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Doris og Frank Rossing med venner toppede 
klub-hygge, picnic og Moliére samtids-svirp i 
Grønnegården

Fem lys på et bord og syv venner omkring siger det 
hele….som du ser på det store billede fra klubbens besøg 

i Grønnegården Teater, 9. august…om en ny, fantastisk 
aften i ØK Klubben under åben sommer-himmel for 
næsten 100 medlemmer. Alle – inklusive aggressive 

hvepse - nød de gode Runchel-lækkerier, inden 
scenelyset blev tændt.

Her diskede Grønne-gården 
op med Moliére-komedien,   
Misantropen, og stærke 
kræfter som Nicolas Bro samt 
kælmske Célimène, Sonja 
Richter, iscenesat af Madel-
eine Røn Juul.  Vi blev vidner 
til  intriger,  sladder  og 
bagtalelser,  som  den 
enevældige solkonge, Ludvig 
XIV, misantropen (en person, 
der nærer had og foragt for 
andre) skabte omkring sig. 
Nicolas Bro mestrerede rollen 
som  Alceste  særdeles 
bevægende. Som han op til 
premieren sagde til Berling-
ske: - Selvom skuespillet her 
er mere end 400 år gammelt, 
synes jeg, det taler lige ind i 
vores samtid. 

- Det var moralen denne aften – hygge, men også et 
kraftigt svirp fra scenen at tænke over.                  ELJ

�  
.

NY HERLIG OPLEVELSE  I KLUBBEN:  PICNIC OG TEATER I GRØNNEGÅRDEN  –  SAMT  ALT  DET, DU KAN GLÆDE DIG TIL,  FRA AKTIVITETS-UDVALGET

Doris og Frank Rossing samlede på ny venner omkring deres bord og den femarmede lysestage (det var ikke levende lys, så 
brandmyndighedernes påbud blev fulgt). Her skåles godt nok med tomme glas og maden er endnu ikke kommet på bordet. Men det 
blev hurtigt ændret. (Foto: Erik Ljunggren).

Grethe Chang tog ingen chancer 
overfor vejrguderne, selvom 
solen har skinnet så nådigt flere 
m å n e d e r  d e n n e  s o m m e r. 
Paraplyen var med.

Kaj Runchel og hele hans madhold var igen i hopla og her 
langes salat samt andet godt som laks og steg, over bordet.

Du kan lige nå det: Wejrup om sammenbruddet 
i Nordisk Fjer
Torsdag, 20. september kl. 18, Asia House: Tidligere 
økonomidirektør i Nordisk Fjer, Anders Wejrup, 
havnede i årtiers største, danske erhvervsskandale – 
og fik selv fængselsstraf for det. Nu gæster han ØK 
Klubben i Asia House og fortæller her om sine 
oplevelser. Der er næsten fuldt hus, men enkelte 
pladser tilbage á kr. 200 inkl. Runchel-servering. 

Du inviteres til lancering af, ”Hvor peberet gror”  
Torsdag 27. september kl. 15-18, Asia House. I ØK-
Bladet, nr. 5 2013, kunne vi fortælle om, at far og datter, 
Jan og Anna Prai Olsen, havde fundet en lang række 
breve fra hhv. far og bedstefar, ØK-manden, Johannes 
Christian Olsen, der arbejdede i Malaya og Singapore. 
Anna og Jan blev af brevene inspireret til at rejse i hans 
fodspor. Anna, der er journalist, har siden brugt 
brevene, dagbøger og en lang række samtidige kilder til 
at forme en fortælling om livet som dansker under britisk 
kolonistyre i Østen under 1930'ernes store depression 
og Anden Verdenskrig. Det er samlet i en bog under 
titlen, ”Hvor peberet gror”.  Bogen er nu klar til lancering 
fra Historia Forlag efter næsten fem års arbejde støttet 
af bl.a. ØK Fonden. Anna Prai Olsen inviterer sammen 
med forlaget ØK Klubbens medlemmer til at deltage i 
lanceringen inkl. forfriskninger og lidt godt til ganen. 
Bogen kan ved lanceringen købes til særpris samt 
personlig hilsen til kr. 245 (der på dagen kan betales 
med kreditkort, mobilepay eller kontant) mod normalt  

kr. 299,95.  Af hensyn til arrangementet gerne 
tilkendegivelse af din interesse for at deltage i 
lanceringen:  eller tlf. 2426 6446. anna@annaprai.dk
Mere om bogen på www.hvorpeberetgror.dk eller 
facebooksiden: Hvor peberet gror.

