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OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa

I Danmark findes der ca. 30 OK-Klubber
med flere tusinde medlemmer.
”O” står for Omsorg, mens ”K” står for kultur.
Projektor for OK - Klubberne i Danmark er Hs.
Kgl. Højhed Prinsesse Benedikte.
OK-Klubben København/Frederiksberg blev
stiftet tilbage i oktober 1967 af Thea Brank og
Arne Ginge og er en selvejende organisation,
der drives som en ”non profit forening”. Det
betyder, at de penge der kommer ind også bliver brugt igen på klubbens medlemmer, der
typisk er borgere som har passeret de 65 år.
Men alder er ingen hindring for medlemskab.
I OK-Klubben har vi en helt speciel ånd, for her er alle lige vigtige og vores frivillige behandler alle ens – nemlig godt!
Vi gør, hvad vi kan for at have et varieret udbud af tilbud til vores mange
medlemmer, men gode råd og ønsker er altid velkommen.
Vi har vores eget hus – OK-Huset, på Dirch Passers Alle 2, 2000 på
Frederiksberg. Stort set alle vores tilbud tager udgangspunkt i dette hus.
I huset er der også en lille Cafe, hvor der altid er frisk kaffe på kanden og
lidt godt til ganen.
Alt dette kan man læse nærmere om i OKs lille blad, der udkommer 4
gange årligt eller man kan henvende sig i vores reception, hvor en frivillig
altid gerne vil oplyse mere.
I det daglige hjælper vores frivillige medlemmerne til rette, så de kan føle
sig trygge. For i OK-Klubben hygger vi os og interesserer os for hinanden.
Vi glæder os til at byde Dig velkommen i OK-Klubben.
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For alle os der til dagligt arbejder i
OK-Huset, er sammenhold ”kittet”
Formanden har ordet
der gør OK-Klubben til hvad den
er. Et sted man gerne kommer til,
Så er endnu et år ved at gå på
held. Efteråret med dets smukke men ikke
farver har indhentet os og vinte- gerne tager
afsted fra.
ren og julen er på vej.
Eller som
Allerede, fristes man til at sige. Og
vores gamle
ja, tiden har sin rytme, den går og
slogan siger:
går og som så ofte før kan vi rammes af en følelse, at det nok kan
være lidt svært at følge med.
Men alligevel, for det er ikke den
samme vinter som tidligere! Det
er ikke helt ligesom i barndommen, hvor vi med den humørfyldte sang om sneflokkene der kommer vrimlende og trimlende ud af
himlen kunne glæde os til julen og
dele budskabet om fred. Sne
kommer der ikke længere så meget af og fred, er desværre blot
”en by i Rusland”.

”OK-Klubben – mødestedet for
pensionister”.

Midt i alt det virvar af ting, som
kan være svære at fatte, forsøger
vi i OK at skabe lidt ro om de fælles værdier, som betyder så meget, når man bliver ældre – stabilitet, livsindhold og fællesskab.

Jeg håber mange vil få glæde af
dette lille blads gode tilbud her i
vinteren mørke timer.

Tak til jer medlemmer, som i de
sidste års svære tider, har støttet
og gjort det dette muligt og samtidig gjort det sjovt for os, der arbejder og er frivillige i OK.
Så en stor tak og rigtig glædelig jul
til alle som er med til at gøre OK
til noget helt særligt

Flemming Brank, Formand
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Åbningstider .............. tirdag til fredag kl. 10.00 til 15.00
Telefontid .................. tirsdag til fredag kl. 10.00 til 14.00

Bank konto .................. Nykredit, Reg. nr. 5476 kontonummer 7019281
Billetsalg 4 kvt 2022.... Onsdag 26.10 2022 kl. 10.00
Billetsalg 1 kvt 2023.... Onsdag 11.01 2023 kl. 10.00
Bladudgivelse.............. Vort program udkommer 4 gange om året.
Programmet kan læses på vores hjemmeside.
Programmet ligger blandt andet også på rådhuset og sundhedscentre.
Medlemskab ............... 300 kr. årligt

