OK-Den Gule Villa
Arrangementer
April - Juni 2018

www.ok-frederiksberg.dk
Facebook.com/okogkram
Telefon 3321 6361

Åbningstider............... mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00
Telefontid .................. mandag til fredag kl. 08.00 til 15.00
Bank konto.................. Nykredit, Reg. nr. 5476 kontonummer 7019281
Billetsalg 3 kvt ............ Torsdag den 02. august kl. 10.00
Bladudgivelse.............. Vort program udkommer 4 gange i 2017 ca. 2
uger før billetsalget. Programmet kan læses på
vores hjemmeside www.ok-frederiksberg.dk
Programmet ligger også på rådhuset og hovedbiblioteket.
Medlemskab ............... Det koster 300 kr. årligt at være medlem og du
vælger selv, om du vil betale halv- eller helårligt.

Hjemmeside ................ www.ok-frederiksberg.dk
Facebook ..................... www.facebook.com/okogkram
E-mail .......................... reception@OK-kram.dk
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 indenfor familie-, arve- og boligforhold.
Glemt noget? .............. Så kig i vores glemmekasse
Blad: ............................ REDAKTØR - Anne Marie Raun
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S

3
Protektor .....................Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Benedikte
Formål ..........................OK-organisationens formål er, på upolitisk
grundlag, at støtte og udføre arbejde indenfor ældregruppen, bla. med grundlag i socialt
arbejde og virksomhed med henblik på at
forbedre de ældres forhold og livskvalitet.

Bestyrelse ....................Formand:
Næstformand:
Medlemmer:

Flemming Brank
Thea Brank
Ejvind Wilms,
Kirsten Moldam,
Peter Kastoft

Postadresse: ................Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg

Personale .....................KØKKEN, Elna Hjorth Jensen
AKTIVITETER, Anne Marie Raun
Frivillige .......................De frivillige værter og værtinder består af et
køkkenteam og et administrationsteam.

Æresmedlem
Medstifter af OK-klubberne i Danmark

Thea Brank
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I OK-Den Gule Villa arbejder vi for, at vi alle kan få et indholdsrigt liv. Det gælder, når vi bliver ældre, men det gælder også, når vi måske bliver alene, bliver
syge eller får et handicap, som sætter andre rammer for vores liv.
OK-Den Gule Villa tilbyder et fællesskab, hvor du møder mennesker, der, ligesom du, er nysgerrige på livet og holder af at opleve nyt.
Nogle kommer til musik, kortspil, underholdning eller bankospil, nogle kommer for at danse eller lave gymnastik nogle kommer for at høre foredrag, diskutere litteratur, male, strikke eller blot til en kop kaffe og få en snak med en
af vores frivillige.
Nogle kommer også blot for at spise - det er faktisk ret mange og vort køkken
er godt - blot 50,- kr. for dagens ret. Og så er der i øvrigt den første søndag i
hver måned, flæskesteg med sprød svær.
Men fælles for vores gæster er at alle kommer, fordi OK-Den Gule Villa er et
rart sted at være med vores mange frivillige og mere end 1.100 medlem-mer.
Vi ligger lige på Dirch Passers Allé 2, i et hus med masser af atmosfære. Kom
bare forbi, du er altid velkommen. Her er åbent mandag til fredag fra kl. 10.00
- 15.00.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.ok-frederiksberg.dk. Vi
er også på på Facebook og endelig kan du ringe til os på telefon 33 21 63
61.Her er åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 - 15.00
Livet skal leves - hele livet.
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Nu er foråret endelig på vej efter en lang vinter.
Men også en kold vinter, der har budt os på mange
udfordringer med flytning fra vores dejlige lokaler i
Allegade.
Det har bestemt været en turbulent tid, hvor vi har
måtte trække på medlemmernes tålmodighed.
Men heldigvis så er vi i OK også ved at være på vej
og Den Gule Villa ved at være indrettet. Færdige
bliver vi ikke, for ting tager tid og selv om vi har
taget mange ting med os fra det ”gamle” OK, så er
det et nyt sted, nye omgivelser og helt andre rammer her i kommunens
dejlige ”Revykvarter”. De nye rammer de skal fyldes ud og her prøver vi
os stadig frem, så OK stadig kan være mødestedet for byens pensionister og alle andre, der vil støtte op om arbejdet og tankerne bag OKKlubben. Det at alle har ret til at være en del af et fællesskab, i hyggelige omgivelser og sammen med andre ligesindede. Med den Gule Villa
har vi også fået mange nye muligheder. Samarbejde med områdets øvrige institutioner – bl.a. KU:BE og Dr. Anne Marie Centeret for bare at
nævne nogen. En smuk plads foran villaen, som vi rigtig skal tage i brug
når sommeren kommer og så de mange små og store rum villaen gemmer på. Det bliver rigtig godt og vi glæder os også til at sige ”goddag” til
de mange borgere i området, der er velkommen til at lægge deres vej
forbi Den Gule Villa. Vi vil nemlig ikke lukke os om os selv, men være en
del af det lokalsamfund vi nu ligger i. Måske et lille ”Gult” kulturhus
med masser af aktiviteter. Det glæder vi os også til.
Tak til de mange der har hjulpet igennem de sidste par hårde flyttemåneder, STOR tak til de frivillige, der betyder så meget for OKs arbejde og
skønt at der er kommet flere til – både frivillige og medlemmer. De skal
være så velkommen.
Mange kærlige hilsner Flemming Brank
FormandOK-Den Gule Villa.
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Billetsalg
Tirsdag den 03. april kl. 10.00

