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Vi skriver 2019. Et nyt år har set 
dagens lys.

I øvrigt er tidsforløbet - en uge er 
gået - en måned har skiftet navn - et 
år har fået et andet tal. 

Et spændende, men også et tanke-
vækkende fænomen. Nåede vi det, vi 
havde planlagt?

Gav vi omsorg og kærlighed til vore 
nærmeste - og havde vi overskud til 
også at dele ud til andre?
Livet er en konstant udfordring, og 
heldigvis for det. Vi har kun et liv så 
det handler om at bruge det på den 
bedst tænkelige måde.

Jeg har ingen patentløsning på det 
lykkelige og korrekte liv, men hvis 
man giver andre et smil og er parat til 
at hjælpe og trøste når det er nød-
vendigt, kan det ikke gå helt galt.

Orient kan se tilbage på et 2018, 
hvor vi i øvrigt fyldte 86 år, og hvor 
alle vore aktiviteter oplevede mange 
spændende stunder.

Formanden har ordet
2019 vil helt sikkert også blive et 
spændende år for Orient. Vi har dyg-
tige og engagerede ledere, trænere 
og instruktører hvilket indebærer, at 
jeg som formand kan se frem til godt 
år for Orient.

Tak til alle, der er med til værne om 
og udbygge de gode traditioner, som 
Gymnastik og idrætsforeningen ORI-
ENT står for.

Den 16. februar afholder vi general-
forsamling i Orienthuset. Jeg ser frem 
til, at byde jer velkommen denne dag.

Og med dette vil jeg ønske alle et 
fremgangsrigt, lykkebringende og 
fredfyldt 2019.

/Jan Quaade
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Godt Nytår 2019 ønskes alle med-
lemmer, instruktører og hjælpein-
struktører i gymnastikafdelingen.

Orientdagen
Så er alle hold igen startet op efter 
jule/nytårsferien og inden vi ser 
os om, nærmer vi os Orientdagen 
den 30. marts 2019, hvor der alle-
rede nu trænes flittigt på de hold, 
der skal med denne dag.

Igen i år finder Orientdagen sted i 
Rødovre Stadionhal, Elstedvej 40, 
så husk!, sæt allerede nu et stort 
X i kalenderen denne dag, og det, 
hvad enten du skal være med som 
aktiv, eller bare kommer forbi for 
at bakke op omkring de gymna-
ster, der er på gulvet. 

Dagen starter kl. 12.00 og kl. ca. 
15 vil DGI Storkøbenhavns Repræ-
sentationshold, med ca. 40 gym-
naster, komme forbi og som sidste 
hold give en flot opvisning i hvad 
gymnastik kan føre til. 

Mere om programmet for Orient-
dagen i næste blad. 

Gymnastik
Husk! Vinterferie i uge 8
Alle hold, uanset hvilken idræts-
hal eller skole man er i/på holder 
vinterferie i uge 8. 

Det vil sige, at sidste undervis-
ningsdag inden vinterferien er 
torsdag den 14. februar og første 
undervisningsdag efter vinterferien 
er mandag den 25. februar. 

Husk, det er kun i uge 8, at Rød-
ovre holder vinterferie, andre kom-
muner kan måske holde vinterferie 
i en anden uge. 

/Elisabeth Petersen
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Generalforsamling
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Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder 
ordinær generalforsamling

lørdag den 16. februar 2019, kl. 14.00
i Orienthuset, Vårfluevej 15A, 2610 Rødovre.

  Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1.   Valg af dirigent
  2.   Valg af stemmetællere
  3.   Formandens beretning
  4.   Udvalgsberetninger
  5.   Fremlæggelse af regnskab
  6.   Indkomne forslag
  7.   Valg:
   • Næstformand Lene Hummelgaard (villig til genvalg)
   • Kasserer Peter Rysz Jensen (ikke villig til genvalg) 
      - Bestyrelsen indstiller Jesper Buck som ny kasserer
   • Revisor Ole Parbst (villig til genvalg)
   • Revisor Marianne Frisch (villig til genvalg)
   • Revisor suppleant Lisbeth Espensen (villig til genvalg)

  8.   Eventuelt, herunder udeling af Holger Hansens mindelegat

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være                                             
formanden Jan Quaade i hænde senest 14 dage før. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Efter generalforsamlingen er ORIENT vært ved en lun ret.

blad 1 - 2019.indd   5 13-01-2019   21:01:48



Håndboldafdelingen lever sit stille liv 
med træning hver tirsdag og en vin-
terturnering, der er i fuld gang.

Lige før jul fik Oldboys veteranerne 
både nyt spillertøj og nye trænings-
dragter. De har aldrig set så godt ud 
før.

 

Tak til ”Electroma” i Glostrup for spil-
lertøj og tak til ”Bellahøj Kræmmer-
marked” for flotte træningsdragter.

Godt nytår
/Lene

Deadlines for  
Orientbladet i 2019

Indlæg, fotos mv. sender du til: orientbladet@orient-gif.dk:
• nr. 2 senest den 15. februar.
• nr. 3 senest den 26. april.
• nr. 4 senest den 23. august.
• nr. 5 senest den 25. oktober.

/Dorthe Quaade

Håndbold
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Fastelavn
Er mit navn…… 

Så skal vi igen have et par hyggelige timer sammen i 
Orienthuset - nemlig søndag den 3. marts, kl. 10.