Støttemedlemskab ..... 100 kr. årligt
Hjemmeside ................ www.ok-frederiksberg.dk
Facebook ..................... www.facebook.com/okogkram
Juridisk rådgivning ...... Den første tirsdag i hver måned har vi gratis advokatrådgivning i OK-Den Gule Villa fra kl. 10.00
til kl. 12.00 – husk der skal bestilles tid i receptionen. Helene Vangsted hjælper med juridiske
spørgsmål inden for familie-, arve- og boligforhold.
Blad: ............................ REDAKTØR - Anne Marie Raun Boalth
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S
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Protektor ..................... Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Formål ......................... OK-organisationens formål er, på upolitisk grundlag, at støtte og udføre arbejde inden for ældregruppen, bla. med grundlag i socialt arbejde og
virksomhed med henblik på at forbedre de ældres forhold og livskvalitet.
Bestyrelse .................... Formand:

Flemming Brank

Medlemmer:

Ejvind Wilms
Kirsten Moldam
Peter Kastoft

Postadresse: ................ Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg
E-mail........................... administration@ok67.dk
Telefon ........................ 33 21 63 61
Aktiviteter ................... Anne Marie Raun Boalth
Frivillige ....................... Du er altid velkommen til at blive frivillig i OK.
Kom og tal med os om mulighederne.
Vi ”samler” på søde frivillige.
Arrangementer ........... Døren åbnes altid ½ time før et arrangement
starter, med mindre andet er oplyst.
CVR-nummer ............. 12618514
Ret til ændringer i arrangementer forbeholdes
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Mandage
13.00 – 14.45

Seniordans
1.sal

Vi danser danske og internationale danse, der kan udføres af
folk i alle aldre og der kræves
ingen partner. Det koster kr.
20,- pr gang, som betales til
lederen.
Leder: Jette Andersson

Hygge Banko

Hyggebanko tre plader koster
kr. 75
Ekstra plader koster kr. 10,stykket.
Gevinsterne er gavekort, så
kom og prøv.
Værter: Henning og Linda

Strikkeklub

Hver onsdag mødes vi til frokost kl. 12.00
Dernæst strikker / hækler vi
tæpper til Afrika. Vi drikker også kaffe og hyggesnakker.
Leder: Margit
Du lærer at bruge kroppen rigtigt, og Qi Gong giver dig i tilgift
en bedre kropsholdning. Tag
løst og behageligt tøj på.

1. sal

Tirsdage
10.30 – 13.30

1. sal

Onsdage
11.30 – 14.00
1. sal

Onsdage
10.30 - 12.00
20 kr. pr. gang
1. sal

Qi-Gong

Leder: Karin Nyberg
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Onsdage
13.00 – 15.00

Krea

Vi maler med akvarel og akrylfarver, river billeder af papir, eller hvad vi nu ønsker at prøve.
Der betales kr. 5,- til gruppens
egen kasse til køb af materialer.
Pris for kaffe og brød er kr. 25,-

Bridge

Kom og spil med, vi holder ½ times frokost. Prisen pr. deltager
er kr. 100,- pr. måned der betales til lederen, ligesom til- og afmeldinger sker til samme.

Underetagen

Fredage
10.15 – 14.30

Leder: Jørgen Jørgensen
50 66 99 76
Første fredag i
måneden kl.
10.30 - 12.00

Litteraturklub

Vi læser et bredt udsnit af litteratur, både gammel og nyt.
Leder: Inge Fallon
23 81 17 86

Underetagen

Søndage
14.00-17.00

Søndags
matiné

Musik underholdning første søndag i måneden.

1. søndag i måneden

3 timers hygge og musik for kun
30,- kr.
Leder: Zofia
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BILLETSALG
Onsdag 26. Oktober
kl. 10.00

Så er det den tid igen hvor vi skal jule og rigtig nyde de sidste
måneder i 2022.
For at det kan ske har vi lavet et program som I forhåbentlig
synes om.
Billetsalget starter kl. 10.00 og vi åbner døren kl. 09.30 - her
vil numre blive uddelt så ingen bliver snydt.