I dag starter billetsalget for amdet kvartal 2018.
Det gik ikke som forventet med udgivelse af arrangementer for
en måned ad gangen, derfor går vi nu tilbage til pr. kvartal og
håber det giver et bedre resultat.
Der kan købes kaffe og snegl for 20 kr. ved salget

1 billet
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Stor Banko dage
05. april - 03. maj - 07. juni
kl. 11.00 Pris kr. 75,-

Kom og spil med når månedens stor banko løber af stablen. Ulla
og Anne Marie glæder sig til at se så mange som muligt af jer så vi
kan få givet en masse gavekort væk.
I pausen vil der som sædvanlig blive serveret en let frokost samt
kaffe, vand og vin kan købes i Caféen.

7

8
8

Seniorsamtaler
Mandag 09. april kl. 10.30
Pris kr. 45,-

Irma Margrethe Tonnesen, sundhedsrådgiver afholder mange møder, faktisk med alle over 75, hvis de
altså er interesseret.
Mange takker heldigvis ja til det gode tilbud, men der
er også en del, som takker nej. Nok mest fordi de har
det rigtig godt og derfor ikke synes, at de vil ”ulejlige”
kommunen. Imidlertid vil vi rigtig gerne nå ud til
mange flere, netop fordi at besøgene er tænkt som
en forebyggende indsats.
Det er et spændende arbejde Irma har og hun glæder
sig til at komme til os i villaen og fortælle om det +
hvad det er hun kan tilbyde.
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OMA Margarine
12. april kl. 11.00
Pris kr. 125,-

Otto Mønsted, drengen fra Mols, skabte sit margarineimperium fra
Vestergade i Aarhus. I 1899 flyttede han med sin hustru, Anna, til
København, hvor arkitekt Wilhelm Dahlerup opførte en pragtvilla til
ægteparret på Østerbro (i dag hjemstad for Ruslands Ambassade).
Den internationale erhvervsmand, pioneren Otto Mønsted døde i
1916 som Danmarks rigeste mand og blev bisat fra Marmorkirken.
Medrivende mundtlig fortællekunst, som omhandler landbrugs-,
kvinde- og kulturhistorie, samfunds- og erhvervshistorie.
Tillige en farverig ægteskabshistorie!
Efter det medrivende foredrag serveres middag, 1 glas vin, kaffe og
kage.
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Kultur mandage
kl. 10.30
Pris kr. 45,-

Mandage er vores kultur dage, indholdet disse dage
kan være foredrag, sang, en formiddagstur eller
brunch, eller andet der er kultur.
Nogle af dagene har vi allerede sørget for, men andre
kommer hen ad vejen. Det er nedenstående datoer
hvor vi sender ud en uges tid før hvad emnet er.
Datoer: 16. april - 28. maj - 11. juni - 18. juni
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Kaptajn Jespersen
19. april kl. 11.00
Pris kr. 120,-

