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Rigtigt godt nytår til jer alle. Endnu et år er gået og vi skal kigge 
på alt det vi har nået.
Coronakrisen har haft betydning for alle vores medlemmer. Aflys-
ning af rejser, turneringer og stævner. Men fællesskabet i Orient 
er stærkt som aldrig før, så vi klør på. Tak til alle og en.

Aktiviteterne er så småt i gang igen og bestyrelsen har travlt med 
at forberede årets generalforsamling, som i år er den 5. februar i 
Orienthuset. Der er en del ting der skal på plads før vi kan sam-
les, men der er heldigvis masser af aktive folk i bestyrelsen og i 
aktiviteterne.

Jeg tænker tit; "hvad mon man gjorde, hvis ikke der var alle de 
fantastiske frivillige mennesker i en organisation?". Det skal vi 
alle huske og sætte stor pris på. Jeg ved, at jeg gør. 
Vi skal huske at værne om - og passe på hinanden, for det er 
hvad fællesskabet bygger på og højnes af.

Sidst, men bestemt ikke mindst, kan vi berette at det, via fæl-
lesskabet i fodboldklubberne, er lykkedes at få afsat penge til, at 
der kan anlægges en ny kunstgræsbane på Islev skole. Det vil vi 
se frem til, da det også vil give øget plads til foreningsaktiviteter-
ne i gymnastikhallerne, eftersom fodbolden kan rykkes udenfor 
året rundt.

/Maria Grøndahl
Formand

Formanden har ordet
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Gymnastik- og idrætsforeningen Orient afholder ordinær generalforsam-
ling, lørdag den 5. februar 2022, kl. 10.00 i Orienthuset, Ved Sports-
pladsen 14, 2610 Rødovre.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af stemmetællere 
3.  Formandens beretning 
4.  Udvalgsberetninger
5.  Regnskab 
6.  Indkomne forslag 
7.  Valg:
 • Formand Maria Grøndahl (villig til genvalg)
  • Sekretær Lene Hummelgaard
 • Forretningsudvalgsmedlem Carsten Præst (ønsker ikke genvalg) 
 • Revisor Ole Parbst
 • Revisor Marianne Frisch
 • Revisor suppleant Lisbeth Espensen
8.  Eventuelt, herunder uddeling af Jan Quaades mindelegat

Forslag er ønskes behandlet på generalsorsamlingen skal være formand 
Maria Grøndahl i hænde senest 14 dag før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS: Bestyrelsen er vært ved en lille morgenplatte under generalforsamlin-
gen.

Generalforsamling







U13/14-drengene
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Søndag den 5. december 2021 spillede U13/14 drengene 
med et sort bind på armen til ære for René

Vi startede også kampen med 1 minuts stilhed. René har 
haft stor betydning for mange af spillerne på vores hold, så 
de ønskede at ære ham en sidste gang. 

Drengene spillede en okay kamp, men tabte desværre 6-1. 
De spillede flot sammen, men bolden ville bare ikke i mål. 

Vi spillede mod nogle rigtige søde drenge fra Lejre. Tak for 
deres forståelse.

Vi sender mange tænker til Renés børn.

/Hilsen trænerteamet 



Det er første gang, jeg (Tage) skal 
overrække prisen som Årets Leder. 
Det har jeg glædet mig til, og selv-
om min erfaring stort set er nul, så 
har jeg i særlig grad glædet mig til 
at skulle overrække prisen som årets 
leder til den person, der er blevet 
valgt i år.

Året leder overrækker vi jo til en per-
son, som i året løb har gjort noget 
specielt i klubben.

Årets leder er en person, jeg kender 
rigtig godt, og som er en rigtig god 
Orient ven. Vi har igennem tiden haft 
mange samtaler om Orient, hvad der 
sker og om fremtiden.

Nogen af de ting, som årets leder er 
kendt for er:
• Årets leder har været med i Orient 
i rigtig mange år
• Vedkommende har som ung spillet 
fodbold på højt plan
• Jeg har på fornemmelsen, at ambi-
tionen om en god uddannelse endte 
med at blive prioriteret højest
• Årets leder er rigtig god til tal
• Årets leder startede - som næsten 
alle andre - som træner for sit eget 
barns hold
• Årets leder er indmeldt i Orient i 
1996

• Årets leder har været med til at 
starte støtteforeningen Orientexpres-
sen
• Årets leder har været med til at 
starte vores to ture i ungdomsafde-
lingen 
• Årets leder har i mange år været 
en hovedkraft i Fodboldudvalget
• Årets leder har været formand i 
Orient fodbold
• Årets leder er lige nu kasserer.
Alle må nu vist være klar over, at det 
i år er John, der er valgt som årets 
leder.