Købte billetter kan mod et gebyr på kr. 50,00 tilbageleveres
til OK senest 7 dage forud for et arrangements afholdelse.
På billetdagen vil der være kaffe og en snegl for kr. 20,00
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Stor Banko
Torsdag 3. november
kl. 10.30 - Kr. 100,00

Igen er det Banko tid, Ulla og Anne Marie møder op og underholder med en
masse numre !!
I frokosten serverer Flemming Hønsesalat, bacon og brød samt kaffe.
Præmierne er denne gang indkøbt af
chefen selv, så mon ikke det bliver
godt.

En ting er at lægge planer,
noget ganske andet er at vide hvor man
har lagt dem!

9

10

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa

Fernisering
Lørdag den 5. november
kl. 14.00

Fernisering 5. november 2022.
OK-Klubben har nu igennem flere år
haft et samarbejde med Frederiksberg
Kunstnerlaug.
Besøgende og medlemmer har derfor
kunne glæde sig over – og også diskutere, de skiftende udstillinger i huset.
Smag og behag er jo som bekendt forskellig. Og det der for
nogen er stor kunst, er andre mindre begejstret for – og
omvendt.
Det er det, som er så herligt ved de mange forskellige
skønne kunstværker, der ophænges i huset.
I forbindelse med ny ophængning vil det glæde OKKlubben at se dets medlemmer og andre venner af huset
til
Fernisering den 5. november 2022 kl. 14.00, hvor huset er vært ved et enkelt glas vin
Her vil der være værker af kunstnerne Tim Hensytsyi, Inge
Delfs samt Lisbeth Aggerbech som udstiller i OK-Huset.
Den nuværende udstilling hænger i huset frem til den 4.
november 2022.
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Flemmings mandag
Mandag 7 november
kl. 10.30

Formandens mandag
Så er det igen den tid på måneden hvor
Flemming Formand taler om lidt af hvert,
både hvad der er sket i oktober, men også hvad der kommer at ske i november /
december, det er en spændende tid vi
lever i - nogen gange lidt for spændende.
Mon ikke der denne gang vil bliver talt en del om valget som jo
foregår den 1. november, det er nok ikke til at komme uden
om.
Men ellers er intet for stort og intet for småt til at blive vendt
og emner er der masser af – og du er meget velkommen til
også selv at bringe emner op, som du synes vi skal behandle.
Der serveres kaffe og en bolle til mødet.

DEN KLOGE HUSTRU TIL MANDEN
Hvordan kan man se om politikere taler usandt?
Joo, for de bevæger læberne
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Advokat Helene Vangsted Hoffmann
Telefon 24 22 33 35
Mail hvh@vangsted.dk

Helene giver gratis rådgivning den første tirsdag i hver måned i OK-Den Gule Villa kl.
10.00 til 12.00. Tid skal bestilles i Receptionen

Navn, Medlems nr.
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Arrangements bestilling
Dag

Hvad

Pris

November
3

Stor Banko

100

5

Fernisering

0

6

Søndags matiné

50

7

Flemmings mandag

50

10

Revysangens genklang

200

16

Candlelight dinner

200

17

Samer dag

150

24

Julefrokost

200

Side 14

Antal
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Arrangements bestilling
Dag

Hvad

Pris

December
1

Jule Banko

125

4

Søndags jule matiné

50

8

Julestue med Flemming

50

15

Julemiddag

250

Side 15

Antal
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Søndags matiné
6. november
kl. 14.00 - Kr. 50,00

Matine værtinde:
Dagens Stjerne:
Klaver:
Bass:

Zofia Katrine Hedvard
Julie Salling Lind
Torben Kjær
Ida Hvid

Julie Salling Lind bevæger sig i et repertoire,
der strækker sig fra 1920erne og 1930ernes
varieté til jazzstandarder fra The American
Songbook. Hun fortolker sprøde gamle melodier, der uberørt af
tidens tand hensætter publikum til en svunden tid.
Julie har gebærdet sig på jazzens gyngende grund i flere forskellige orkestre, senest som forsanger i ”Vite, Monsieur!”, der spiller franske Django Reinhardt-inspirerede rytmer og karismatisk
sigøjnerjazz fra 1930ernes Paris.
Bestilte billetter skal hentes senest. en halv time før koncerten.
Vil du have en god plads så kom i god tid.
Kom og nyd et par skønne musikalske timer i OK
Pris for medlemmer kr. 50,00 / ikke medlemmer kr. 60,00
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Revysangens genklang
Torsdag 10. november
kl. 11.30 - Kr. 200,00

Vi tager på en spændende rejse i Dansk Revysangs historie, kom og vær med.
I mere end 100 år er der blevet lavet revy i
Danmark og kisten med revysange er proppet med spændende og flotte viser. Der bliver bl.a. viser af Liva Weel, Elga Olga, Marguerite Viby, Ludvig Brandstrup og mange
andre.
Birgitte Antonius synger de gamle sange og John Skou fortæller små anekdoter ind imellem, når ikke han spiller på klaveret.

Glaseret skinke med grønlangkål, brune og hvide
kartofler
Æblekage med flødeskum
Kaffe
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Candlelight dinner
Onsdag 16. november
Kl. 17.00 - 20.00

Nyhed i OK

Candlelight Dinner
Pris 200,- kr. inkl. velkomstdrink, 3 retters middag, samt kaffe.
Kom og vær med til en hyggelig lille fest i OK.
Vi dækker smukt op ved det store langbord, hvor vi skal hygge os i stearinlysenes skær.
Formanden har inviteret et hold af gode venner til at hjælpe, herunder
Kokken Jacob, som har lovet os at sammensætte en dejlig middag inspireret af årstiden.
Vi kan ikke love dig romantik som i Lady
& Vagabonden, men vi kan love dig, at
vi sætter alle sejl til for at skabe en skøn
og hyggelig aften. Ja, for som noget nyt
og som et lille eksperiment, er Candlelight Dinneren henlagt til om aftenen i
OK-Huset.
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Samernes dag
Torsdag 17. november
kl. 11.30 - 150,00

”Samedag” med spisning og
underholdning

I OK genoptager vi vores Nordiske rundrejse i samarbejde med Foreningen Norden holder vi en nordisk dag.
Vil du hør om samerne, de otte årstiders folk, der siden før vor tidsregning har levet som nomader med deres renflokke i Sapmi, som de
kalder landområderne på Nordkalotten i såvel Norge, Sverige,
Finland og Rusland, hvor rendriften foregår.
Efter foredraget skal vi have en god samisk inspirerede lunch. Middagen er sammensat af vores kok Flemming i samarbejde med Foreningen Norden,.
Efter spisning skal høre (og måske synge) Samernes kendte form for
sang, ”Joi”k. Joiken - det er en oplevelse.
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Jule frokost
Torsdag 24. november
Kl. 11.30 - Kr. 200,00

Nisseholdets
juleshow
Søren og Torben

Julefrokost i OK-klubben er en fast tradition vi glæder os til år efter år,
og netop i år får vi besøg af et par nisser der spiller en blanding af
kendte kalender julesange, moderne julesange f.eks. med De nattergale, Ørkenens sønner, Linie 3 og mange andre vi kan synge med på.
Men først skal vi spise en god julefrokost, anrettet af Flemming Kok og
serveret af vore glade julepiger. Menuen er traditionel med

{

2 slags sild

{

Æg og rejer

{

Diverse lune retter

{

Kaffe
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Jule Banko
Torsdag 1. december
Kl. 10.30 - Kr. 125,00

