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Kommende arrangementer

Juni 2018 Juni 2018

Din tilmelding til arrangementerne – se kolofonen side 
12. Hvis der er behov for telefonisk kontakt 
vedrørende arrangementerne: Britha Runchel tlf.3051 
2299 eller Annelise Hansen tlf. 4295 2324.

FROKOST-TRADITIONEN FOR 
SKIBS-BOGHOLDERNE 

"De gamle skibs-bogholdere", som Lise Mertz skriver i en hilsen 
til os alle i ØK Klubben, har igen været samlet til en frokost i 
restaurant Gilleleje, Nyhavn. Det var som sædvanligt særdeles 
hyggeligt og Lise fortsætter: - Vi plejer at være seks til 
frokosten, men vi fik desværre afbud fra Steffen Karup, da han 
havde været så uheldig at brække sin albue. Her på billedet de 
fem, som hyggede sig bordet rundt fra venstre: Ellen Jensen, 
Helmer Mertz, Vibeke Lund, Lise Mertz og Henning Sørensen.

Om nogen er Inger og Kenneth Luciani rundet af ØK-
ånden efter mange års engagement i Kompagniet, ØK 
Fonden og Klubben ført videre i deres imponerende 
udvikling af kaffekæden Baresso, de som bekendt fik 
solgt godt for et par år siden. Og hvad så? Som de efter 
salget sagde til hinanden og var klart enige: - Vi skal 
videre nu med ”Olive by i&K.  

Og nu tager det dem ud i et eventyr med verdens bedste 
olivenolie, som naturligvis også bunder i deres passion 
for Italien. De har valgt et samarbejde med tre 
anerkendte olivenlunde i Toscana, som sikrer dem 
håndplukket oliven og koldpresning senest fem timer 
efter høst. En vigtig, afgørende faktor er også et tæt 
samarbejde med områdets olivenkonge, Matteo Mugelli.

-Vi er nu klar med vores olivenolie, som er skabt med dyb 
passion for de bedste råvarer, siger de. Vi tør godt slå 
fast, at vi tager olivenolien til helt nye højder i 
samarbejde med de bedste avlere og producenter i 

Inger og Kenneth Luciani 
p ræsente re r  deres  nye 
iværksætter-initiativ, ”Olive 
by i & K”, som sælges i en 
særdeles flot gaveæske, 
kvaliteten er gennemført fra 
produkt til præsentation. 
Inger har stået for meget af 
det kreative, mens Kenneth jo 
er den sande handelsmand. 
Men i øvrigt har de vetoret 
overfor hinanden, så de skal 
altid være enige ved morgen-
bordet før handling. Det 
kunne vi da alle lære meget 
af! (Foto: Erik Ljunggren).

Luciani: Fra ØK til Baresso og nu ”Olive by i&K”

Yderligere information: www.olivebyiandk.com

Vores gode kollega, Valdemar Frantzen, viste for nogle 
år siden vejen, til aldrig at komme i bekneb for at huske 
medlemskontingentet til ØK Klubben. Han sendte 
kassereren et rummeligt beløb, som vi måtte betragte 
som kontingent på livstid. Det har inspireret os til at 
opfordre andre gode optimister om det samme ved at 
betale kr. 3.000 én gang for alle – og dermed sikre 
registrering som medlem på livstid. I skrivende stund er 
det fulgt op at Niels Erik Knudsen, Erik Trock-Jansen, 
Frank Kvistgaard og Engelbert Mertens. 

