Ørstedspavillonen
Nyhedsbrev - januar 2016

Stor donation sikrer indretning af 1. salen på forhuset mod
Havnegade.
1. salen på hovedhuset har siden genåbningen været et af ØP’s
”smertensbørn”. Da den store bevilling fra A.P. Møller-fonden virkeliggjorde
drømmen om den endelige restaurering af ØP, måtte vi prioritere:
Teatersalen, fest- og mødelokaler mod Havnegade, indgangsparti, trappe,
elevator samt toiletter og køkkenforhold m.m. i kælderen blev prioriteret som
nr. 1 – og så måtte etagerne over Teatersalen og i ”Tårnet” inkl. den tidligere
lejlighed vente.
I oktober 2015 tog tre hold af frivillige alligevel fat på ”grovarbejdet” i den
gamle lejlighed. Der blev nedsat et tømrerhold, et murerhold og et malerhold
under ledelse af Frits Feodor Nielsen, Poul Erik Hansen og Jesper Mydtskov
– og i løbet af november-december lykkedes det at få afrenset vægge,
spartlet, lavet nye forskallinger af lofter, fjernet vægge og opbygget nye, lavet
inddækninger ved vinduer og døre, muret trappe til altan mv.
Samtidig har vores arkitekt, Poul Erik Hansen, lavet et projekt for
færdiggørelsen, som bl.a. omfatter original indretning af den gamle
”Borgerstuen” – således kan lokalerne på 1. salen mod Havnegade bruges
som ekstra mødelokaler, og kontor for ØP’s bestyrelse.
11. januar kom så den glædelige meddelelse, at Stiftelsen af 25. Juli 1851 v/
fhv. bankdirektør Torben Rasmussen har besluttet at give 315.000 kr. til
projektet med 1.salen på forhuset. I den kommende tid tager en række
professionelle langelandske håndværkere over efter de frivillige – og vi
håber, at den nye 1.sal kan stå færdig til sommeren 2016.
Vi er meget taknemmelige over den rundhåndede støtte fra Stiftelsen af 1851
– som også tidligere givet 500.000 til de første faser af restaureringen.
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En lavine af begivenheder
Det er helt utroligt, hvad der er sket på det gamle ØP i året der gik – senest
Klub 100 ́s store arrangement med Stig Rossen og Rudkøbing Musikforenings julefrokost-koncert med nostalgiske toner fra The Repeatles.
I det nye år starter der tangoundervisning i Mads Lange Stuen.
”Middagselskabet” fortsætter med sine succesfulde fællesspisninger - som er
den sidste onsdag i måneden - næste gang d. 27. marts. Desuden har vi
fornøjelsen at lægge hus til Fyns Amts Avis Initiativpris 2016 på ØP den 2.
februar kl. 10-17 – fordi ØP fik den i 2015!
Endvidere bliver der LASK-teaterforestilling (”En ring af Ild – en musikalsk
rejse i Cashland”) den 4. februar – og ØP holder selv loppemarked med salg
af overskydende inventar den 21. februar kl. 11-15.
Forårets clou, Langelandsrevyen, løber af stabelen i dagene 13.-16. april ..
og husk så ØPs generalforsamling den 26. april!
Det allervigtigste – også for økonomien – er, at ØP har en helt overvældende
succes med udlejning til private fester og andre arrangementer.
Fra genåbningen d. 1. marts og til årsskiftet her der været 86 udlejninger, der
dækker over større eller mindre, offentlige eller private begivenheder, og stort
set hele resten af vinteren er der booket fredag-lørdag-søndag. I skrivende
stund er der 56 reservationer i 2016, og vi har nu bestillinger både til 2017 og
2018. Ja en enkelt i 2020!
Så ja – ØP er igen blevet hele Langelands Kultur- og Forsamlingshus.
Der er dog plads nok til nye initiativer på hverdage. Så hvis du går rundt med
nogle ideer til noget ”et eller andet”, så kontakt bestyrelsen. Vi er altid parate
til at få en snak over en kop kaffe i køkkenet.
På hjemmesiden kan man se hvilke datoer, der er ledige og kan booke sig
ind – hvorefter der skal skrives kontrakt med ØP. Til brug for lejere har Jan
Andersen udarbejdet en flot og udførlig vejledning med praktiske oplysninger,
retningslinjer og muligheder ved leje af lokaler på ØP, der ligeledes findes på
hjemmesiden.
Men indimellem skal der jo laves vedligeholdelsesarbejder – så derfor har
ØP været lukket på grund af oliering af gulve i dagene 23.-25. januar.
Desuden arbejdes der med mange småforbedringer hen ad vejen – f.eks. er
der indkøbt en skabsfryser til brug for det lille buffetkøkken, 10 nye store
runde borde, og i køkkenet forsøger vi hele tiden at følge med ønskerne fra
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lejerne. Der er også kommet nye lamper i salen, kraftigt sponseret af firmaet
Louis Poulsen, så Teatersalen fremstår så smuk som nogensinde.



Flot forplads
Vi skal heller ikke glemme, at ØP siden sidste nyhedsbrev har fået anlagt en
meget fin forplads med ny belægning af passagen fra Havnegade til Ppladsen og ind til hovedindgangen, finansieret af Langeland Kommune.
Samtidig blev de nærmeste stier i Ørstedsparken omlagt, så vejene nu helt
naturligt fører lige hen til hovedindgangen. Stor tak til kommunen – og til Alf
Jensens folk, der lavede arbejdet så smukt!
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