MEDLEMMERNES OPLEVELSER I KLUBBEN: KEGLER - BANKO – BOW
Julefrokostens keglemestre
Den snærende deadline for seneste udgave af ØK
Bladet gav ikke mulighed for at bringe foto af
keglekongerne ved honorarbissernes julefrokost,
23.11. Så her er de fra venstre på billedet: Knud Erik
Hansen, Engelbert Mertens og Erik Piil Clausen (foto:
Niels Erik Knudsen)
– Aftenen bød også på en sand sponsoreret gaveregn

Så var der igen gang i ”gamle Ole” ved bankomester Jens
Høding og Maria O. Jensen. Eileen Sonne havde også banko, da
det kom til Runchels æbleskiver. I baggrunden Gert Robert
Hansen. (Foto: Erik Ljunggren)

Bowling-konger og en -prinsesse
ved diverse lodtrækninger, hvor hovedgevinsten, en af
de navnkundige Wegner-stole, faktisk blev vundet af
giveren selv, Knud Erik Hansen. Men han lod naturligvis
loddet gå videre – det nød Lars Boe godt af.
Banko – også med 400 æbleskiver og gløgg
Der var banko til alle over 100 medlemmer, når vi kom til
lækre æbleskiver (tips fra Runchel: Æbleskiverne var fra
Karen Wolﬀ) og gløgg, ved den legendariske
bankoaften i Asia House, onsdag 6. december. Men
adskillige af deltagerne ﬁk også ægte banko i Asia Hall,
da bankomester Jens Høding og hans nye assistent,
Maria O. Jensen, trak lykkenumre fra posen og
kontrollerede, at – næsten – alle havde ægte banko
undervejs. (ELJ: Redaktøren undskylder et par
forstyrrelser med fejlmeldinger undervejs….).

9. januar kastede klubbens medlemmer liﬂigt
bowlingkuglerne mod keglerne på det fornemme anlæg,
Lanes & Lounges på Amager. Ofte måtte man sande, at
kuglerne fandt deres egne veje, men det blev også til
særdeles ﬂotte pletskud. Spørg blot Britha Runchel, der
væltede alle kegler tre gange i træk – men hun kom
alligevel ikke ind i vinder-trioen: Peter Buron, Lars Boe
og Erik Solberg.

Studie i koncentreret bowling-fokus ved Gunnar Jensen, som
dog ikke kom i vinderfeltet i denne omgang. Og th., Klubbens
bowling-prinsesse, Birgitte Funch, smiler tilfreds efter et nyt,
ﬂot arrangement.

Syv medlemmer havde pladen fuld i kampen om den store ﬁnale
om alskens jule-guf. Karen Mønsted var heldigst i
lodtrækningen, og som det fremgår, var hun meget tilfreds med
udviklingen.
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Sværdsiden tog igen kegler som vinder-trio: I midten vinderen,
Peter Buron, til venstre nr. 2, Lars Boe, tredjepladsen gik til Erik
Solberg. De noble herrer ønskede Annie Sejr Petersen med på
billedet som hendes trøstpræmie, idet Annie denne gang måtte
notere laveste score blandt alle. (Foto: Erik Ljunggren).
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WLING – NØRGAARD

AF MARIA O. M. JENSEN, OLE J. MOHRSEN OG ERIK LJUNGGREN

Gertie Steincke: Der er jo farfar…..
ØK Klubben besøgte, 8. februar, KØS
Museet i Køge med fokus på Bjørn
Nørgaards skitser til hans arbejde med de

særlig oplevelse: For der var jo farfar, daværende
justitsminister K. K. Steincke, gengivet. Han døde da
Gertie var 16 år, 1963, så hun har mange familieminder
fra tiden med ham.