I mere end 25 år formidlede Kaptajn Jespersen morgengymnastik til danskerne
igennem radioen.
Hans barnebarn Margrethe Neergaard
voksede op med en stav i hænderne.
Kom og hør om stavgymnastikken og
kaptajnen, måske vi skal indføre den
form for gymnastik her i OK. Margrethe
vil indføre os i denne morsomme form
for motion.
Foredraget er delt i 2, efter første halvdel serveres frokost med et glas vin og
dernæst kaffe.

Margrethe & Hans Engell
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TRANQUEBAR, Det danske eventyr
Mandag 30 april kl. 10.30
Pris kr. 45,-

2018 er Tranquebar år. Vi fejrer, at det er 400 år siden Christian d. IV
sendte den flåde afsted, som grundlagde en handelsstation i den lille
by Tranquebar i Sydindien. Handelsstationen eksisterede i 225 år.
Det danske handelseventyr i Tranquebar sluttede i 1845 da vi solgte
rettighederne til England. I dag eksisterer den gamle danske bydel stadig med byporten, kirker og en række danske boliger, deriblandt guvernørens imponerende nyrestaurerede hjem og det velbevarede Fort
Dansborg som vogter ved kysten.
Camilla Kornerup arbejdede i Tranquebar i årene 2013, 2015 og 2016
og vil denne dag holde foredrag og vise billeder fra sin tid i Indien.
Et med garanti spændende foredrag.
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Bestillings
seddel

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Nyt fra Borgen
Mandag 23. april kl. 10.30
Pris kr. 45,-

Nikolaj Bøgh kender utrolig meget til Politik, derfor har
vi inviteret ham en gang om måneden så vi kan høre de
sidste nyheder fra politikerne og hvad det betyder for
os som almindelige mennesker.

Hvis der er en mand, der drikker
rigtig meget øl, når han er på
arbejde, har han en
fuldtidsstilling
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Bededagstur
26. april kl. 13.00
Pris kr. 125,-

Først en tur ud i det blå og dernæst hjem til Den Gule Villa og få varme hveder og kaffe / the.
En tradition vi ikke må glemme, husk at købe billet i forvejen da en
bus ikke kan have flere personer end der er sæder :-)
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Brunch
Mandag. 07 maj kl. 10.30
Pris kr. 50,-

Det var med stor succes vi holdt brunch dag i februar måned, det
gentager vi derfor her i starten af maj.
Så kom og hyg dig med at spise, drikke kaffe/te og tale med venner
og kommende venner denne dag.
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Nyt fra Borgen
Mandag 14. maj kl. 10.30
Pris kr. 45,-

En måned går hurtigt, og nu er vi så heldige at få besøg af Nikolaj Bøgh igen.
Det skal blive spændende at høre om nyt fra
”Borgen”, gode sladderhistorier og rigtige
historier.
Husk du er velkommen til at stille spørgsmål.

Guds mor hedder Gudmor.
Hun er mor til alle hans børnebørn: Moses, Jesus og Julemanden.
- Henrik 7 år
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Stk.

Arrangement

Dato

April

Stor Banko

05.04

75

Seniorsamtaler hvad er det

09.04

45

OMA Margarine

12.04

125

Kultur mandag

16.04

45

Kaptajn Jespersen

19.04

120

Nyt fra Borgen

23.04

45

Bededagstyr

26.04

125

Tranquebar

30.04

45

Stor Banko

03.05

75

Danmarks befrielse

04.05

100

Kultur mandag

07.05

45

Nyt fra Borgen

14.05

45

Pinsefrokost

17.05

150

Hvornår var det nu det var

24.05

120

Kultur mandag

28.05

45

Maj
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Pris

I alt
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Stk.

