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Ollerup	  d.	  29/4-‐2015	  

Nyhedsbrev	  for	  maj	  måned	  
	  
Maj	  måned	  er	  tid	  til	  konfirmationer,	  afgangsprøver	  og	  forældremøder	  i	  klasserne.	  
På	  skolen	  er	  vi	  også	  godt	  i	  gang	  med	  planlægningen	  af	  næste	  skoleår.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  en	  
måned	  med	  mange	  aktiviteter.	  	  
Og	  så	  ’varmer	  vi	  stille	  og	  roligt	  op’	  til	  den	  store	  demokratifestivalen.	  	  

Teaterforestilling	  og	  valgfagsaften	  
Valgfagsholdene	  fra	  6.-‐9.	  klasse	  præsenterede	  i	  sidste	  uge	  noget	  af	  det,	  de	  har	  arbejdet	  med	  i	  
år.	  Vores	  4	  valgfagshold	  ’Teater’,	  ’Jeg	  kan	  da	  selv’,	  ’Det	  sunde	  liv’	  og	  ’Nørd’	  fremviste	  en	  flot	  
teaterforestilling,	  udstillede	  fine	  håndværks-‐produkter,	  serverede	  sund	  	  
mad	  og	  viste	  film.	  Det	  var	  meget	  imponerende!	  Jeg	  er	  sikker	  på	  både	  aktive	  elever,	  forældre,	  
søskende	  osv.	  havde	  2	  super-‐gode	  dage.	  	  

Generalforsamling	  og	  ny	  bestyrelse	  
Der	  blev	  afholdt	  generalforsamling	  d.	  22.	  april.	  Det	  var	  en	  god	  aften	  med	  gennemgang	  af	  
økonomi,	  beretninger	  og	  samtale	  om	  skolens	  udvikling.	  Anneline	  Köhler	  Juul,	  der	  er	  
projektleder	  for	  demokratifestivalen,	  var	  også	  med	  til	  generalforsamlingen	  og	  fortalte	  om	  det	  
store	  projekt.	  Den	  nye	  bestyrelse	  består	  af:	  Søren	  Balle	  Christiansen	  (Silje,	  6.	  kl.),	  Inger	  
Norgreen	  (Selma	  8.	  kl.	  og	  Oskar	  6.	  kl.),	  Jakob	  Steensig	  (Gustav	  9.	  kl.	  og	  Katinka	  7.	  kl.),	  Dorthe	  
Staffen	  Kroman-‐Andersen	  (Anna	  Helga	  8.	  kl.	  og	  Asbjørn	  4.	  kl.),	  Jesper	  Vognsgaard	  (Esther	  5.	  
kl.,	  Johannes	  3.	  kl.	  og	  Ellen	  0.	  kl.),	  Anne	  Margrethe	  Rasmussen	  (Lærke	  2.	  kl.)	  og	  John	  Hansen	  
(skolekredsen).	  

Arbejdsdag	  9.	  maj	  
Vi	  holder	  arbejdsdag	  lørdag	  d.	  9.	  maj	  kl.	  9-‐15.	  Der	  skal	  bl.a.	  lægges	  fliser	  omkring	  multibanen,	  
vores	  udearealer	  skal	  vedligeholdes	  og	  der	  skal	  males	  .	  Tag	  børnene	  med	  og	  vær	  med	  til	  en	  
hyggelig	  dag.	  Der	  serveres	  frokost	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Husk	  at	  tilmelde	  jer	  på	  formularen	  på	  
Viggo	  –	  den	  ligger	  som	  en	  blå	  bjælke	  øverst,	  når	  I	  logger	  på!	  

Multibane	  
Der	  er	  nu	  sat	  gang	  i	  etablering	  af	  mulitbanen	  igen	  –	  efter	  den	  har	  ligget	  stille	  p.gr.a.	  frost	  
vinteren	  over.	  Banen	  forventes	  færdig	  i	  løbet	  af	  maj	  måned.	  

Afgangsprøver	  9.	  klasse	  
9.	  klasses	  afgangsprøve	  afvikles	  fra	  næste	  uge.	  Det	  starter	  med	  skriftlige	  prøver	  første	  uge	  i	  
maj.	  I	  juni	  venter	  så	  de	  mundtlige	  prøver.	  
	  