For Gertie Steincke var der på ny lejlighed til gensyn med farfar,
K. K. Steincke, her i udsnittet fra den sidste af de historiske
gobeliner. (Foto: Erik Ljunggren)

navnkundige gobeliner i Riddersalen på Christiansborg.
Skitserne er i Køge gengivet i naturlig størrelse, og det
blev til interessant orientering om detaljerne i mange af
skitserne. For klubmedlem, Gertie Steincke, var det en

Nogle af gæsterne i Køge fra ØK Klubben. Til højre dagens
arrangør, Maria O. Jensen, som også sørgede for gode
frokostrammer på Restaurant Stigann.

Kommende arrangementer
Jazz i Asia House, 15. marts. Efter deadline på dette
blad besøgte Paul Harrison ØK Klubben med sit band.
Glæd dig til billeder og reportage om denne aften i næste
blad (juni).
ØK Klubbens generalforsamling, 10. april. (Indstik)
Pinselørdag i Frederiksberg Have, 19. maj kl. 11:
Frederiksberg Slot derefter i Petersens Familiehave
ØK Klubben arrangerer besøg i det 300 år gamle slot
med den smukke riddersal samt bl.a.Marmorbadet, Det
Kinesiske Værelse, Flagaltanen, barokkirken og
Prinsessernes Pandekagekøkken. Mødested:
Frederiksberg Slots hovedindgang, Roskildevej. Under
opholdet på slottet er det tilladt at parkere i slotsgården,
såfremt der er plads. Vi er klar til rundvisningen præcis kl.
11:00-ca. 12.30, og der er mange trapper undervejs. Pris
for rundvisning og entre er kr. 100, pr person, som bedes

indbetalt ved tilmelding (max deltagere 25, så først til
mølle…) senest fredag, 11. maj Af hensyn til bordbestilling også tilkendegivelse om deltagelse i fælles
frokost for egen regning i Petersens Familiehave, Pile
Allé 16, Frederiksberg - kl. 13:00. Der serveres en
musikanretning i 2 omgange for kr. 229 pr person
ekskl. drikkevarer. Afregning direkte med restauranten.
Musik fra kl. 14. Aktivitetsudvalgets koordinator: Maria
O.M. Jensen.
Mere udførlige fakta i næste blad, men allerede nu
til kryds i din kalender: 20. september kl. 18, Asia
House: Tidligere ﬁnansdirektør i Nordisk Fjer, Anders
Wejrup, gæster ØK Klubben om Nordisk Fjer
koncernens spektakulære, dramatiske sammenbrud
og det nervepirrende efterspil.

Tilmelding – se kolofonen side 12

Kommentar: ØK Bladet og hjemmesiden i samspil
Den opmærksomme læser har givet allerede bemærket
det: Titlen for ØK Klubbens blad er fra og med dette
nummer slet og ret blevet til: ØK Bladet. Udviklingen er jo,
at bladet efterhånden er eneste medie, der baserer sig på
Kompagniet, så derfor bevarer vi med ØK Bladet
kendskabet og tilknytningen til ØK Klubbens aktiviteter
og hændelser blandt klubbens medlemmer. Der er også
arbejdet på udvikling af bladets samspil aktuelt med
klubbens hjemmeside i samarbejde med kasserer
Birgitte Funch (især vedr. betalings-ﬂow´et for kontingent
og arrangementer) samt administrator Ole J. Mohrsen og
professionelle samarbejdspartnere.
Hjemmesiden opgraderes som klubbens informationsmedie sideløbende med ØK Bladet. Alt i fuld respekt for,
at alle medlemmer - uanset teknisk niveau - fortsat skal
kunne føle sig godt orienteret – i posten som på

internettet i det vigtige arbejde for at holde ØK Klubben
på Kompagniets spor. (Læs også formand, Andy Vels
Jensen, kommentar om det på bagsiden).
Vi ser frem til eventuel inspiration og ideer til, hvordan vi
kan følge det hele bedst muligt på dit spor i såvel bladet
som på hjemmesiden. 
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Jens Bjergmose, redaktør
www.eacclub.dk
e-mail: jens.bjergmose@gmail.com
Erik Ljunggren, redaktør ØK Bladet
e-mail: erik.junge88@gmail.com
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