NYHEDSBREV AUGUST 2018.
Det er efterhånden længe siden at vi har givet lyd fra os. Det skyldes bl.a. at vi har
haft meget travlt. Der er så meget gang i udlejningerne, at der næsten er noget i
huset hver 3. dag.
Vi bruger meget energi på at få det hele til at gå op i en højere helhed. Der er
efterhånden kommet flere typer af arrangementer, både private, men også
foredrag, prisoverrækkelser, temadage, og udstillinger.
Det lyder jo umiddelbart fint nok, og det er det også, man skal bare huske på at det
slider jo på huset. Heldigvis har vi stadig en hel del friske folk som passer huset. De
berømte rengøringsdamer, har nu fået selskab af en lille flok ”Gamle gnavne mænd”
som mødes en gang om måneden for at gå og hygge sig med at lave små
reparationer, hist og pist, så huset fremstår så velholdt og pænt, som det nu er
muligt.

INDBRUD PÅ ØP
Nu er alting imidlertid ikke fryd og gammen. Vi vågnede brat op mandag d. 6. august
til dette syn.

En flok ”lystige ungersvende” må vi tro, havde i løbet af natten, på bedste amatørvis
forsøgt at stjæle vore smukke koglelampe i foyeren. Som det ses på billedet, så
lykkedes det ikke. Det var et trist syn, når man tænker på, at ingen har fået noget ud

af denne amatøragtige indsats. Der er kun kommet problemer ud af det, både for de
lejere der holdt fest, og for foreningen. Den ene af indbrudstyvene nåede dog at
skære sig, og efterlade en del blodspor, og politiet har samlet de spor der nu var
tilbage. Vi ved ikke hvem det er, og får det nok heller ikke at vide. Skulle politiet finde
dem, så skal vi nok ikke regne med, at de lige farer ned og opretter et kviklån, til at
betale en ny lampe med. Så det er foreløbigt en sag for forsikringsselskaberne. Sådan
en lampe er rasende dyr, og lige nu er vi i gang med forhandlinger for at forsøge at
redde så mange penge, som muligt. Vi ved ikke lige hvordan det ender, men vi kan
blive nødt til at finde på en anden form for belysning.

HJERTESTARTER PÅ ØP
Vi har fået tilbudt at overtage en hjertestarter fra en restaurant i byen, for en fornuftig
pris. Det synes vi er en god ide, når man tænker på, at der nogle gange kan være
samlet op til 300 mennesker i huset, så det burde skabe lidt ekstra tryghed, både for
gæster på ØP, men også for mennesker i lokalområdet.

Som det ses på billedet, er den blevet placeret på væggen ved bagdøren til ”Tårnet”.
Den dør vi alle bruger når vi færdes på ØP i det daglige. Der mangler stadig lidt
skiltning, men det kommer på plads hurtigst muligt.

NÆRMESTE FREMTID.
Vi har ved tidligere lejligheder fortalt at vi gerne vil i gang med en ny runde
ansøgninger til fonde, for at kunne færdiggøre renoveringen af ØP. Vores sidste
ansøgning til AP Møller fonden, endte negativt. Vi håber at komme i gang med at
sende ansøgninger ud, her i efteråret, og vi vil søge bredt, idet AP Møller fonden har
efterlyst noget medfinansiering, men at vi kunne komme med en ny ansøgning om
1 -1½ år.

LOPPEMARKED.
Vi har været i gemmerne, og igen fundet en hel del ting, som enten ikke skal bruges,
eller har været gemt så godt, at vi ikke har opdaget dem. Husk at vi har ca. 1600 m 2
under tag, så der kan godt gemme sig et og andet. Imidlertid vil vi lave et
loppemarked, og se at få ryddet ud.
Det skal ske SØNDAG d. 21. oktober Kl. 10 – 13.
For ikke at stå helt alene vil vi gerne invitere andre til at deltage. Der er plads til 15
stande, og eneste krav er, at man er medlem af foreningen, og betaler en flad 50´er
når man kommer. Tilmeldingen som skal ske på mail til foreningen
oerstedspavillonen@gmail.com sker efter ”først til mølle” princippet, og skal
indeholde oplysning om navn, adresse og mailadresse, inden d. 1. oktober. De heldige
får besked tilbage, straks derefter. Hører man ikke noget, så er det fordi nogen har
været hurtigere. ØP stiller borde til rådighed, og vi regner med at anvende teatersalen
og Mads Lange Stuen. Skulle det være fint vejr, så kan man måske også krybe udenfor.
Cafeen er beregnet til kaffedrikning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