John kom lige herop!

John, du har i rigtig mange år væ-
ret med til at udpege, hvem der 
har skullet været årets leder. Du er 
som bekendt aldrig kommet på tale 
førend nu, hvilket jeg tror skyldes, at 
du altid har været meget engageret 
i at finde den, der fortjener udnæv-
nelsen. Og som god sportsmand, 
udnævner man ikke sig selv. 

Så du har meget ofte været den, der 
er kommet med de vægtige grunde 
til udnævnelse af de forskellige 
personer. Derfor er du ikke blevet 
udnævnt før end nu, selvom der har 
været mange anledninger og gode 
grunde.

Årets fodboldleder 
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John, dette er så typisk for dig – der 
skal findes en løsning. Ligesom du så 
mange gange trådte til som træner i 
ungdomsafdelingen, når et hold stod 
i akut trænermangel.

Som I alle ved så blev jeg formand 
og John, du er fortsat som kasserer. 
Du har lavet et kæmpe arbejde siden 
da. Man skal være en del af FU for 
at forstå, at du har brugt vanvittig 
mange timer på, hvad man vist godt 
kan sige at rydde op.

Kære John – stort tillykke med prisen 
som Årets Leder 2021!

/Tage Vestergaard Olesen

For godt og vel et år siden meddelte 
Micki, at han stoppede som formand, 
og at det ville blive ved udgangen af 
2020. Det var et noget lamslået FU, 
der fik den besked som noget af det 
første på et FU-møde, hvor vi ellers 
skulle til igen at trække vejret efter 
Coronanedlukning 1. Det var ikke 
lige det, der var brug for i Orient.

Du havde sammen med Eva beslut-
tet at stoppe som kasserer – nok af 
to grunde Helbred og jeres ønske om 
at kunne rejse, når I havde lyst. Du 
og jeg havde i rigtig lang tid forbe-
redt, at jeg skulle overtage dette 
arbejde. Vi havde regelmæssige mø-
der om tirsdagen, men den følgende 
tirsdag var et noget andet møde. 
Jeg husker, at du fortalte, at du have 
haft en lang snak med både Susanne 
og Ulla om, hvad vi dog skulle gøre. 
Du fortalte også, at du havde haft 
en snak med Eva om at fortsætte i 
Orient. Dit forslag var, at jeg skulle 
tage formandsstafetten, og at du så 
ville fortsætte som kasserer.



Sæt X i kalenderen
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2022 må være året hvor vi igen kan glæde os til en 
masse hyggelige og festlige stunder sammen i Orient.

Sæt derfor X i kalenderen allerede nu.

Fastelavn
søndag den 27. februar i Orient huset

Fødselsdag
lørdag den 7. maj i Orient huset

Banko
lørdag den 5. november i Festsalen på Islevskole

Juletræsfest
søndag den 11. december i Festsalen på Islev skole

Følg med på vores hjemmeside og Facebook for mere 
info.

/Festudvalget
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Godt nytår
ønsker gymnastikudvalget til alle gym-
naster, instruktører og hjælpeinstruktø-
rer med flere.

Så glædede vi os til at starte op igen 
efter nytår, men sådan skulle det ikke 
være. 6 hold mandag og 9 hold tirsdag 
måtte vente en uge mere på grund af 
restriktioner. Nu håber jeg så, at alt er 
blevet ”normalt” igen fra onsdag den 5. 
januar. 

Den 27. november 2021 havde hold 24, 
springpiger øvet, lørdagstræning.

Dagen stod på spring, lidt dans og mas-
ser af grin og hygge! Dagen startede 
10.30 på Tinderhøj skole, hvor vi brugte 
5 timer på at lave gymnastik. 

Da kroppen ikke kunne mere, gik 
vi over til Orienthuset, hvor der var 
hjemmelavede pizzaer, hygge, quiz og 
selvfølgelig limbo.

Efter mange timer med godt humør og 
trætte kroppe, blev alle hentet kl. 21. 

Holdet havde ellers glædet sig til at 
de skulle overnatte i Orienthuset, men 
instruktørerne valgte, på grund af coro-
naen, at sløjfe overnatningen.

Alle instruktører takker for den gode 
opbakning til dagen, og de mange gode 
timer med alle gymnasterne. 