Arrangement

Dato

Juni

Nyt fra Borgen

04.06

45

Stor Banko

07.06

75

Kultur mandag

11.06

45

Grill dag

14.06

100

Kultur mandag

18.06

45

Sommerfest

21.06

200

TOTAL
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Pris

I alt
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Flæskestegssøndage
08. april - 06. maj - 03. juni
Kom og spis flæskesteg første
søndag i hver måned, prisen er
stadig kun kr. 75,- og vi holder
åbent fra kl. 11.30 til 13.00
Har du fødselsdag i måneden er
stegen gratis når du har et aktivt medlemskort.

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
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Danmarks befrielse
Fredag 04. maj kl. 17.00
Pris kr. 100,-

Den 04. maj
er det 73 år
siden Danmark blev
befriet og
tyskerne
måtte rejse
hjem.

Traditionen
med at sætte lys i vinduerne har eksisteret lige siden, også selvom
der bliver færre og færre hvert år.
Her i OK - Den Gule Villa vil vi fejre denne store dag ved at tænde lys
i vinduer og omkring huset, så kom og vær med denne aften.
Vi mødes kl. 17.00 og drikker en kop kaffe, dernæst går vi rundt og
får tændt alle de lys personalet i løbet af dagen har sat op.

Efter lysene er tændt serveres et let måltid og et glas vin.
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Pinsefrokost
17. maj kl. 12.00
Pris kr. 150,-

Kom til pinsefrokost, vi serverer lækker frokost med både lune og
kolde retter, og hertil en øl og snaps / alternativt en karaffel vin.
Thomas Negrijn underholder med sang og spil der får os til at tænke
på sommer og sol, vi synger med for vi kan de fleste sange.
Kom i festligt humør, det gør vi.
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Hvornår var det nu det var?
Torsdag 24. maj kl. 11.30
Pris kr. 120,Kan du f.eks svare på, hvornår The Beatles gav deres første og
eneste koncert i Danmark.......eller hvornår det første menneske
var på månen - så er dette arrangement lige noget for dig.
Quiz er igen blevet meget populært. Kan du også huske “Hvornår
var det nu det var” og “Gæt en sang” med studieværter som Claus
Walther, Arne Myggen og Jørn Hjorting i starten af 1970‘erne. Disse udsendelser i radioen var kæmpesucceser og det meste af Danmark sad klinet op af radioen hver søndag eftermiddag.
Jens Gothenborg har taget de gamle quizzer op og pudset dem af
så de er klar til igen at blive brugt.
Vi starter med middagen kl. 11.30 således at vi er mætte og glade
når underholdningen begynder.
Til maden serveres et glas vin, hvorefter kaffen serveres.
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Vort naboland Sverige
Torsdag 31. maj kl. 11.30
Pris kr. 175,Vi holder en dag i Sveriges tegn, vi skal spise svensk middag - synge
svenske sange og høre foredrag om hvad Sverige egentlig er for et
land.


Hvor godt kender vi vore svenske brødre?



Er det rigtigt de altid banker os i sport?



Hedder Sverige de tusind øers land, eller de tusind søers land?



Er Sverige det største land i Norden?
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Nyt fra Borgen
Mandag 4. juni kl. 10.30
Pris kr. 45,-

En måned går hurtigt, og nu er vi så heldige
at få besøg af Nikolaj Bøgh igen.
Det skal blive spændende at høre om nyt fra
”Borgen”, gode sladderhistorier og rigtige
historier.
Husk du er velkommen til at stille spørgsmål.
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Spisedag / Grilledag
Torsdag 21. juni kl. 12.00
Pris kr. 100,-

Kom ned i Den Gule Villa og vær med til at grille (hvis ikke det
øser ned).
Vi taler om sommeren gennem tiderne, kan du huske dengang!
I dagens anledning er der premiere på Den Gule Villas sommerdrik, det bliver spændende.
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Sommerfest
Torsdag 22. juni kl. 16.00
Pris kr. 200,-

Nu er det sommer og det skal fejres, dette arrangement er det sidste
i første halvdel af 2018 og så er det også den længste dag i året.
Vi starter med en velkomstdrink, er det godt vejr vil vi forsøge at servere den udenfor.
Dernæst går vi ind i Caféen og spiser den veltilberedte sommermad
som Elna og hendes dygtige personale står for, hertil serveres en karaffel vin.
Når vi har spist, og vi får kaffe, vil Benjamin Lundberg og hans pianist
underholde med Benjamins dejlige stemme.