Prins Henrik & søn for fulde sejl
23. oktober Asia House kl. 18: Direktør Anders Dylov, 
Chroma Film, viser og kommenterer hidtil ukendte 
filmklip fra 2009 af to glade og engagerede sejlere, Prins 
Henrik og Kronprins Frederik. Chroma Film fulgte dem 
dengang på sejlbåden, NANOK, og nu er det blevet til en 
film på en lille halv time. Vi kommer helt ind under huden 
på far og søn for fulde sejl i en stemning, som alle sejlere 
og landkrabber kender så godt. Dylov kommenterer 
arbejdet med filmholdet og de to sejlere, så vi efter en 
god time kan gå til Ban Gaw thai-buffet, som det bliver til 
denne aften, da vores hovmester, Kaj Runchel, er 
forhindret i at være med. Tilmelding senest tirsdag 16. 
oktober og indbetaling af kr. 250 som også dækker 
thai-buffet´en. Drikkelse købes eksklusivt som vanligt.  
Ansvarlig i aktivitetsudvalget: Erik Ljunggren.

Bag kulisserne i Københavns Lufthavn
Torsdag 15. november senest kl. 9.30 ved check-in 
pult 154 i Terminal 2. OBS på særlige.
tilmeldings- og sikkerhedskrav. Guidet rundvisning i 
bus ca. 2½ time. Vi kører forbi den prisbelønnede 
Vilhelm Lauritzen terminalbygning fra 1939, som i dag 

benyttes til modtagelse af særlige gæster. Vi kommer 
også forbi en brandstation, brandøvelsespladsen, 
marken med alle de store sneberedskabsmaskiner, og i 
det hele taget køres der steder, man normalt ikke 
kommer som passager. Man skal ud og ind af bussen to 
gange i løbet af turen, men er også velkommen til at blive 
siddende. Prisen er 200 kr. pr. deltager. Der er 
begrænset plads i bussen, så først til mølle. OBS: En 
forudsætning for deltagelse er opfyldelse af lufthavnens 
skrappe sikkerhedskrav, som bl.a. omfatter fremvisning 
af gyldigt billed ID, dvs. pas eller kørekort, ved check-in. 
Efter din tilmelding vil du modtage en mail fra Niels Veje 
med lufthavnens sikkerhedskrav vedhæftet. Ifølge disse 
krav skal vi derefter på basis af mailsvar fra dig oplyse 
deltagernes fulde navn og cpr.nr. NB evt. deltagere 
under 15 år skal tillige oplyse adresse og tlf.nr. Der følges 
op med frokost for egen regning i O'Learys bar & 
restaurant. Parkering i lufthavnen kan være vanskelig 
og i den høje ende af takstskalaen. Det anbefales derfor 
at tage Metroen og gå til den fjerneste ende af Terminal 2, 
til check-in pult 154. Aktivitets-ansvarlig Niels Veje 
nielsveje@stofanet.dk eller telefon: +45 2684 1165. 

ØK-honorarbissernes julefrokost og -kegler. 
Torsdag 22. november. Bisserne mødes i sit eget regi 
som sædvanligt i Cirkelordenens Selskabslokaler på 
Frederiksberg efter særlig, personlig indbydelse fra 
arrangørerne. 