Niels Erik Knudsen: - Et godt tilbud og samtidige en god 
sag, skal man aldrig sige nej til at støtte. Det var jo en del 
af vores opdragelse i Kompagniet, så derfor valgte jeg at 
betale et livstids medlemskab. ØK Klubben har mange 
gode arrangementer, som jeg med fornøjelse har 
deltaget i - og forhåbentlig i mange år fremover.        ELJ

Slå til på et godt livstids-tilbud

Klub-hygge, picnic og Moliére i Grønnegården.
Torsdag, 9. august kl. 18 (kom i god tid). Klubbens 
aktivitetsudvalg kalder igen til hygge, picnic og skuespil i 
Grønnegårds Teatret. I år rundes aftenen af med 
Moliére-komedien, Misantropen, hvor bl.a. stærke 
kræfter som Nicolas og Laura Bro, Sonja Richter, Mads 
Wille og Charlotte Fich er på scenen. Iscenesættelsen 
er lagt i Madeleine Røn Juuls hænder. Der er allerede 
registreret adskillige tilmeldinger fra medlemmerne, så 
øvrige rådes til at følge hurtigt op, da fristen for tilmelding 
og betaling udløber onsdag, 28. juni, hvorefter vi skal 
afregne med teatret. Prisen er alt inkl. kr.450 pr. medlem 
samt én ledsager pr. person, og for gæster derudover kr. 
500 pr. person for alle eksklusive drikkevarer. Annelise 
Hansen (annelisehansen@gmail.com) er aktivitets-
udvalgets tovholder denne aften. 

Ole Møller har bestilt godt vejr til klubbens golf
Torsdag 6. september kl. 8 Gilleleje Golf Klub. 
Klubbens årlige golfturnering afvikles traditionen tro på 
Gilleleje-banerne med omvendt gun-start fra kl. 8. Efter 
spil samles alle til frokost, hvor også ikke-spillende 
medlemmer kan deltage. Tilmelding og arrangement i 
øvrigt samt egenbetalingen for frokosten: Ole Møller, tlf. 
2325 7998 eller e-mail mollergilleleje@hotmail.com. 
Sidste år kunne vi berette om højt humør under ØK-
golf´en – trods heftig regn. Ole-golfmester bebuder, at 
han allerede nu er i kontakt med vejrguderne, som på 
dagen stiller ham sol og varme i udsigt. Yderligere en 
human bonusoplysning fra Ole: - I år spiller herrerne 
samme korte banelængde som kvinderne, da 
sværdsidens alder og måske dårlige knæ mm kan være 
en hård kombination på den lange bane.

Anders Wejrup om sammenbruddet i Nordisk Fjer
Torsdag, 20. september kl. 18, Asia House: Tidligere 
adm. direktør i Nordisk Fjer, Anders Wejrup, afslørede 
årtiers største, danske erhvervsskandale – og han 
havnede selv i fængsel for det. Nu gæster han ØK 
Klubben i Asia House og fortæller her om sin oplevelse 

med, at ellers hæderskronede Nordisk Fjer i 1990 
pludselig kollapsede, da det viste sig, at selskabet var 

bygget på luftkasteller af formanden og stærke mand 
gennem 20 år, Johannes Petersen. Han blev afsløret, da 
Wejrup havde fået nok og gik til virksomhedens bank og 
største kreditor, daværende Unibank. Wejrup blev 
dermed landets første whistleblower og trak tæppet væk 
under Johannes Petersen, som selv de samme dage for 
egen hånd betalte den højeste pris for det. Afsløringen 
resulterede i fængsel for Wejrup i Horserød. - Aftenen i 
Asia House rundes af med lidt godt til ganen til samlet 
pris pr. deltager kr. 200 ekskl. drikkevarer. Tilmelding 
senest 10. september (der bliver fuldt hus denne aften, 
så først til mølle….). Ansvarlige for aktivitetsudvalget : 
Niels Veje og Erik Ljunggren i samarbejde med Erik 
Bøgh Christensen..

Anders Wejrup besøger ØK Klubben, 20. september. 