K

om og vær med når
vi spiller Julebanko,
præmierne er flotte og frokosten er
ekstra god denne dag.
Ulla og Anne Marie er nisse værtinder, så humøret er højt.
Køb billet i god tid for der bliver hurtigt udsolgt denne dag (max 40 personer)
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Jule Matiné
Søndag 4. december
kl. 14.00 - Kr. 50,00

Dagens Stjerne: Elisabeth Novrup Børch
Matine Værtinde: Zofia Katrine Hedvard
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Marc Claude Davis
Dagens Gæstesanger Elisabeth Børch er både præst i Kokkedal kirke og har sit eget jazz Band Betty and the
Boys , Elisabeth Børch tager udgangspunkt i New Orleans
og musiklivet langs Mississippi River i begyndelsen af 1900-tallet og
hun tager publikum med på en rejse i tid og genrer. Ragtime, boogie
og jazz , som bliver serveret med levende fortællinger og nerve.
Zofia er en rutineret jazz- og kabaret sangerinde med utallige shows i
bagagen både inden for musik og teater. Hun beskrives bedst som en
up-beat jazzsangerinde, der forstår at levere humørfyldt underholdning med et indlysende musikalsk talent, inspireret af ikoniske jazznavne som Doris Day, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, og Marilyn Monroe.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og the og andre drikkevarer
og lidt til den søde tand.
Kom i god tid for at få en god plads.
Pris for medlemmer kr. 50,00 / ikke medlemmer kr. 60,00
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Stettin tur
6 - 8 december

Den 6. december drager vi afsted med Valby busser, vi skal på årets
juletur som denne gang går til Polen. Flere af jer har været der, op til
mange gange, og I taler ualmindelig godt om byen, så glæd dig.
Turen koster 1.950,- i delt dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er
250,-. Du kan også tilmelde dig frokost på færgen ud, og aftensmad på
hjemturen, for 150,- kr. på vej.
Den 8 december på hjemturen, gør vi ophold i Rostock et par timer
for også at få julemarkedet med derfra.
Fra OK deltager vores værtinde Anne Marie på turen.
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Julestue med Flemming
Torsdag 8. december
kl. 13.00 - ca. 15.00 - Kr. 50,00

Ingen jul uden en dag med gløgg, æbleskiver og brune kager, i selskab
med Flemming formand.
En julesang må der også til, så husk den gode stemme.
Medbring en gave til max kr. 50,00 så får du en igen i den lille pakkeleg
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Jule middag
Torsdag 15. december
Kl. 11.30 - Kr. 250,00

Så blev det atter jul i den gamle OK-klub, vi skal spise og drikke godt og
vi skal have dejlig underholdning.
Til middag serverer køkkenet:


Flæskesteg med hvad dertil hører inkl. ½ flaske vin



Ris á la mande med mandelgaver

Efter middagen kommer Brian Grønbæk og underholder, Brian spænder meget vidt som sanger. Han er i
denne sæson kommet med i koret på Operaen på holmen, og Radiokoret har også glæde af hans store
stemme. I sin ”fritid er han kirkesanger i Helligåndskirken og andre københavnske kirker.

Hver jul er der en Brank der fortæller et juleeventyr, i år er det Flemming. hvilken en, det bliver er en hemmelighed indtil dagen.
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Vilkår for medlemskab
OK-klubberne er primært for pensionister og efterlønsmodtagere.
Det årlige kontingent er kr. 300,-. Året starter den måned du meldes ind,
og løber derefter til samme måned året efter.
Indmeldelse kan ske personligt i OK-klubben,
Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg
Eller via e-mail til reception@ok67.dk

Jeg ønsker indmeldelse i OK-klubben Frederiksberg / København

Navn.......................................................................................................
Adresse ..................................................................................................
Postnr. / By ............................................................................................
e-mail .....................................................................................................
Telefon ...................................................................................................
Fødselsdag / år ......................................................................................
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Glædelig jul og mange tak til alle
vore medlemmer fordi I er sådan nogle
dejlige mennesker.
Vi glæder os til at møde jer igen
onsdag den 11. januar 2023