Banko!!!!!
Onsdag 5. december kl. 18, Asia House. Vores 
navnkundige bankomester, Jens Høding, er forhindret i 
være med denne aften. Så nyt bankopar bliver Maria O. 
Jensen og Erik Ljunggren, begge lover sædvanlig 
myndig og retfærdig vej igennem bankopladerne, som 
vi kender det fra Jens. Der er som sædvanlig mange 
fine præmier, og i pausen serveres gløgg og 
æbleskiver. Vi beder ved tilmelding om gebyr på kr. 50 
for service og pausens gløgg og æbleskiver. På dagen 
sælger vi bankoplader til kr. 20 pr. styk eller kr. 50 for tre 
plader osv for de første gennemgående spil og igen kr. 
20 pr. plade eller kr. 50 for 3 plader til det afsluttende spil 
om hovedpræmien. Tag gerne lige kontanter med i 
forhold til din plan for antal plader eller brug mobilepay 
2536 0211 også til eventuelt køb af drikkevarer. Vi får 
som sædvanligt fuldt hus denne aften i Asia House, så 
vi råder til hurtig tilmelding, da brandmyndighederne 
sætter et loft på 90 deltagere – derefter venteliste. 
Sidste frist for tilmelding er under alle omstændigheder, 
onsdag, 28. november.

Kryds i din 2019-kalender – mere udførlige 
fakta i ØK Bladet december:

Aktivitetsudvalget arbejder bl.a. med følgende i 
det nye år:

Onsdag 9. januar kl. 18. Bowling og spisning i Lanes & 
Lounges, Englandsvej 337, 2770 Kastrup. Ansvarlig: 
Birgitte Funch.

Tirsdag 26. februar kl. 11: Rundvisning DR 
Koncerthuset og efterfølgende frokost. Aktivitets-
ansvarlig: Maria O. Jensen.

Kommende arrangementer: Wejrup – ”Hvor peberet gror” – Kongelige for fulde sejl – Lufthavnen bag kulisserne – Banko !!! 

Over 30 med i klubbens golf  
Klubbens årlige golfturnering blev traditionen tro 
gennemført på Gilleleje-banerne, 6. september, med 
over 30 deltagere.  Deadline for denne udgave af ØK 
Bladet gav desværre ikke mulighed for aktuelt fra 
begivenheden, så det kommer i næste blad. 

(Se tilmeldingsfakta side 3)



6 7September 2018 September 2018

Doris og Frank Rossing med venner toppede 
klub-hygge, picnic og Moliére samtids-svirp i 
Grønnegården

Fem lys på et bord og syv venner omkring siger det 
hele….som du ser på det store billede fra klubbens besøg 

i Grønnegården Teater, 9. august…om en ny, fantastisk 
aften i ØK Klubben under åben sommer-himmel for 
næsten 100 medlemmer. Alle – inklusive aggressive 

hvepse - nød de gode Runchel-lækkerier, inden 
scenelyset blev tændt.

Her diskede Grønne-gården 
op med Moliére-komedien,   
Misantropen, og stærke 
kræfter som Nicolas Bro samt 
kælmske Célimène, Sonja 
Richter, iscenesat af Madel-
eine Røn Juul.  Vi blev vidner 
til  intriger,  sladder  og 
bagtalelser,  som  den 
enevældige solkonge, Ludvig 
XIV, misantropen (en person, 
der nærer had og foragt for 
andre) skabte omkring sig. 
Nicolas Bro mestrerede rollen 
som  Alceste  særdeles 
bevægende. Som han op til 
premieren sagde til Berling-
ske: - Selvom skuespillet her 
er mere end 400 år gammelt, 
synes jeg, det taler lige ind i 
vores samtid. 

- Det var moralen denne aften – hygge, men også et 
kraftigt svirp fra scenen at tænke over.                  ELJ

�  
.

NY HERLIG OPLEVELSE  I KLUBBEN:  PICNIC OG TEATER I GRØNNEGÅRDEN  –  SAMT  ALT  DET, DU KAN GLÆDE DIG TIL,  FRA AKTIVITETS-UDVALGET

Doris og Frank Rossing samlede på ny venner omkring deres bord og den femarmede lysestage (det var ikke levende lys, så 
brandmyndighedernes påbud blev fulgt). Her skåles godt nok med tomme glas og maden er endnu ikke kommet på bordet. Men det 
blev hurtigt ændret. (Foto: Erik Ljunggren).