Kryds i din kalender – mere udførlige fakta for 
tilmelding m.m. i  ØK Bladet september:
23. oktober Asia House kl. 18: Direktør Anders Dylov, 
Chroma Film, viser og kommenterer hidtil ukendte 
filmklip fra 2009 af to glade sejlere, Prins Henrik og 
Kronprins Frederik. (Ansvarlig i udvalget: Erik Ljunggren)

15. november: Der arbejdes på besøg bag kulisserne i 
Københavns Lufthavn (Niels Veje)

Onsdag 5. december kl. 18: Banko, gløgg og 
æbleskiver, Asia House. (Jens Hødring og Maria O. M. 
Jensen) 

Praktisk ved køb af drikkevarer i klubben: 
Sodavand 12 kr. pr. flaske – Øl 15 kr. pr. dåse – 
Rød-/hvidvin 20 kr. pr. glas eller 100 kr. pr. flaske. 
Kontant afregning eller MobilePay 25 36 02 11.

Toscana-området. 3.000 behørigt nummererede 
flasker er nu i markedet, og vi har allerede mødt stor 
interesse – også som en god gaveidé. 

Smagen? Frisk smag af grønne oliven, artiskokker, lidt 
slåen, og den særegne toscanske peberkrydrede 
eftersmag. Inger følger op: - Den intense smag gør 
vores olivenolie velegnet som topping på en Insalata 
Caprese – solmodne store tomater skåret i skiver 
anrettet lagvis med den bedste Bufala Mozzarella og 
lidt frisk basilikum på toppen og tynd stråle af Olive by 
i&K henover.  Ligeledes elsker vi den til sommerens 
grillbøf – skær bøffen i skiver og hæld en tynd stråle 
olivenolie henover. Eller helt simpelt og lækkert – dyp 
det nybagte italienske brød i lidt olivenolie.             ELJ

ØK Bladet omtaler ofte litteratur om ØK samt om 
medlemmer, der er inspireret til at bevæge sig ud på 
roman-området. Senest f.eks. spændingsromanerne af 
Jan Lennart Larson.  

Klubmedlem Kim Højgaard Rasmussen er også blandt 
de aktive her. Kim besøgte ØK 
Klubben i 2013 for at fortælle 
om sin første bog, ”Billedet 
hænger skævt”. Året efter 
udgav han, ”Hjælp! Jeg skal til 
Afrika”. Begge bøger er en 
samling af personlige og 
underholdende anekdoter fra 
hans mere end 20 år i Afrika, 
kombineret med praktisk råd 
relateret t i l  at rejse, bo, 
arbejde, gøre forretning og 
være chef i  Afr ika.  Kim 
fortæller videre: - Siden jeg 
kom hjem fra den seneste 

opgave for Fan Milk, Nigeria i juni 2017, har jeg så kastet 
mig over min første spændingsroman, Flammetræet, 
som udkom her i januar. Jeg er nu nået langt med 

manuskriptet til efterfølgeren, og jeg forventer, det 
bliver en serie på mindst tre bøger med samme 
hovedperson, men de kan læses uafhængigt af 
hinanden. Kim var ansat i ØK i to perioder, 1977-88 og 
igen 1995-1998, og kan aktuel kontaktes på 
khr@accessafrica.dk. 

Mere ØK-relateret litteratur:

Martin Jes Iversen og alle vi andre kan glæde sig 
over stor interesse for værket, UDSYN, ØK, Danmark, 
Verden. Salget har nu rundet 2.000 eksemplarer.

Frode Z. Olsen arbejder på en engelsk udgave af sin 
bog, Ikke en jordisk Chance, som relaterer sig til bl.a. 
ØK-kollegers indsats i det frivillige forsvar af Hong 
Kong, 1941. Den danske udgave er solgt i over 1.000 
eksemplarer på forlaget, Turbine.

www.LollandBibliotekerne.dk har udgivet bogen, 
”Min tid på værftet” (180 kr.).  28 medarbejdere fortæller 
om deres tid på Nakskov Skibsværft.   

Omtalte Jan Larsson oplyser i øvrigt, at han hamrer 
løs på tastaturet i Nice på manuskriptet til sin næste 
spændingsroman.� � � �         ELJ

Flere klubmedlemmer på bogmarkedet