27

SENIORDANS
Hver mandag eftermiddag byder vi op til seniordans, holdet består i dag kun af kvinder - men mænd er meget velkomne til at
deltage.
Der danses danske og internationale danse, der kan udføres af
folk i alle aldre og der kræves ingen partner.
Vi danser fra kl. 13.00 til 14.45 og det koster kr. 20,-pr gang, som
betales til lederen af holdet.

Leder: Jette Andersson

HYGGE BANKO
Tirsdag formiddag står den på Banko i OK, vi hygger os med
hinanden og spillet.

KL. 10.30 til ca. 12.00 – spiller vi og tre plader koster kr. 50,-,
ekstra plader kr. 5,- pr. plade.
Gevinsterne er gavekort, så kom og prøv til mange af de store
forretninger.
Bankoværtinde: Henning og Anne Marie

BRIDGE
Kan du lide bridge er muligheden her, der spilles bridge hver tirsdag
eftermiddag og hele fredagen.
Vi spiller hver tirsdag fra kl. 14.00 til 17.15. Prisen pr. deltager er kr.
100,- pr. måned.

Alle til- og afmeldinger skal ske til lederen der træffes mellem 10 og
12 alle hverdage.
Leder: Olaf Eisenhardt 42 22 90 02

Kom og spil med fra kl. 10.15 til 14.30 hver fredag, der holdes ½ times
frokost. Prisen pr. deltager er kr. 100,- pr. måned der betales til lederen, ligesom til- og afmeldinger sker til samme.
Leder: Jørgen Jørgensen 50 66 99 76

KORTSPIL
Hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00 spilles der
kortspil på 1 sal til venstre. Har du lyst til at spille whist møder du bare op, der er ingen leder
på disse hold.

STRIKKEKLUB
Hver onsdag fra kl. 13.00 til
15.00 strikkes der løs, vi strikker og hækler tæpper til Afrika, alt imens vi ordner verdenssituationen.
Leder: Margit

KREATIVITET
Fra kl. 13 til 15 onsdag maler vi med akvarel og akrylfarver, river billeder af papir eller hvad vi nu ønsker at
prøve. Der undervises i farvelære. Der
betales kr. 5,- til gruppens egen kasse til
køb af materialer, pris for kaffe og brød
er kr. 25,Lærer: Irene Bested

MANDEKLUB

Mandag i lige uger mødes vi fra kl. 10.00 til 12.00 .Hvad der skal ske i
klubben finder mændene ud af selv og hvad der så sker derfra – ja vi
får se.

Leder: Steen Næsborg 31 31 54 95

LITTERATUR
Vi læser en bog hver måned, og mødes så den første fredag i
måneden kl. 10.30, hvor vi så diskuterer månedens bog.
Vi læser et bredt udsnit af litteratur, både gammelt og ny, så vi
dækker et bredt spektrum.

Leder: Inge Fallon 23 81 17 86

BEVÆGELSE

Det er vigtigt at få rørt sig, ofte sidder vi alt for meget. Derfor vil vi hver
onsdag fra kl. 10.15 – 11.15 gør vi gymnastik sammen.
Der vil være øvelser for dem der vil sidde ned, men også for stående
medlemmer der måske vil have noget mere udfordring.
Pt. Mangler vi en lærer, så er du interesseret så henvend dig venligst til
Anne Marie eller Flemming.
Lærer: Betty Hesthave, 38 87 65 28

WALK AND TALK

Er det svært at tage sig sammen til at gå en tur? Det kender de fleste
nok, derfor har vi et hold der går ture sammen, I starten vil en fra huset være med og få sat det hele i gang, men hen ad vejen er det meningen at I selv bestemmer ruterne.
Igangsætter:
Vi starter hver tirsdag ca. kl. 13.00

•

Dette nummer / 2. kvartal
Tirsdag 03. april kl. 10

•

Sommerklub
Onsdag 13. juni kl. 10

•

3. kvartal
Torsdag 02. august kl. 10

