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Endnu engang på grund af Covid-19, blev 2021 bladmæssigt desværre ikke meget bedre end året 
før! Igen blev det kun til 3 blade ud af 5 planlagte – februar, september og november udkom, 
mens marts og august måtte udgå. 
  
Heldigvis ser det ud til, at 2022 bliver året hvor Orientbladet igen kan gøre sin fulde udbredelsen. 
Nu med ny redaktør. 
 
Og ny redaktør, er jo ligestillet med farvel til den eksisterede ☺ 
Jeg har efter næste 12 år som redaktør valgt at stoppe i Orient, da alt jo skal have en ende. 
 
På trods af, at jeg ikke selv har været aktiv Orienter, så har Orient omfavnet mit liv i næsten 32 
år. Det har ubevidst omsluttet mit liv og er blevet en del af både min hverdag og i livets store 
begivenheder, så som barnedåber, konfirmation, bryllup og dødsfald. Orient har været det ekstra 
familiemedlem, der altid har være der og som der altid er blevet nævnt og omtalt, på selv den 
mest kedelige hverdagsaften. Det bliver således også svært at farvel - så jeg vil nøjes med på 
gensyn. 
 
Tak til hele Orients bestyrelse – både tidligere og nuværende medlemmer. Det har været en 
fornøjelse og jeg ønsker jer og ikke mindste Orient, rigtig meget held og lykke fremover. I vil altid 
være i mit hjerte og mine tanker.   
 
/Dorthe Quaade 
 

IT / Hjemmeside 

Vores hjemmeside orient-gif.dk lever stadig sit eget lille stille liv i hjørnet af Orient. Men ikke 

mindst bruges den daglig af mange. 

 

I 23 år har jeg varetaget hjemmesiden og IT rollen i Orient, men desværre har jeg besluttet at 

rejsen skal slutte her. 

 

Efter at havde været i Orient i 46 år (siden jeg var 4 år), både som aktiv fodboldspiller i over 22 

år, uddannet fodboldtræner med eget drengehold, svømmede på trænerholdet i 

svømmeafdelingen, opstart af motionscenter i 1999 og indtrædelsen i hovedbestyrelsen i 2010 

bliver jeg desværre nødt til at trække stikket af personlige årsager. 

 

Men I skal jo ikke snydes for en kort beretning, som bliver den sidste fra mig af. 

 

Året har igen været lidt stille, lidt covid19 opdateringerne, online billetsalg sat op, holdredigering 

m.v. 

 



Som jeg nævnte sidste år, var der et ønske om re-design af hjemmesiden fra min side af, da 

databasen til siden er meget forældet. Men nu laver hjemmesiden løbende fejl netop pga. den 

forældede database og jeg har sat lidt plastre på hist og her så den virker uden at brugerne 

opdager det. 

 

Jeg sagde også sidste år at dette projekt er igangsat. Men desværre, igen af personlige årsager, er 

dette blevet sat i bero indtil nu. 

 

Men helt slipper Orient dog ikke for mig, da jeg har lovet at igangsætte den nye hjemmeside igen, 

dog ikke som en del af Orient og bestyrelsen, men ved siden af – så det arbejde glæder jeg mig 

til.  

 

Det bliver så også det sidste fra min hånd i denne omgang. 

 

Man skal jo stoppe mens legen er god, og nye øjne skal der til. 

 

Det frivillige foreningslivet slipper jeg dog ikke helt, da jeg stadig er formand i FC Ballerup og U19 

træner samme sted. Ja man kan jo ikke helt lade være. 

 

Så til slut vil jeg så bare takke de andre medlemmer af bestyrelsen for et mega sjovt og super 

godt samarbejde, og ønsker alt held og lykke for Orient som altid har været en del af mit liv. 

/Jesper Quaade 

 

 

 

 

 


