
 

 
 

     Ollerup, den 28-april 2017 
 
 
Nyhedsbrev nummer 7 
 
Kære forældre 
Så er det atter tid til et Nyhedsbrev fra os på Ollerup Efterskole. 
 
Vi går og håber på og drømmer om forår, mens der er nok at gøre og meget at glæde sig 
over… 
 
Siden sidst 
Den 20. april gav fælleskoret koncert i Christianskirken i Sønderborg – en dejlig koncert, 
hvor vi glædede os over et stort fremmøde og et veloplagt og medlevede publikum. 
 
Den 25. april afholdt Ollerup Efterskole en velbesøgt generalforsamling, hvor der også 
blev tid til at se vores kommende koncerthus, der lige i disse dage er ved at blive be-
klædt med sort skifer. Det bliver SÅ flot, og vi glæder os meget til, det står færdigt. 
Skolens nye forstander Mette Sanggaard Schultz blev præsenteret og præsenterede sig 
selv, så forventningerne er helt i top.  
Det klassiske orkester optrådte med nogle meget flotte numre og blev dirigeret af en af 
skolens elever, Peter Thomsen. Det var ren vellyd.  
 
26. april havde vi besøg af et fantastisk orkester, Mynsterland, med meget veloplagte og 
dygtige solister, hvoraf flere var tidligere elever fra skolen. 
Det er altid glædeligt at gense tidligere elever og opleve, at det går dem godt, at de får 
udviklet deres talenter og brugt deres potentialer. 
 



 

 
 

       
Billeder fra påskedagsaktiviteterne med masser af udendørsleg/øvelser 

 

 
 
 
 
Den kommende tid byder på mange forskellige ting 
Kommende elevers dag 
I husker sikkert tydeligt fra sidste år, da I sammen med jeres børn skråede over skolens 
gårdplads fyldt med muntre og imødekommende elever, der sang og spillede, blæste 
sæbebobler og bød velkommen af et ærligt hjerte. På lørdag kommer næste års elever 
på besøg, og vore elever glæder sig til at tage imod og ønske velkommen samt kigge lidt 
nærmere på, hvem det er, der snart kommer og overtager deres pladser. – Både spæn-
dende og lidt vemodigt. 
 
CNUS 
I næste uge har vi et ret travlt program. Vi starter på de skriftlige prøver, og vi skal til 
Odense både mandag, tirsdag og onsdag. De to første dage skal vi øve sammen med 
CNUS fra kl. 17.00 til 21.00, og onsdag den 3. maj kl. 19.30 er der så koncert med CNUS 
og Fælleskoret i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus.  
Der er fri entré, billetbestilling er ikke nødvendig. Vi glæder os meget til at se jer, der 
har tid og lyst til at komme. 
 



 

 
 

   
Der bliver også tid til mange andre ting på OE bl.a. Poetry Slam i Svendborg - og minsandten 4 friske gut-
ter, der deltog i DM for efterskoler – i løb 
 
Kordag med aftenkoncert 
Lørdag den 6. maj er der kordag, hvor de nuværende elever sammen med tidligere ele-
ver fra mange forskellige årgange har en kordag, der er arrangeret af skolens elevfor-
ening. Der er tradition for, at der synges en del af de gamle numre, men at der også læ-
res nyt repertoire.  
Om aftenen er der koncert med de mange elever. Koncerten er kl. 20.00, og der er gra-
tis entré. Der er i dette Nyhedsbrev vedhæftet lidt ”reklame” for koncerten.  
 

Skriftlig eksamen 
Vi går nu ind i en uge med skriftlige prøver på OE: 

 

For 10 klasse: 
Tirsdag den 2. maj 12.00 til 15.00 Tysk 
Onsdag den 3. maj 14.00 til 18.00 Matematik 
Torsdag den 4. maj 13.30 til 17.30 Dansk 
Fredag den 5. maj 11.00 til 14.00 Engelsk 
Fredag den 5. maj 15.00 til 16.00 Cambridge engelsk 
Mandag den 8. maj 13.00 til 16.00 Fransk 
Onsdag den 10. maj 15.00 til 17.00 Cambridge engelsk 
  
For 9. klasse: 
Mandag den 8. maj 8.15 til 11.45 Dansk 



 

 
 

10. 11. 15. 16. 17. maj 8. 35 til 15.00 Kulturfagsprøve 
NB: søndag den 21. maj 14.00 – 17.00 Tysk 
 
OE10 
Fra 1. maj til 19. maj – alle hverdage – afsluttende projekt. 
 