Grethe Chang tog ingen chancer 
overfor vejrguderne, selvom 
solen har skinnet så nådigt flere 
m å n e d e r  d e n n e  s o m m e r. 
Paraplyen var med.

Kaj Runchel og hele hans madhold var igen i hopla og her 
langes salat samt andet godt som laks og steg, over bordet.

Du kan lige nå det: Wejrup om sammenbruddet 
i Nordisk Fjer
Torsdag, 20. september kl. 18, Asia House: Tidligere 
økonomidirektør i Nordisk Fjer, Anders Wejrup, 
havnede i årtiers største, danske erhvervsskandale – 
og fik selv fængselsstraf for det. Nu gæster han ØK 
Klubben i Asia House og fortæller her om sine 
oplevelser. Der er næsten fuldt hus, men enkelte 
pladser tilbage á kr. 200 inkl. Runchel-servering. 

Du inviteres til lancering af, ”Hvor peberet gror”  
Torsdag 27. september kl. 15-18, Asia House. I ØK-
Bladet, nr. 5 2013, kunne vi fortælle om, at far og datter, 
Jan og Anna Prai Olsen, havde fundet en lang række 
breve fra hhv. far og bedstefar, ØK-manden, Johannes 
Christian Olsen, der arbejdede i Malaya og Singapore. 
Anna og Jan blev af brevene inspireret til at rejse i hans 
fodspor. Anna, der er journalist, har siden brugt 
brevene, dagbøger og en lang række samtidige kilder til 
at forme en fortælling om livet som dansker under britisk 
kolonistyre i Østen under 1930'ernes store depression 
og Anden Verdenskrig. Det er samlet i en bog under 
titlen, ”Hvor peberet gror”.  Bogen er nu klar til lancering 
fra Historia Forlag efter næsten fem års arbejde støttet 
af bl.a. ØK Fonden. Anna Prai Olsen inviterer sammen 
med forlaget ØK Klubbens medlemmer til at deltage i 
lanceringen inkl. forfriskninger og lidt godt til ganen. 
Bogen kan ved lanceringen købes til særpris samt 
personlig hilsen til kr. 245 (der på dagen kan betales 
med kreditkort, mobilepay eller kontant) mod normalt  

kr. 299,95.  Af hensyn til arrangementet gerne 
tilkendegivelse af din interesse for at deltage i 
lanceringen:  eller tlf. 2426 6446. anna@annaprai.dk
Mere om bogen på www.hvorpeberetgror.dk eller 
facebooksiden: Hvor peberet gror.

Prins Henrik & søn for fulde sejl
23. oktober Asia House kl. 18: Direktør Anders Dylov, 
Chroma Film, viser og kommenterer hidtil ukendte 
filmklip fra 2009 af to glade og engagerede sejlere, Prins 
Henrik og Kronprins Frederik. Chroma Film fulgte dem 
dengang på sejlbåden, NANOK, og nu er det blevet til en 
film på en lille halv time. Vi kommer helt ind under huden 
på far og søn for fulde sejl i en stemning, som alle sejlere 
og landkrabber kender så godt. Dylov kommenterer 
arbejdet med filmholdet og de to sejlere, så vi efter en 
god time kan gå til Ban Gaw thai-buffet, som det bliver til 
denne aften, da vores hovmester, Kaj Runchel, er 
forhindret i at være med. Tilmelding senest tirsdag 16. 
oktober og indbetaling af kr. 250 som også dækker 
thai-buffet´en. Drikkelse købes eksklusivt som vanligt.  
Ansvarlig i aktivitetsudvalget: Erik Ljunggren.