Vi skal slår katten af tønden, kåre årets konger 
og dronninger og traditionen tro, vil der blive

serveret varm kakao og fastelavnsboller.

Vi ses!
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POWERCHAIR 
HOCKEY-SPILLER 

VINDER IDRÆTSPRIS
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Anders Berenth, som i 2018 også blev 
kåret til verdens bedste Powerchair 
Hockey-spiller, har været engageret i 
sporten i over 20 år og har ikke kun 
imponeret med sine evner som atlet. 
Han har ved siden af sin aktive atlet-
karriere også ageret træner i klubben 
’Orient Red Bulls’, fordi han har ønsket 
at give så meget som muligt tilbage 
til den sport, som har givet ham så 
meget. 

Kort om prisen
Kulturministerens Parasportspris er 
en hyldest til den eller de personer, 
der yder en ekstraordinær indsats for 
handicapidræt. Prisen hædrer ildsjæle, 
som yder en unik indsats for at skabe 
bedre vilkår for parasportsatleter til at 
dyrke idræt og fejrer atleter, der har 
bedrevet exceptionelle resultater i pa-
rasportsidrætten. Prisen er på 100.000 
kroner.

Kulturministeren Mette Bock overrakte 
prisen til Anders Berenth i fælles-
skab med sidste års vindere af prisen, 
Connie Hansen og Mansoor Siddiqi, 
ved DRs sportsgalla-show ’Sport 2018’ 
den 5. januar 2019, der blev afholdt i 
Jyske Bank Boxen i Herning. 

/Dorte Berenth

Verdens bedste powerchair hockey-
spiller, Anders Berenth, landsholds-
spiller i Powerchair Hockey, blev ved 
DRs sportsgalla-show ’Sport 2018’ 
kåret som vinder af Kulturministerens 
Parasportspris 2018. 

Prisen blev givet for Anders Berenths 
mangeårige indsats for udbredelse af 
sporten samt hans egen unikke indsats 
ved VM i 2018, hvor han også blev 
kåret som verdens bedste Powerchair 
Hockey-spiller 2018.

Kulturminister Mette Bock siger:
”Anders Berenth er et fantastisk godt 
eksempel på en atlet, som udover at 
levere store sportslige præstationer 
også formår at inspirere og gå forrest, 
når det gælder at udbrede sporten til 
andre – en ægte ildsjæl. Jeg er glad 
for at kunne tildele Anders Berenth 
Kulturministerens Parasportspris 
2018.” 

Anders Berenth, Powerchair 
Hockey 
Som playmaker for det danske lands-
hold var Anders Berenth stærkt med-
virkende til, at Danmark opnåede en 
VM-sølvmedalje i Powerchair Hockey 
(hockey i elektrisk kørestol).
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Et kæmpe tillykke
Verdens bedste kørestolsfloorballspiller 
som kommer fra GiF Orient, vinder i 
Herning - Kulturministerens Parasports-
pris.

28 årige Anders Berenth vandt prisen 
og med prisen følger kr. 100.000.

Anders, der er født med muskelsvind, 
var i 2018 med til at vinde VM-sølv 
i Italien med det danske landshold 
i sportsgrenen køretolsfloorball, der 
officielt går under navnet Powerchair 
Floorball.

Ved VM blev Anders desuden kåret til 
den bedste spiller i verden, der spil-
ler med en floorball-stav i hånden - i 
modsætning til de spillere, som har et 
hockeystavshoved monteret foran på 
deres kørestol.

Kæmpe tillykke til Anders, men også et 
kæmpe skulderklap til hans mor og far 
Dorte og Torben Berenth som har væ-
ret med til, at bygge og udvikle denne 
sportsgren og er fundamentet for el-
hockey sporten i GiF Orient i Rødovre.

Kram til jer alle tre.

Bedste hilsner fra en stolt hovedfor-
mand.

/Jan Quaade
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NØDRÅB!

Orient har brug for hjælp, 
og søger frivillig til Festudvalget.

Er det mon dig?

Som Festudvalg vil du være primusmotor for:
  • Fastelavnsarrangement i Orienthuset.
  • Orients fødselsdag i Orienthuset.
  • Banko på Islev skole.
  • Juletræsfesten på Islev skole.

Hvis det har din interesse, eller du vil vide lidt mere, 
kan du kontakte det nuværende Festudvalg

eller Orients bestyrelse.

Vi glæder os til at høre fra dig.

/Bestyrelsen

NØDRÅB!
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 Nostalgi
[nʌsdalˈgiˀ]
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Orients bestyrelse
  Forretningsudvalget
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Formand
Jan Quaade
Tlf. 2046 1120
hovedformand@orient-gif.dk

Næstformand
Lene Hummelgaard
Tlf. 2331 8746
naestformand@orient-gif.dk

Kasserer
Peter Rysz Jensen
Tlf. 2521 1435
kassereren@orient-gif.dk

Sekretær
Kirsten E. Bertelsen
Tlf. 3162 8400
sekretaer@orient-gif.dk

Forretningsudvalgsmedlem
Carsten Præst
Tlf. 2987 8036 
udvalgsmedlem@orient-gif.dk
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Orients bestyrelse
   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
Micki Strømlund
Tlf. 2712 3407
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
Kirsten E. Bertelsen
Tlf. 3162 8400
idraetsmaerket@orient-gif.dk
 

El-hockey og Kørestolsfloorball
Dorte Berenth
Tlf. 2013 3346
elhockey@orient-gif.dk
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