Endelig

April - maj - juni
2021

Formanden har ordet
Kære OK medlem
Endelig ser det ud til at lykkes!
Tredje gang er jo også som bekendt
lykkens gang, så nu satser vi igen
med et nyt OK blad. Et blad fyldt
med gode tilbud, oplevelser og
”kom-hinanden-ved” hygge. Og
mon ikke vi alle trænger til det efter
nu over et år, hvor hele Danmark og
hele verden har hutlet sig igennem
en pandemi med så forfærdelig
rækkevidde og konsekvenser.

Så som sagt nu satser vi så også i OK
på, at det denne gang lykkes og at vi
kan gennemføre aktiviteterne i
dette blad sammen med vores medlemmer.

Jeg kan ikke i denne forårstid, hvor
solen titter frem med sine varme
stråler, lade være med at tænke på
at uanset at hele verden omkring os
er fyldt med forbud, nødlove og restriktioner, så er det heldigvis helt
Jeg og OK-huset har gjort hvad vi
anderledes med naturen. Den har
kunne for at holde humøret oppe og
sine egne love og vedtægter og den
heldigvis er det lykkedes at holde
har størst magt af alt.
sådan ”nødåbent” i perioder, ligesom vi har både ringet og skrevet til Når man i det tidlige forår ser jorvores mange medlemmer. De sidste den blive skubbet til side og vintertre måneder har vi ligeledes tilbudt gækker, krokus og erantis bryde
take away mad, som mange heldig- frem af den hårde jord ser man tyvis har benyttet sig af. Alt sammen deligt, at her er der ingen som bemeget godt, men ikke helt det sam- stemmer. De viser os, at her er nome som før og heldigvis åbnes der get den nye tid ikke kan forandre. År
efter år vil de være der og efter
nu også mere og mere.
dem, så kommer alle sommerens
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dejlige blomster, buske og
træer som pryder vores haver og parker landet over.
Så heldigvis er der her i foråret 2021 masser af glæde
sig over. Så er man måske
lidt trist efter pandemien og
en lang vinter, hvor man ikke
rigtig har deltaget i noget
eller set nogen, så kom nu
hen i OK og få nogle gode
oplevelser i hverdagen.
Der er masser af muligheder
og frem til sommeren så byder vi gratis hver tirsdage og
onsdage på fællesspisning
for vores medlemmer. Her er
der rig mulighed for at mødes med andre og deltage i
fællesskabet.

glæder vi os – både ansatte
og frivillige til igen at byde
vores medlemmer velkommen.
Rigtig godt forår ønskes I alle, med masser af gode OK
oplevelser.
Venlige hilsner
Flemming Brank
Formand OK København/
Frederiksberg

Husk i går
og glæd dig til i morgen,

men lev i dag.

Det har været svært for os
alle – også for OK. Men nu
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Praktiske bemærkninger
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 2 kvt 2021. ....... Onsdag 6. april 2021 kl. 10.00
Billetsalg 3 kvt 2021 ........ Onsdag 11. august 2021 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
hovedbiblioteket.
Medlemskab ................... 300 kr. årligt
Støttemedlemskab ......... 100 kr. årligt
Hjemmeside .................... www.ok-frederiksberg.dk
Facebook ......................... www.facebook.com/okogkram
E-mail .............................. administration@ok67.dk
Telefon ............................ 33 21 63 61
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
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S
Ret til ændringer forbeholdes
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OK- i Den Gule Villa
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:
Næstformand:
Medlemmer:

Flemming Brank
Thea Brank
Ejvind Wilms
Kirsten Moldam
Peter Kastoft

Postadresse:.................... Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg
Aktiviteter ....................... Anne Marie Raun

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 beskrevet.
CVR-nummer .................. 12618514

Æresmedlem
Medstifter af OK-klubberne i Danmark
Thea Brank
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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.

1. sal

Tirsdage
10.30 – 13.30
1. sal

Gevinsterne er gavekort, så kom og
prøv.
Værter: Henning og Linda

Tirsdage
14.00 - 15.00

Fællessang

Hver tirsdag synger vi os glade i dejlige danske sange. Kom og bliv glade
sammen med os.

Onsdage
10.00 - 12.00

Film

Henning Riis er vært og viser os nogle af sine film, bl.a. fra Zoo.
Måske der også sniger sig andre film
ind så det bliver interessant at se
hvad Henning finder på.

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

1. sal

Onsdage
11.30 – 14.00
1. sal
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Onsdage
13.00 – 15.00

Kreativitet

Vi maler 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,-

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 hver første søndag i måneden.
3 timers hygge og musik for kun 30,- kr.
Leder: Zofia og Kirsten
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Billetsalg
Onsdag 07. april 2021
kl. 10.00

Nu er det forhåbentlig nu, at vi kan sælge billetter til forårets arrangementer i OK-klubben. Længe har vi været lukket, men nu når foråret kigger frem, det er ved at blive varmt og himlen er lys over os ja så skal vi i gang igen.
Vi håber, du finder noget, du synes er interessant.

Velkommen til billetsalget
vi starter kl. 10.00
men døren åbnes tidligere så du kan komme ind og få et nummer og
en kop kaffe.
Priserne, finder du midt i bladet på bestillingslisten.
OBS! Hold øje med hjemmesiden, og Facebook hvis der kommer nyt
om åbning af klubben.
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Påskefrokost
Torsdag 08. april 2021
kl. 11.30

Formanden byder velkommen
og vi hilser på hinanden med
lidt bobler.
Herefter går vi til bords for at få
en festlig påskefrokost hvortil
en øl og snaps serveres.

