
 

 

 

 

     Ollerup, den 1. juni 2017 

Nyhedsbrev nummer 8.  

Kære forældre  

Så blev det sommer. Stemningen er god, der er en stor vilje til at få så meget ud af den 

sidste tid som muligt. 

Vi synes, både vi og eleverne, at vi er kommet godt ud af hashproblematikken, og vi hå-

ber, at vores åbenhed og tillid viser eleverne, at det er nogle værktøjer, de også selv 

kan bruge. 

 

           

Kordag med tidligere og nuværende elever - og der skal meget mad til  

Vi er i fuld gang med de mundtlige prøver, der læses i studiegrupper i Symfonien. Ele-

verne er gode til at få skabt nogle små gode arbejdspladser, og vi håber, at vi opnår, at 

eleverne tager studiemiljøet og stemningen med sig videre. 

Samtidig – næsten parallelt – deltager vi i Demokratifestival på Højskolen. De fire skoler 

i Ollerup er gået sammen om at føre traditionen videre fra de foregående år. Masser af 

debatter, events og musikoplevelser er kernen i arrangementet, der lægger op til den 

store Grundlovsfest på mandag, 2. pinsedag, der også holdes på højskolen. Det kan være 



 

 

 

en god idé at parkere på efterskolen og gå derover. Programmet var vedhæftet sidste 

nyhedsbrev og kan ses på vores hjemmeside. 

Det er igen i år lykkedes at få en aftale med en af Danmarks allerbedste bassister og 

banddoktorer, Bo Stief. Bo er en ven af huset, og han har en stor veneration for unge, 

talentfulde musikere, som han gerne vil give feedback, så de kan udvikle deres spil og 

performance. Han kommer to eftermiddage, hvor eleverne blot kan møde op. 

 

      

Billeder fra turen til Roskilde og København, Vor Frelser Kirke 

 

Og så er det værd at gå på hjemmesiden og høre nyt fra OE Records: 

“Dengang” af Mikkel, Peter, Felix og Momme 

En fed blanding af rap og sjælelig stadionrock,  

 

“Tell Me” af Dagmar med venner 

Yes! Så er der igen nye toner i vores Podcast – som endda skal med på årets folkemøde 

på Bornholm �  Her er det Dagmar, som har skrevet både tekst og musik til nummeret 

“Tell Me” – en forårsmelankolsk drømmer, med sfærisk klangbund, nøgleharpe og guitar 

og håb om både en nat og en morgen med ham eller hende den søde – lige derovre. 

Smukt. 

 



 

 

 

Kalenderen – der er stadig en del at glæde sig til: 

Tirsdag den 13. juni kl. 19.30 giver fælleskoret koncert i Ansgar kirke, Sdr. Boulevard 

1, Odense. 

Onsdag den 14. juni kl. 19.30 i Symfonien kommer Palle Hjorth og tryller på tangen-

terne. Han kalder sig selv tangent-nørd, og det er uanset om, det er på harmonika, key-

board eller orgel. Det bliver en festlig koncert med en masse energi og musikglæde.  

Bestil billetter. 

 

Onsdag den 21. juni kl. 19.30 giver fælleskoret skoleårets sidste koncert i Ollerup 

kirke.  

      

Ja, det ligner festival, men det er billeder fra Karaoke Night and Open Air 

Festival – den 17. og18. juni – Invitation er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

Skoleårets sidste store event er Musik bag bøgehækken 

Skolens elever står for det hele: opsætning af scener, klargøring af plads, café- og mad-

telt, madlavning, bagning osv. og forældrene kan overnatte på elevværelser eller i cam-

pingvogne eller telte. Snyd ikke jer selv for denne fantastiske event. 

 

Outrouge  

Skoleåret sluttes med en outrouge, hvor vi i små etaper får afsluttet skoleåret. Vi skal – 

lidt nostalgisk – foretage os nogle af de samme aktiviteter, som vi gjorde i første uge: 

Lege, danse, synge og være sammen i kontaktgruppen. Alt sammen gør vi, så vi opnår, 



 

 

 

at ringen sluttes, at eleverne oplever, at deres skoleår er et springbræt til deres videre 

forløb. 

 

Afslutning – lørdag den 24. juni kl.13.00 – invitation er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

I inviteres til skoleårets afslutningsfest med sange, taler og kor – samt gråd og farvel-

knus. 

 

De bedste sommerhilsner fra os alle 

 

Irene Olsen og  

Poul Stenum, konstitueret forstander 

 

 

 

         

Stemningsbilleder fra Ny Elevdag, hvor de nuværende elever var fantastiske værter - sikken velkomst 

 

 

 

 