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det - i forbindelse med de skriftlige prøver - fra 
i år er tilladt at gennemgå elevernes browserhistorik, hvis der er mistanke om snyd. Vi 
har ikke tidligere haft problemer med snyd, men er opmærksomme på, at det er vigtigt 
med denne information forud for prøverne. 
 
Mundtlige prøver 
De mundtlige prøver afvikles i perioden 31. maj – 15. juni. 
I denne periode har vi også både festivalforberedelser og bandøvning, så det er vigtigt, 
at eleverne bliver på skolen. 
 

       
Billeder fra koncerthuset – rejsegilde – glade håndværkere og den sorte skiferbeklædning sættes op 

 
 
 
 
 
 
Hjemrejse til Bededag 



 

 
 

Torsdag den 11. maj slutter vi eksamen i 9. klasse og undervisning i 10. klasserne klok-
ken 15.00, så eleverne har fri kl. 15.30. Eleverne skal være retur på skolen søndag den 
14. maj mellem klokken 19 og 21. 
 
Kalenderen i det lange perspektiv 
Torsdag den 18.5.  Fælleskoret giver koncert i Vor Frelser Kirke i København kl. 

19.30 – Heldagstur. 
Onsdag den 31.5.  Christina Bjørkøe og Mathias Reumert på henholdsvis piano og 

slagtøj kommer sammen med nogle dygtige dansere. Det er to 
meget anerkendte solister, der gæster Symfonien i et spæn-
dende fællesskab. Bestil billetter. 

Torsdag den 1.6 Deltager eleverne i demokratifestival, der er en del af grund-
lovsarrangementet 

• en festival på 2 dage med fokus på samtale, debat, ungeinvolvering og demokrati 
• politiske taler ( 1. og 5. juni) 
• fællessang og musikalsk underholdning  
• ungedag med fokus på involvering af børn og unge mennesker - i år med delta-

gelse af over 300 elever fra 8. klasser i Svendborg Kommune. Hertil kommer over 
300 elever fra efterskoler og højskoler 

• Tema for demokratifestivalen i 2017: 'Hvor går grænsen?' 

Mandag (2. pinsedag) den 5.6. deltager vi alle i Grundlovsarrangementet, eleverne skal 
komme tilbage på skolen søndag den 4. juni mellem kl. 19 og 21. Grundlovsarrangemen-
tet er Danmarks største Grundlovsfest: 

S-formand Mette Frederiksen er hovedtaler ved årets demokratifestival i Ollerup, der 
også får besøg af undervisningsminister Merete Riisager (LA), komikeren Carsten Bang og 
journalist David Trads. 

 

Tirsdag den 13.6.  Fælleskoret giver koncert i Ansgar Kirke i Odense kl. 19.30 
Onsdag den 14.6. Kommer ogelnørden, tangentspilleren, musikeren Palle Hjort og 

tryller med tangenterne. Bestil billetter. 
Lørdag den 17.6. og  
søndag den 18.6. Vi inviterer til Festival – mere herom senere. 
Onsdag den 21.6.  Fælleskoret giver deres sidste koncert – i Ollerup Kirke kl. 19.30 
Lørdag den 24.6  Vi inviterer til afslutning af dette skoleår. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lidt information om besked til skolen i weekender 
Vi har oplevet, at en del beskeder i weekenderne sendes til skolens mail. Desværre er 
det kun muligt for skolens ledelse og administration at tilgå denne mail.  
Vi vil derfor bede jer ringe eller sende en sms til skolens vagttelefon: 20 32 24 19, så 
weekendlærerne får beskeden. Det vil gøre mange ting meget lettere og give os en 
bedre oversigt over, hvilke elever, der af en eller anden grund ikke kommer tilbage til 
skolen som forventet. 
 
 
 
De bedste forårshilsner fra os alle 
Irene Olsen og  
Poul Stenum, konstitueret forstander 

 
 


