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Gobe l insa len  med  B jø rn  Nørgaards  imponerende 
skitser/kartoner til Dronningens gobeliner er atter åbne for 
publikum.

Bowling–kegler skal væltes igen 
Tirsdag, 9. januar 2018 kl. 18:00 (præcis), starter den 
traditionelle, interne ØK-bowlingdyst i Lanes & Lounges, 
Englandsvej 337, 2770 Kastrup, med indkørsel via 
Astridsvej 70 lige over for Tårnby kirke og nær Tårnby 
station samt frakørsel 18 Øresundsmotorvejen. Alle 
spillere skal være fremmødt senest kl. 17.45, således at 
man kan nå at skifte til spillersko inden starten på 
banerne kl. 18 præcis. Efter sidste kegle er væltet samles 
alle til dagens ret i restauranten og god stemning ved 
præmieoverrækkelsen. Pris pr. deltager kr. 200, som 
dækker spil, sko, spisning og en drink. OBS! 
tidsbegrænset gratis parkering. Du kan tilmelde dig og 
betale via hjemmesiden www.eacclub.dk Alternativ 
tilmelding og betaling til klubbens bankkonto ved 
bekræftet tilmelding (se kolofonen på bagsiden). Birgitte 
Funch er som sædvanlig aktivitetsudvalgets tovholder 
denne aften . 

Nørgaards gobelin-skitser  i Køge
Torsdag, 8. februar 2018 kl. 11:00-12:00, indbyder ØK 
Klubben medlemmerne til guidet tur på KØS 
Museum i Køge. 

KØS er Danmarks eneste museum for kunst i det 
offentlige rum og et af de eneste af sin slags i verden.

Gobelinskitserne er nu tilbage på KØS i nye og 
forbedrede forhold. Tag med på en visuel guidet rejse 
gennem Danmarkshistorien, som billedkunstner Bjørn 
Nørgaard skildrer i 17 farverige og opsigtsvækkende 1:1 
skitser til Dronningens gobeliner. Prisen for rundvisning 
og entré er samlet kr.100,- pr. deltager, som bedes 
indbetalt ved tilmelding. Der arbejdes også med 
efterfølgende frokost for egen regning i hyggelige 
omgivelser i Køge, og af hensyn til arrangementet/ 
bordbestilling også gerne tilkendegivelse om interesse 
for det. Nærmere detaljer mht. frokost bliver orienteret 
separat til alle tilmeldte. Tilmelding (max 30, så først til 
mølle….) hurtigst muligt og senest 1. februar.  
Aktivitetsudvalgets koordinator: Maria O.M. Jensen.

Så swinger og danser Asia House igen
Torsdag, 15 marts kl. 18, Asia House. Engelske Paul 
Harrison disker op med et yderst succesfuldt band. 
Dynamisk performance og højt musikalsk niveau er om 
noget Harrisons varemærke i et stærkt sammenspillet 
udadvendt team, der serverer alt fra up-tempo numre til 
smukke ballader i et utal af jazzens rytmiske stilarter. Der 
skrues op for fuldblodsjazz i international klasse, som 
Paul Harrisons Band i to årtier har været storleverandør 
af på alverdens scener. Betaling for medlemmer og en 

ledsager hver kr. 250 og kr. 300 for gæster alt inklusive 
musik og menu Runchel. Vi forventer som sædvanligt 

fuldt hus i Asia House denne aften – så tag højde for at 
komme først til møllen inden tilmeldingsfristen, 8. marts. 
Arrangør: Britha Runchel. 

Kryds i din 2018-kalender og gerne 
tilkendegivelse om deltagelse:

Tirsdag 10. april kl. 18, Asia House: ØK Klubbens 
generalforsamling. Alt om dagsorden, regnskab, 
middag m.m. i næste blad, der er planlagt til udgivelse 
20 .  mar ts ,  s ide løbende  med h jemmes iden 
www.eacclub.dk - Grunden til, at vi her viser foto af det 
gode klubmedlem, Anton Nissen, mens han læser 
UDSYN derhjemme 
i lænestolen er, at 
han er en de mange, 
der roser værket. Og 
i forbindelse med 
generalforsamlingen 
kan du glæde dig til 
at høre forfatteren, 
Martin Jes Iversen, 
fortælle om sine op-
levelser og erfa-
ringer med værket 
efter udgivelsen.

Lørdag 19. maj kl. 11. Det er pinselørdag, og hvad er 
bedre sådan en dag end et besøg og rundvisning på 
Frederiksberg Slot i Frederiksberg Have? Der 
planlægges efterfølgende pinsefrokost. Fakta følger i 
næste udgave af ØK-Bladet samt hurtigst muligt på 
hjemmesiden. Arrangør Maria O. M. Jensen.