Vinterferie
Husk at der er vinterferie i uge 8 fra 
mandag den 21. februar til søndag den 
27. februar, i Rødovre, og derfor ingen 
undervisning i den uge. 

I det næste blad vil der komme nyt 
om Orientdagen den 26. marts, som vi 
håber bliver gennemført i år.

/Elisabeth Petersen
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Festudvalget
Det er ikke mange festlige indslag det er blevet til i 2021, men vi var 
da heldige at kunne holde vores årlige banko. Der var ikke så mange 
deltagere, men så var vinderchancerne endnu større og det havde de 

fremmødte glæde af. Og som altid havde vi nogle hyggelige timer.

Juletræsfesten var i fare grundet Corona. Ikke mange billetter blev 
solgt. Held i uheld gjorde det, at vi kunne gennemføre i bedste 

Coronastil. Der blev ikke danset om træet, men der var et 
forrygende show på scenen, så der blev grinet og hygget på stole-
rækkerne. Bordene var sat op, så der kunne holdes afstand, og når 
der blev viftet med flaget, kom en af de sødeste frivillige ned og tog 
imod bestilling af gløgg og vafler, som også blev serveret. Hvilken 

service, som man nemt kunne vænne sig til.
 

Tak til alle.
Især vores frivillige hjælpere, som var med til at gøre det muligt.

Vi glæder os til et nyt år, et 2022, hvor vi forhåbentlig både kan ses 
og hygge lige som vi plejer, så traditionerne kan fejres.

Godt nytår
/Festudvalget
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Deadlines til 
Orientbladet

Deadlines for de kommende blade i 2022:

• Blad 2 - fredag den 11. februar. 
• Blad 3 - fredag den 1. april.
• Blad 4 - fredag den 19. august.
• Blad 5 - fredag den 28. oktober.

Indlæg, fotos mv. sender du meget gerne til:
      orientbladet@orient-gif.dk

/Redaktøren

Tak for denne gang
Efter næste 12 år på posten som redaktør for Orientbladet, og 53 
udgivelser, er det blevet tid til at overlade roret til andre dygtige og 
initiativrige folk. 

Det har været en sjov tid med mange gode, dejlige og overraskende 
historier fra et aktivt og spændende fritidsliv i Orient - dækkende alle 
aldre og mange forskellige aktiviteter, både indendørs og udendørs. 

Orient er en skøn forening - også at lave medlemsblad for - og jeg 
ønsker alle frivillige samt læsere og aktive folk i Orient held og lykke 
fremover. 

Tak for at I alle har givet mig én på opleveren.
/Dorthe Quaade



Orients bestyrelse
Forretningsudvalget
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Formand
Maria Grøndal
Tlf. 3161 6222
hovedformand@orient-gif.dk

Næstformand
Lars Vegener
Tlf. 2236 4650
naestformand@orient-gif.dk

Kasserer
Søren Mortensen
Tlf. 6066 8104
kassereren@orient-gif.dk

Sekretær
Lene Hummelgaard
Tlf. 2331 8746
sekretaer@orient-gif.dk

Forretningsudvalgsmedlem
Carsten Præst
Tlf. 2987 8036 
udvalgsmedlem@orient-gif.dk
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Aktivitetsformænd
Svømning
Maria Grøndahl
Tlf. 3161 6222 
svomning@orient-gif.dk
 

Festudvalg
Susanne Fotel Christensen
Tlf. 2063 5669
festudvalg@orient-gif.dk
 

IT & Webmaster
Jesper Quaade
Tlf. 2097 8804
webmaster@orient-gif.dk
 

Bladredaktør
Dorthe Quaade
Tlf. 2940 5941
orientbladet@orient-gif.dk
 

Orienthuset
Preben Christensen
Tlf. 2515 0177
orienthuset@orient-gif.dk

Fodbold
Tage Vestergaard Olesen
Tlf. 2637 9976
fodbold@orient-gif.dk
 

Gymnastik
Elisabeth Petersen
Tlf. 3670 3883
gymnastik@orient-gif.dk
 

Håndbold
Lene Hummelgaard
Tlf. 2331 8746
handbold@orient-gif.dk
 

Idrætsmærket
Lisbeth Steensborg
Tlf. 2636 0927
idraetsmaerket@orient-gif.dk
 

El-hockey/Powerchairfloorball
Dorte Berenth
Tlf. 2013 3346
elhockey@orient-gif.dk
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