Bag kulisserne i Københavns Lufthavn
Torsdag 15. november senest kl. 9.30 ved check-in 
pult 154 i Terminal 2. OBS på særlige.
tilmeldings- og sikkerhedskrav. Guidet rundvisning i 
bus ca. 2½ time. Vi kører forbi den prisbelønnede 
Vilhelm Lauritzen terminalbygning fra 1939, som i dag 

benyttes til modtagelse af særlige gæster. Vi kommer 
også forbi en brandstation, brandøvelsespladsen, 
marken med alle de store sneberedskabsmaskiner, og i 
det hele taget køres der steder, man normalt ikke 
kommer som passager. Man skal ud og ind af bussen to 
gange i løbet af turen, men er også velkommen til at blive 
siddende. Prisen er 200 kr. pr. deltager. Der er 
begrænset plads i bussen, så først til mølle. OBS: En 
forudsætning for deltagelse er opfyldelse af lufthavnens 
skrappe sikkerhedskrav, som bl.a. omfatter fremvisning 
af gyldigt billed ID, dvs. pas eller kørekort, ved check-in. 
Efter din tilmelding vil du modtage en mail fra Niels Veje 
med lufthavnens sikkerhedskrav vedhæftet. Ifølge disse 
krav skal vi derefter på basis af mailsvar fra dig oplyse 
deltagernes fulde navn og cpr.nr. NB evt. deltagere 
under 15 år skal tillige oplyse adresse og tlf.nr. Der følges 
op med frokost for egen regning i O'Learys bar & 
restaurant. Parkering i lufthavnen kan være vanskelig 
og i den høje ende af takstskalaen. Det anbefales derfor 
at tage Metroen og gå til den fjerneste ende af Terminal 2, 
til check-in pult 154. Aktivitets-ansvarlig Niels Veje 
nielsveje@stofanet.dk eller telefon: +45 2684 1165. 

ØK-honorarbissernes julefrokost og -kegler. 
Torsdag 22. november. Bisserne mødes i sit eget regi 
som sædvanligt i Cirkelordenens Selskabslokaler på 
Frederiksberg efter særlig, personlig indbydelse fra 
arrangørerne. 

Banko!!!!!
Onsdag 5. december kl. 18, Asia House. Vores 
navnkundige bankomester, Jens Høding, er forhindret i 
være med denne aften. Så nyt bankopar bliver Maria O. 
Jensen og Erik Ljunggren, begge lover sædvanlig 
myndig og retfærdig vej igennem bankopladerne, som 
vi kender det fra Jens. Der er som sædvanlig mange 
fine præmier, og i pausen serveres gløgg og 
æbleskiver. Vi beder ved tilmelding om gebyr på kr. 50 
for service og pausens gløgg og æbleskiver. På dagen 
sælger vi bankoplader til kr. 20 pr. styk eller kr. 50 for tre 
plader osv for de første gennemgående spil og igen kr. 
20 pr. plade eller kr. 50 for 3 plader til det afsluttende spil 
om hovedpræmien. Tag gerne lige kontanter med i 
forhold til din plan for antal plader eller brug mobilepay 
2536 0211 også til eventuelt køb af drikkevarer. Vi får 
som sædvanligt fuldt hus denne aften i Asia House, så 
vi råder til hurtig tilmelding, da brandmyndighederne 
sætter et loft på 90 deltagere – derefter venteliste. 
Sidste frist for tilmelding er under alle omstændigheder, 
onsdag, 28. november.

Kryds i din 2019-kalender – mere udførlige 
fakta i ØK Bladet december:

Aktivitetsudvalget arbejder bl.a. med følgende i 
det nye år:

Onsdag 9. januar kl. 18. Bowling og spisning i Lanes & 
Lounges, Englandsvej 337, 2770 Kastrup. Ansvarlig: 
Birgitte Funch.

Tirsdag 26. februar kl. 11: Rundvisning DR 
Koncerthuset og efterfølgende frokost. Aktivitets-
ansvarlig: Maria O. Jensen.

Kommende arrangementer: Wejrup – ”Hvor peberet gror” – Kongelige for fulde sejl – Lufthavnen bag kulisserne – Banko !!! 

Over 30 med i klubbens golf  
Klubbens årlige golfturnering blev traditionen tro 
gennemført på Gilleleje-banerne, 6. september, med 
over 30 deltagere.  Deadline for denne udgave af ØK 
Bladet gav desværre ikke mulighed for aktuelt fra 
begivenheden, så det kommer i næste blad. 

(Se tilmeldingsfakta side 3)


