
 Ørstedspavillonen 
   Nyhedsbrev - juni 2015

                                                                     Torben Tørnquist viser rundt ved Åbent Hus d. 31. maj

 
Tilmeld jer de nye frivillig-grupper! 
ØP er genopstået som en hvid svane – på helt utroligt kort tid. Vi skylder stor tak til A.P. Møller og 
de mange andre, ikke mindst lokale fonde og sponsorer. Men lige så stor tak skylder vi de mange 
frivillige, der knoklede med ØP, især i starten, hvor vi skulle forvandle ØP fra næsten ruin til et hus, 
vi kunne leve i. De mange frivillige var også med til at gøre indtryk på fonde og sponsorer.

Nu skal vi i gang igen. Der skal dannes grupper til istandsættelse af 1. salen (se nedenfor), 
rengøring, forplejning (salg af øl og vand m.m.) og møblering (før og efter arrangementer).  
Tilmeld jer, både gamle og nye frivillige – der er brug for alle!
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Projekt 1. sal
Efter at stueetagen, teatersalen, forhal, trapper og elevator m.m. er færdige, skal vi i gang med 
rummene på 1. sal: den tidligere lejlighed og stuen inden for verandaen. Her er det planen, at der 
dels skal indrettes et stort udstillingslokale – f.eks. for de langelandske kunstnere – dels indrettes 
et receptionslokale med lille køkken, kontor m.m.

Det gode er, at der allerede – som led i den store første fase – er lavet færdige arkitekttegninger til 
indretningen samt installeret indtag til el, varme og lys. Så det, der mangler, er almindeligt godt 
håndværk: puds og maling, døre og paneler, inventar til køkken, trappe til verandaen m.m.  
Derfor skal vi gang med tre frivilliggrupper:

Murergruppen:  
Udfyldning af huller og pudsning af vægge, lofter og dør- og vinduesnicher.

Tilmelding til: Povl Erik Hansen, 62 51 11 67/ povlerik@os.dk 

Tømrergruppen:  
Arbejde på lofter, genisætning af dørkarme, fodpaneler, reparation af bundstykker i vinduer, nye 
dørtrin til veranda, montering af inventar til anretterkøkken m.m.

Tilmelding til: Jesper Mydtskov, 24 60 73 91/ 40 29 30 63 / jesper@mydtskov.com

Malerguppen:  
Maling af alting: vægge, lofter mv. (men ikke dørene – de er parat)

Tilmelding til: Frits Feodor Nielsen, 26 12 74 85/ fritsfeodor@gmail.com

Grupper, der skal være med til at drive ØP 

Det nytter ikke, at vi bare bygger og indretter – Huset skal også drives med alle dets aktiviteter 
og arrangementer. Derfor er der brug for tre driftsgrupper: 

Rengøringsgruppen:  
Gøre rent fra A til Z 

Tilmelding til: Inge Tørnqvist, 22 32 96 13/ ingt@godmail.dk 

Forplejningsgruppen:  
Stå for salg af øl og vand m.m. til de arrangementer, hvor ØP er med 

Tilmelding til: Åse Lyhne Skov, 62 51 17 33/ lyhneskov@mail.dk 

Møbleringsgruppen:  
Sætte stole og borde op og tage dem ned igen før og efter arrangementer 

Tilmelding til: Jan Andersen, 22 78 18 50/ 62 51 42 34/ janad2103@gmail.com 

Tilmeld dig NU – vi går i gang efter sommerferien! 
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Klub 100 går i gang 

ØP’s  støtteklub for langelandske erhvervsdrivende nåede op på o. 120 medlemmer – Et flot 
resultat! Til gengæld for støtten får medlemmerne en række arrangementer – og lige nu, tirsdag 
den 9. juni, lægger Klub 100 ud med en aften med to spændende indlæg: Det første er med 
direktør og analysechef, cand.merc. René Frederiksen, A&B Analyse, der vil lægge op til en 
diskussion om Hvad tænker og ved danskerne om Langeland? – indledningen på en dialog, hvor vi 
forholder os til Langelands ”image” i ”udkanten”, dvs. resten af landet rundt om Langeland. 
Efter pausen kommer direktør Carsten Thomsen, PersonaOptimus og fortæller om Vækstledelse 
– det nye sort – et oplæg om at opnå det bedste resultat for både store og små virksomheder, 
med bl.a. et frisk eksempel fra Langeland! 