	  Jakob	  
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Vi fejrer med et væld af arrangementer fra sport, musik og udstillinger  
til samtaler, konferencer og debat. Festivalen kulminerer med to fælles  

dage i Ollerup med debat, taler, koncerter og Danmarks største  
Grundlovsfest med over 2500 deltagere.

2015

Tak til alle arrangørerne:
SAK Kunstbygning - Svendborg Gymnastikforening 
Verdens største højskole - ØKO NET, Netværket for 
økologisk folkeoplysning og praksis - Kammerateriet  
sART danseteater - Svendborg Kommune - AOF Center 
Fyn - Foreningen Norden - FO Frit Oplysningsforbund  
Svendborg Bibliotek Rytmisk Musikforening Giant Steps  
-Svendborg Musikskole og Vera.

Tak til sponsorerne:
FFDs Oplysningsmidler - Folketingets Grundlovspulje 

28.marts - 5. juni

rejsegildet
En borgerdanseforestilling om at bygge rum for 
Fællesskabet. Som en del af Nordens største 
danseprojekt inviterer sART danseteater og 
Svendborg kommune til en rørende oplevelse.

 
 NORDRE SKOLE

17. og 18. april - kl.20 SCENEKUNST

RIêFLHO�¥EQLQJ�DI�
  demokratifestivalen
Vi åbner for to måneders fejring af demokratiet 
på Sydfyn med musik, taler og opvisning.

 CENTRUMPLADSEN

28. marts - kl.11

kunst til folket
Udstilling af maleren og musikeren Troels Trier 
om samfundets forunderlige mangfoldighed.

SAK KUNSTBYGNING

22. marts - 26. april  UDSTILLING

S¥VNHJDOOD�
- en hyldest til fællesskabet. Oplev fantastiske 
gymnastik- og dansehold fra hele Danmark. Med 
bl.a. Eliteholdet, AGF Masters, Mette Refshauge, 
SG Herrer, Teeterboard Boys og mange flere
Arr. Svendborg Gymnastikforening

SG HUSET

5. april   GALLASHOW

kan vi se maden i øjnene?
Et seminar og debat om den glokale forståelse 
af vores fødevaresituation med bl.a. Dan  
Jørgensen. Arr.Verdens største højskole

 
 STEENSGAARD PRINCIP LANDBRUG

10. april - kl.15  SAMTALE/DEBAT

protestsange 
Son of Ceaser spiller. Foredrag og Stig Møller Trio

 KAMMERATERIET

11. april  MUSIK

et engageret,værdigt og 
E¦UHG\JWLJW�PHQQHVNHOLY
Oplysning, demokrati og civilsamfundets rolle i 
omstillingen til et samfund i balance. ØKO•NET 
inviterer til konference & årsmøde med debat.

 AOF CENTER FYN

10. april - 11. april KONFERENCE/DEBAT

Kvinderne der  
forlod haremmerne
I 1923 trådte Huda Sharawi ud af toget på bane-
gården i Kairo - hun fjernede ansigtssløret i fuld 
offentlighed... Jesper Petersen holder foredrag 
om islamisk feminisme. 

 AOF CENTER FYN

20. april - kl.19.30  FOREDRAG

sunrise 
Anderledes samtaleaftener inspireret af TEDtalks
27. april  Kl. 20 Anette Vilhelmsen
28. april Kl. 20 Else Christensen-Redzepovic
29. april Kl. 20 Jens Galschiøt
30. april  Kl. 20 Mads Brügger
Arr.Verdens største Højskole

 KJAER GRUPPEN - SUNRISE

27. - 30. april SAMTALE/DEBAT

med kærlig hilsen vera
Release på VERA bogen. Udgives i anledning af 
100 året for danske kvinders stemmeret. Arr. Vera

 SVENDBORG BIBLIOTEK

4. juni - kl. 19  BOG REALESE

vokalgruppen IKI
Under overskriften ”Eight voices, no rules” 
præsenterer otte knaldstærke kvindelige 
vokalister fra hele Norden en dosis boblende 
intuition og eksploderende improvisation. 
Arr. Rytmisk Musikforening Giant Steps 

 ARNE B

21. maj - kl. 20  MUSIK

fra paulus over grundloven 
WLO����O\VHU¸GH�HOHIDQWHU
Foredrag ved Inga-Britt Kjølby Olsen om 
kvindernes stemmeret i historisk perspektiv. 
Arr. Foreningen Norden,  
Frit Oplysningsforbund og Svendborg Bibliotek

 GUDME BIBLIOTEK

12. maj - kl.19.30  FOREDRAG

FDUO�QLHOVHQ�IHVWNRQFHUW
De mest elskede og kendte værker af Carl  
Nielsen opført i et bredt samarbejde mellem  
ungdomssymfoniorkester FAUST, Vester 
Skerninge Sangkor og et børnekor.  
Arr. Svendborg Musikskole.

 GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

10. maj - kl.15  KONCERT

fra paulus over grundloven 
WLO����O\VHU¸GH�HOHIDQWHU
Foredrag ved Inga-Britt Kjølby Olsen om  
kvindernes stemmeret i historisk perspektiv.
Arr. Foreningen Norden,  
Frit Oplysningsforbund og Svendborg Bibliotek

 SVENDBORG BIBLIOTEK

6. maj - kl.19.30  FOREDRAG

kvinderne kommer.. 
den snørklede vej til valgretten
Foredrag ved Journalist Kaare R. Skou.
Arr. Foreningen Norden,  
Frit Oplysningsforbund og Svendborg Bibliotek

 SVENDBORG BIBLIOTEK

28. april - kl.19.30  FOREDRAG

Formiddag havets dag: 

natur og demokrati. 
Aktivt borgermøde med snorkling, strandmad 
og Land-art med WWF og TV-vært Peter fra 
Store Nørd, naturvejleder Ulrik Boll Harring, 
udeskole-underviser Lars Hansen og mange  
flere ved Syltemae Camping 
Eftermiddag/aften:

��SDQHOGHEDWWHU
- forumteater
- demokratiske sportsformer
- workshops
- udstillinger 
��ERGHU�RJ�VDPWDOHU�
- spoken words
- satire 
- musik

Underholdning og taler ved:
Latifah og Dubai News fra Det slører stadig 
Poetryslam - vinder DM 2014 
Kristian Jensen (MF) 
Jens Sejer Andersen 
Annette Vilhelmsen (MF) 
Uffe Elbæk (MF) 
Ungdomspolitikere 
kunstnere og mange flere 

Danmarks største Grundlovsfest:

SODGVHQ�¥EQHU�NO����
��ERUJPHVWHU�ODUV�HULN�KRUQHPDQQ
��VWDWVPLQLVWHU�KHOOH�WKRUQLQJ�VFKPLGW
- anne marie helger
��SHWHU�IUD�Q¸UG�S¥�UHMVH
- ufo
��GLFWH
- søren huus

opvisning, kor og musik 
ved eleverne fra de frie skoler. 

JULOO��PDGERGHU��IULOXIWVEDG��
PDUNHGVSODGV��ERGHU�PHG�NXQVW��
HQ�N¦PSH�NRQFHUW�RJ�PHJHW��
meget mere ….

tag venner og familie med!

GRATIS ADGANG
 

udstillinger

samtaler 

GHEDW

gallashow

NRQIHUHQFHU

musik

VFHQHNXQVW

foredrag

ERJUHOHDVH

workshops

grundlovsfest

V\GI\Q�IHMUHU�

IRONHVW\UHW��

I¦OOHVVNDEHW�

RJ�����¥UHWV�

for kvindernes 

stemmeret. 

Tjek www.demokratifestival.dk 
- for info om billetter, program mm.

EDJ�IHVWLYDOHQ�

VW¥U�GH�ILUH�IULH�

skoler i ollerup

llerupFriskole
Faglig & 

����¥UHW�IRU� 
kvinders stemmeret
En udstilling om kvindernes kamp forstemmeret. 
Arr. Foreningen Norden, FO Frit Oplysnings-
forbund, Svendborg Bibliotek og Svendborg 
Museum

 SVENDBORG BIBLIOTEK

27. april - 16. maj  UDSTILLING

 

G
RA

FIK
: G

RA
Flab

Demokratifestival & Grundlovsfest
    Torsdag 4. jun             Fredag 5. juni kl. 13 -23

NRQNXUUHQFH� - Frist 15.maj. 

GHOWDJ�L�HQ�HOOHU�ëHUH�DI�GLVVH�êUH��
- Skriv en grundlovstale
- Skriv en grundlovssang
- Skriv en sang for fred
- Skab et fredsprojekt

Kategorier for børn,unge, 
skoleklasser og voksne 
Se hjemmesiden for info.

Arrangører: De fire frie skoler i Ollerup  OLLERUP


