
ØK´s Medarbejderfond: Vi støttede også Bethel i 
Nyhavn og den danske forening Trankebar 

 

I forbindelse med afviklingen af ØK's Medarbejderfond støttede vi også 

renovering af sømandshjemmet Bethel i Nyhavn med kr. 350.000 kr. og 

foreningen Trankebar med 200.000 kr. 

 

Bethel i Nyhavn  

Sømandshjemmet Bethel stod færdigt i 1906 ved arkitekt Jens Christian 

Kofoed, og det er i dag også et meget søgt hotel i Nyhavn. Det blev for nogle 

år siden besluttet at gennemføre en meget nødvendig renovering af såvel 

faciliteter for ophold for søens folk, den lille kirke samt hotellet. Renoveringen 

betyder, at hotellets drift fremover kan finde et attraktivt leje også for turister 

lige midt i Nyhavn.  

6. juni kunne kirkens bestyrelse og medarbejdere præsentere den første del af 

renoveringen. I en særlig, ny sømands-lounge finder man en skibsklokke fra 

ØK´s MS Kina, skænket af ØK Fonden, samt tre eksemplarer af de 

navnkundige ØK-plakater og interiør i øvrigt, som er delvis finansieret af 

overskuddet fra ØK Klubbens auktion i Asia House af historiske effekter 

forrige år.  

 

Kaptajn Søren Bjørn Søgaard, til 

venstre, er også stærkt engageret i 

renoveringen af Bethel og sidder i det 

interne byggeudvalg sammen med 

bl.a. det daglige bestyrerpar, Dorte 

og Poul Jensen (til højre). Arkitekt 

Henrik Kjær står for den aktuelle 

renovering. 

 

https://www.eacclub.dk/nyheder/ks-medarbejderfond-vi-stttede-ogsaa-bethel-i-nyhavn-og-den-danske-forening-trankebar
https://www.eacclub.dk/nyheder/ks-medarbejderfond-vi-stttede-ogsaa-bethel-i-nyhavn-og-den-danske-forening-trankebar


Foreningen Trankebar  
Den danske forening, Trankebar, modtog 200.000 kr fra ØK´s 

Medarbejderfond til et stort arrangement i november 2018 på Kronborg for at 

markere 400 året for en dansk flådes afsejling mod Sydindien i 1618. 

Først i september 1620 nåede de danske skibe frem til Trankebar, der blev 

erhver vet som dans k handelsstation. Der er mange spor af det den dag i dag 

i Trankebar beretter foreningen og andre, som f.eks. klubmedlem Leif 

Rasmussen på næste side af dette ØK Blad. Trankebar var den første 

oversøiske handelsplads og springbræt til andre dele af Asien. I over 225 år 

var tusinder af danskere og andre europæere engageret i Trankebar. 

Foreningen Trankebar er nu i fuld gang med at arrangere markering af 400 

året for flådens ankomst. 

 

 