Ny teknik på ØP 

Takket være det flotte resultat af folkeindsamlingen Giv en stol til ØP er det ikke blot lykkedes 
at få de restaurerede lokaler møbleret, men også at få installeret en række ting, som er helt 
nødvendige for at ØP kan fungere som ramme om møder og arrangementer: 

For det første har vi fået lærred og projektor i teatersalen, så der kan vises power-point-shows, 
film og billeder i salen. Desuden er der nu kommet wi-fi, dvs. internetforbindelse i både Café 
Ørstedet, Mads Lange Stuen og Teatersalen – kønne ser netforbindelserne ikke ud, men de er 
effektive – og uundværlige her som på hele Langeland!  
Desuden er der kommet mørkelægning for de store vinduer i teatersalen og gardiner for alle 
vinduer mod Havnegade. Især mørkelægningen var helt nødvendig for at kunne have film- eller 
billedarrangementer om dagen eller på sommeraftener.  
Endelig har vi kunnet sige ja til et meget godt tilbud fra Louis Poulsen på køb af PH 
”Charlottenborg-lamper” til teatersalen, som til efteråret vil erstatte de gamle rispapirlamper! 

Ansøgninger 

Lige nu søger bestyrelsen penge til fornyelse af lyd-, lys- og sceneteknikken i teatersalen, så vi 
kan byde teaterforestillinger bedre vilkår på Langeland. Det er et projekt i millionklassen – men 
vi er optimister! 

Og vi har ikke glemt Realdania – Underværker-kampagnen. ØP var nemlig – har vi fået at vide – 
med i finalen i kampen om midler, til indretning af udstillingslokalet på 1. sal. 23. september 
åbnes der for en ny runde ansøgninger – og der skal vi naturligvis med igen!  
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Ansøgningen behøver ikke at ændres særligt meget – men vi skal igen samle mindst 400 likes på 
Realdanias hjemmeside .. Men skal vi ikke aftale, at vi slår vores egen rekord med 
1200 likes i første omgang? Skal vi ikke satse på 2000 likes? 

Forplads anlægges nu 

I foråret bevilgede Langeland Kommune et stort beløb til omlægning af arealerne foran ØP. Der 
skal lægges sten, fliser og asfalt (så der bl.a. bliver rigtig god adgang for handicappede) – og 
stierne i Ørstedsparken skal omlægges, så de peger lige ind til ØP’s hovedindgang. Herved 
retableres den historiske sammenhæng mellem Ørstedsparken og Ørstedspavillonen. 

Arbejdet foregår i dagene 17. august – 3. september.  
Vi beder Jer på forhånd bære over med rodet i de 3 uger – det hele bliver meget kønnere. Tak 
til Langeland Kommune for endnu en gang stor velvilje! 

Ny hjemmeside 

I midten af maj var ØP’s nye hjemmeside i luften, smuk og praktisk udformet af webkonsulent 
Marianne Gejl, der også har lovet at sørge for vedligeholdelsen. Af nyheder kan bl.a. nævnes, at 
der nu er adgang til en elektronisk booking af lokaler - i kalenderen kan man se, hvornår der 
allerede er optaget med offentlige og private arrangementer. Desuden er der en overskuelig 
arrangementsoversigt på forsiden.  

Priser og vilkår for leje af lokaler kan også findes på hjemmesiden – og for interesserede eller 
nysgerrige er der billeder og beskrivelser af alle fire lokaliteter: Café Ørstedet, Mads Lange 
Stuen, Teatersalen og foyeren.
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