
Den kommende periode = en travl og afvekslende tid 
De kommende hverdage er præget af intenst fagligt arbejde, hvor det gælder om at komme godt i 
gang i klasserne og få fundet en god rytme i tingene. Også instrumentalundervisningen er begyndt 
i denne uge. Det er dejligt for eleverne at komme i gang. 
 
 
 



 

 

 

I førstkommende weekend er der MGP og kor. Alle elever bliver involverede i at komponere og ar-
rangere deres egen musik og afvikle deres helt eget MGP med jury, afstemninger og en helt unik 
stemning. Søndag er der kor, hvor der for alvor skal tages hul på det repertoire, der skal præge 
2016-2017. 
 
I næste uge er der forlænget weekend, hvor eleverne har fri efter timerne torsdag den 1/9 kl. 
17.30.  De skal være på skolen igen søndag mellem kl. 19 og 21. 
I uge 37 er der samtaler med kontaktgruppelæreren og derefter temadage. Eleverne skal på over-
natningstur i det fri og skal derfor have deres cykler, soveposer og liggeunderlag i orden. Det er 
også en god ide at indtænke varmt tøj og måske regntøj.  
 

           
 
Koncert med Palle Mikkelborg den 31. august 19.30 
Vi har, synes vi selv, fået lavet et meget flot og spændende koncertprogram til dette skoleår, og vi 
lægger hårdt ud med koncert allerede onsdag den 31. august kl. 19.30, hvor vi skal være med til at 
festliggøre Palle Mikkelborgs 75 år. Palle Mikkelborg er en verdensanerkendt dansk jazz-trompe-
tist. Kendt for sin helt unikke lyd. Palle Mikkelborgs mest kendte værk er nok Miles Davis-album-
met Aura, der vandt en Grammy for Best Jazz Instrumental Performance i 1990.  
Til denne koncert stiller han op med Danmarks største Big Band: Blood Sweat Drum + Bass Big 
Band og som Special Guest Jeppe Kjellberg (WhoMadeWho): guitarist og sanger  

Vi byder velkommen til en absolut spændende koncert med Dissing, Dissing og Las, onsdag den 

7. september kl. 19.30 
Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen tilhører den absolutte top inden for den nye generation 
af dansksproget rock- og bluesmusikere. De er oplært hos Povl Dissing, men er i dag etableret som 



 

 

 

en unik enhed, der med præcision og ekstrem samhørighed har fundet deres helt egen lyd og mu-
sikalske univers. 
De har på deres nye udgivelse ”Kig Op” skabt et album af nye toner og lunefulde tekster, uden at 
arven fra den ældre Dissing er gået tabt. Den kan stadig høres som smukke og kærlige undertoner 
på alle bandets numre.  Dissing og Las har igennem de sidste års udgivelser og koncerter spillet sig 
op til den treenighed og musikalske formåen, de besidder i særklasse. 

Rækken af koncerter fortsætter med Virelai, onsdag den 21. september kl. 19.30. 

Aftenens ensemble spiller middelalderpræget folkemusik og er absolut værd at prioritere. Det er 
spilleglæde ud over det sædvanlige. 
 
Læs mere om koncerterne i det udleverede koncertprogram eller på skolens hjemmeside. 
Billetkøb: www.sydfynsbilletten.dk eller www.billet.dk på skolens kontor (6224 2419) eller ved dø-
ren. 
 
Justeringer af nogle datoer 
I infofolderen: ”Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole” har der indsneget sig et par 
småfejl. Datoerne er korrekte, men ugedagene er ikke korrekte. Det er justeret i den digitale ka-
lender. Det drejer sig om julegudstjeneste den torsdag 22. december samt koncert med CNUS 
søndag den 15. januar kl. 15.00. 

 
Nyt tiltag i år – nye muligheder på Ollerup Efterskole 
Fra dette skoleår vil det være muligt at træklatre og sejle kajak på Ollerup Efterskole. Aktiviteterne 
vil foregå i friluftlivsundervisningen, samt i alternative undervisningsuger og weekender. Aktivite-
terne vil altid være arrangeret af uddannede instruktører/facilitatorer og alle sikkerhedsprocedu-
rer vil blive fulgt.  
  
Vi har vedhæftet nogle dokumenter, hvor I kan læse om indholdet af aktiviteterne og de tilhø-
rende sikkerhedsinstrukser. Vi skal bruge jeres skriftlige tilladelse for at jeres barn må deltage i 
disse aktiviteter. Hvis I ønsker at jeres barn skal kunne deltage i disse friluftsaktiviteter skal I 
printe, udfylde og returnere den vedhæftede skriftlige tilladelse, som er vedhæftet dette nyheds-
brev. Tilladelsen sendes til Jeppe Dandanell Jørgensen på mail: JDJ@ollemus.dk. Jeppe svarer også 
gerne på spørgsmål. 
 
 

http://www.sydfynsbilletten.dk/
http://www.billet.dk/
mailto:JDJ@ollemus.dk


 

 

 

Invitation til forældresøndag den 11. september kl. 10.00 
I lighed med tidligere år vil vi gerne invitere til en informationsdag om Ollerup Efterskole. Arrange-
mentet er for jer forældre. Der bliver naturligvis muligheder for at være sammen med jeres børn 
til kaffe og spisning samt til den spændende koncert med Bo Stief, Krister Jonsson og Ayo Solo-
mon. Invitation er vedhæftet. 
 
I skrivende stund er alle 114 elever og en del lærere på vej til stranden, det skal udnyttes, at vejret 
er helt fantastisk. Så cyklerne blev pumpet og så var det afsted. 
 

 

De bedste hilsner fra os alle 
Irene Olsen og Jesper Vognsgaard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