Tilmelding arrangementerne: 
Se kolofonen side 12

KOMMENDE ARRANGEMENTER

En af de mest erfarne ØK-kolleger i Bangkok, Leo 
Alexandersen, er blevet placeret i topledelsen for den 
berømte Royal Bangkok Sportsklub (RBSC). 

En anden navnkundig 
ven af  ØK på de 
k a n t e r  g e n n e m 
mange år, Jan Pilebo, 
tidligere SAS/Thai 
Airways, skriver i den 
anledning til bladet: - 
Det var med stor 
glæde, jeg erfarede, 
at  v i  igen har en 
dansker i General 
Committee for den 
meget prestigetunge, 
RBSC, i skikkelse af 
min gode ven i over 
4 0  å r,  L e o  A l e x -
andersen. RBSC er 
e n  b e r ø m t  k l u b , 
e tab le re t  som e t 
sam l i ngss ted  f o r 
thaier og udlændinge 
af Kong Chulalong-
korn helt tilbage i 
1901. Klubben ligger i 
Bangkok centrum, og 
d e n  h a r  d e r  d e 
seneste 15-20 år stort 
set været lukket for 
nye medlemmer.

Mange af ØK Klub-
bens medlemmer kender RBSC. Da jeg kom til 
Bangkok i 1969, var der 40 ØK-tilknyttede, der via firma-
medlemskab havde adgang til faciliteterne. Andre kom 
på kortere stop-overs, lokalferie ligesom det undertiden 
lykkedes at få de maritime ØK´er med. Jeg selv kunne 
også overtage et firmamedlemskab, men valgte 
heldigvis at gå efter et personligt livs-medlemskab. Jeg 
kom så ind tre år senere, hvor Jørgen Hage, Kampsax, 
var danskeren på GC-posten og Pong Sarasin fra den 
altid særdeles indflydelsesrige familie, var Chairman 
gennem 22 år. Samtidig med, at jeg blev fuldt medlem, 
modtog min hustru, Mette, et adgangskort, hvoraf det 
fremgik “you may enjoy the facilities of the Club”. Vore 
sønner – og kun sønner - kunne ligeledes se frem til 
muligt medlemskab. 
       

Eftertragtet position
Klubben ledes den dag i dag af seks thaier og seks 
udlændinge i GC. Det er her på en af disse særdeles 
eftertragtede positioner, Leo rykker ind.  Erik Plesner fra 
ØK har som GC medlem i mange år også været 
formand for denne tidligere så vigtige klubledelse og 
adskillige andre ØK´er, senest Anders Normann, har 
gjort stor indsats for RBSC.

I 70´erne, hvor LEO ankom til Bangkok, mødtes vi 
danskere ofte efter business med thai-kinesere, 
besøgende, private sammenkomster, receptioner osv. 
Leo og jeg kom tidligt i god dialog og han kom også 

h u r t i g t  i n d  i 
In ternat ional  Balut 
Federation, Bangkok 
Branch. Leo har senere 
været formand i IBF 
Bangkok Branch, og 
senest i november i år 
deltaget i Asia Games i 
Cambodia. Han er den 
f ø r s t e  B a l u t e e r  i 
RBSCs øverste organ.
 
Nu går  Leo ind t i l 
o p g a v e r n e  p å  s i n 
karakteristiske facon 
fortsat støttet af fru Eid, 
der selv er af RBSC 
familie. De blev gift for 
40 år siden, og med sin 
vindende udstråling 
har Eid været en stærk 
støtte for Leo. 
--   
Jan Pilebos artikel Om 
Leo bringer for mange 
af os minder om især 
daværende Bangkok 
helt ind under huden. 
Men pladsen i bladet 
gør, at vi har været 
nødsaget til at henvise 

hele Jan Pilebos artikel om Leo Alexandersen og RBSC 
til klubbens hjemmeside, www.eacclub.dk
Du kan også på RBSC´s hjemmeside læse nærmere om 
den berømte klub:                           ELJ www.rbsc.org  

Leo Alexandersen har sikret den familiemæssige interesse for sit arbejde i 
RBSC – her med barnebarnet, Erik. 

Ærefuld post til Leo Alexandersen i Bangkok 

Blå bog: Leo Alexandersen
1964-1967 elev, ASEA Division.

To års militærtjeneste, NATO Belgien.

1970: Udsendt otte år til Thailand: Bl.a. Savmøllen; 
Haadyai Branch; TCI Surathani.

Fire år i Nigeria: Warri branch manager; Technical 
Group Manager I Lagos.

To år i Indonesien. Chef for PT Paramount Trade and 
Engineering. 

Fire år tilbage i Bangkok som chef for OMS.

1987: Fratrådte Kompagniet og ansat i AB SKF, 
senest som Europæisk Sales Director.  

1997: For 3. gang tilbage til Thailand og med egen 
konsulent-virksomhed fra 2000, bl.a. fem år som 
IFU´s repræsentant og medejer. Fortsat leder af 
Pacific Orientation Relocation Services.


