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1957´erne markerede 60 år i Asia House, 19. juli. Der 
er stadig god kontakt mellem en hel række ØK-folk fra 
denne årgang, som også samledes for 10 år siden til en 
meget velbesøgt 50-år jubilæums festmiddag også i 
Asia House.  Denne gang med et rimeligt kort varsel, var 
det kun muligt for seks kolleger af 1957-årgangen at 
mødes over en frokost. Snakken gik livligt om gamle 
dage men også aktuelle fakta, og alle var på 
bølgelængde med det samme. Der var enighed om 

fremover at gøre 1957-årgangens sammenkomst til en 
årlig begivenhed, og at planlægningen for 2018 allerede 
påbegyndes til efteråret. 
På billedet herover fra venstre er det: Jan Holmegaar  d
Laursen, 20 år i Sydamerika, derefter chef for Plumrose 
og direktør i ØK - bor nu i Nordsjælland. Helge Nielsen 
bl.a. Cambodia og San Francisco for ØK, som han forlod 
1969 - bor nu i Schweiz. - Hans Peetz-Larsen, som efter 
adskillige år i Bangkok kom til New York og her i mange 
år chef for Heidelberg USA - bor nu i Boston, USA. - 
Jørgen Brandt, Ghana, Saigon og Bangkok for ØK, 
som han forlod 1973 - bor nu i København. - Carsten 
Dencker Nielsen bl.a. Kenya, Nigeria, Indonesien, 
Japan, Thailand og HO København - bor nu i 
København. - René Schwartz Hansen bl.a. Bangkok, 

Singapore, Kuala Lumpur samt HO København - bor nu 
nord for København.

1976´erne mødtes igen, 7. juli, med sprød menu. 
Ung, sprød og brun stegt flæsk var menuen ved den 
årlige 1976'er elevsammenkomst i Krøgers Have. 
Mange var dog ikke kommet sig ovenpå 40 års festen 
2016, hvor 38 deltog, så “blot” 15 mand mødte op denne 
gang, men det prægede .på ingen måder stemningen. 
Seks af deltagerne mødte endda op tidligt til den årlige 
76'er balut. Single mester blev Søren Byberg Jensen og 
doublemestre, Kenneth Luciani samt Kenn Ursbak. Der 
er på alle måder revanche i 2018, fredag den 3. august, 

samme tid/sted/mad - sprød og brun.
På billedet ses fra venstre: Jens Bager, Kenneth Luciani, 
Knud Birk Hansen, Søren Byberg Jensen, Christian 
Schou (chief whip), Henrik Engell Jensen, Kenn Ursbak, 
Andy Vels Jensen, Peter Karlshøj, Lars Boe, Claus 
Meulengracht, Henrik Alsing, Søren Bank, Engelbert 
Mertens.  Claus Rud Jakobsen (som var forsinket, det 
blev dyrt. Skål).

Flere ØK-sommertræf Festen 4. august for 70 året med ØK Sport og Klubben.

Mere fra festen næste sider.

Sommeren herhjemme er 
altid anledning til, at ØK-
kolleger afvikler årgangs- 
og kollegatræf, fordi så 
mange derude vælger at 
komme hjem til de klima-
tiske, koldere himmel-
strøg end mange steder 
derude i verden, hvor de 
nu har slået rod med 
deres familier. Vi bringer 
her eksempler:

Sydafrikansk "Pow Wow", 29. juli, i Dragør.  Kolleger, 
der var udstationeret i Sydafrika 1970-1980, har afviklet 
"Pow Wow" i St. Magleby, Dragør. Gensynsglæden var 
stor, da adskillige deltagere ikke havde set hinanden 
siden de glade dage i Sydafrika for ca. 45 år siden. Efter 
gin og tonic velkomstdrink blev der serveret dejlig 
grillmad i form af oksekød og hjemmelavede Dragør 
pølser, naturligvis flankeret af dejlig, sydafrikansk rød- 
og hvidvin.  Musik fra 60 og 70´erne ledsagede de ivrige 

samtaler og diskussioner hen over bordene hele 
eftermiddagen.
På billedet ses med ledsagere bl.a. fra venstre Jørgen 
Vang Petersen, Martin Grome, Steen Clausen, Gerd 
Steen Rasmussen, Lars Stærmose, Flemming 
Rasmussen, Erik Henrichsen, Finn Siggaard Andersen, 
Jørgen Edvardsen, Jens Hansen-Lise, Claus Nimb, 
Mogens Minnark og yderst til højre Niels Erik Knudsen (i 
rette outfit på dagen!).

Der var gode forsyninger hele aftenen igennem 
– og dette sortiment ved ankomsten kendte 
mange til efter årene derude

Her tager Helle og Søren Søgaard rollen 
som bordformænd.

Der var rigeligt med munter snak, men her også tid til lidt fordybelse mellem Niels Henrik Jensen, Asbjørn Holst Larsen 
og Henning Loesch
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70 ÅR MED ØK SPORT OG KLUBBEN:��FORTSAT FRA SIDE 7�   Ved Hasse Ferrold (foto), Ole J. Mohrsen og Erik Ljunggren

…hvor er det mange år siden…lød det hele aftenen igennem. Også her er dialogen i fuld gang - vi må håbe, der også blev tid 
til at nyde maden?

Kenneth Luciani tog bordformandsrollen her og sørgede bl.a. løbende for, 
at der kom rødvin i glassene.

To gange formænd, Erik Bøgh Christensen, ØK Fonden, og Andy Vels Jensen, 
ØK Klubben, flankerer direktør Susanne Rumohr Hækkerup, Asia House.

Selvom dialogen gik livligt, blev der også tid til et kig til fotografen, 
Hasse Ferrold.

Vibeke Lund og Grethe Chang havde også meget at tale om. Også her en kort pause til ære for fotografen. Selvom bentøjet ikke længere har det helt godt deltog Bent K. Kierkegaard 
hele aftenen – det var fantastiske timer, lød Bents kommentar.

Se også formandens hjørne på bagsiden

Også dagens gæster fra sekretariatet i Asia House havde fornøjelige timer, 
som det fremgår her for Ruth Andersen i forgrunden.
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