 Karrysild og æg,
 Hønsesalat m bacon, T
 Tartelet m lam og svampe,
 3 slags ost og kiks,
 Citronfromage

Efter middagen kommer
Guitar Kaj og sætter gang
i selskabet, han har efterhånden været hos os
nogle gange, og altid går
vi hjem i godt humør.
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Påskematiné
Søndag den 11. april
kl. 14.00
Matine Værtinde: Zofia Hedvard
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Tomas Raa
Dagens gæstesanger: Ann Farholt

Dagens værtinde Zofia er en rutineret jazz- og kabaretsangerinde
med utallige shows i bagagen både inden for musik og teater.
Dagens Gæstesanger er Ann Farholt
Ann Farholt blev hurtigt kendt på den danske jazz himmel da hun
dannede makker par med Jesper Thilo i mange år. Men da Ann Farholt i 1994 forlod Jesper Thilos band, startede hun sit første orkester,
og det er blevet til flere cd'er siden da. Hun har også afsløret et mere
folkeligt talent, da hun nogle somre var én af syngepigerne i Bakkens
Hvile. Og senest i 2019 Musicalen Chicago på Galaksen Værløse Teateret som Mama Morton, blandt andet..
Anne Farholt har taget inspiration til nogle af vores største jazz ikoner
Elle Fitzgerald og Anita O'Day-materiale. Scatstilen er også en af hendes favoritter, som hun lærte at kende i samarbejdet med Richard
Boone. Så en festlig Søndag er i vente.
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Stor banko
Torsdag den 15. april
kl. 11.00

Endelig starter Stor Banko igen, det har vi ventet længe på. Præmierne der ikke noget i vejen med, heller ikke humøret så kom
glad og spil og hyg dig.
Vi holder frokost pause efter 7’ende spil hvor køkkenet serverer
en let anretning og en kop kaffe.
Du kan vinde gavekort, kontanter, vin, chokolade og andet.

Bag min hæk en vintergæk
titted frem i solen,
den tænkte glad en vinter væk
og børsted sne af kjolen.
Hov jeg må vist vente lidt
på forårsdagens komme,
tænkte den og putted sig
igen i sneens lomme.
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I APRIL byder vi på følgende gratis frokoster
Tir 6

2 stk. smørrebrød

Ons 7

Nakkekotelet med kartofler, stegte løg og gemyse

Tor 8

Café lukket - påskefrokost

Tir 13

2 stk. smørrebrød

Ons 14

Stegt kalvelever med bløde løg, champignon, bacon og kartofler

Tor 15

Café lukket – Stor banko

Tir 20

2 stk. smørrebrød

Ons 21

Dampet laks, forårsgrønt, kartofler og urtesovs

Tor 22

Svensk pølseret

Tir 27

2 stk. smørrebrød

Ons 28

Paneret flæsk med kartofler, persillesovs og agurkesalat

Tor 29

Boller i karry, Bededagsturen får Hveder og kaffe

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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Navn:
Medlemsnr
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I MAJ byder vi på følgende gratis frokoster
Tir 4

2 stk. smørrebrød

Ons 5

Roastbeef med fritter og salat

Tor 6

Cafe lukket – Stor Banko

Tir 11

2 stk. smørrebrød

Ons 12

Hornfisk med kartofler og persillesovs

Tir18

2 stk. smørrebrød

Ons 19

Frikadeller med kold kartoffelsalat og grønt

Tor 20

Café lukke – Pinsefrokost

Tir 25

2 stk. smørrebrød

Ons 26

Flankesteg med flødekartofler og salat

Tor 27

Forloren hare

I JUNI byder vi på følgende gratis frokoster
Tir 1

2 stk. smørrebrød

Ons 2

Spareribs med bagt kartoffel og coleslaw

tor 3

Cafe lukket – Stor Banko

tir 8

2 stk. smørrebrød

ons 9

Kylling med kartofler flødesovs

Tor 10

Café lukket - Sommerfest

tir 15

2 stk. smørrebrød

ons 16

Engelsk bøf med bløde løg, kartofler og skysos

tor 17

Café lukket - Amin Jensen
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Billetsalg 07. april
April
Tor 8

Hvad

Á pris

Antal

Påskefrokost

50,-

Søn 11

Søndags matiné

25,-

Tor 15

Stor Banko

90,-

Tor 22

Bente Gjelten / Selma Lagerlöf

25,-

Tor 29

Stor bededags tur

50,-

Søn 2

Søndags matiné

25,-

Ons 5

Tur til Trapholt

50,-

Tor 6

Stor Banko

90,-

Ons 12

Forfatternes Frederiksberg

50,-

Tor 20

Pinsefrokost

50,-

Ons 26

Tur Holmegaard museum

50,-

Tor 3

Stor Banko

90,-

Søn 5

Søndags Matiné

25,-

Tor 10

Sommerfest M. G. Petersen

50,-

Tor 7

Amin Jensen

50,-

Maj

Juni

Total
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Foredrag
Torsdag den 22. april
kl. 10.30

Selma Lagerlöf
fortalt af
Bente Gjelten

Bente fortæller om den svenske Nobelpristager, Selma Lagerlöf, der
er mest berømt for Gösta Berlings saga, og særlig aktuel lige nu, da
Betty Nansen teatret i foråret spiller “Kejseren af Portugalien” .
"Kejseren af Portugalien" er Selma Lagerlöfs hjerteskærende beretning om faderen, der efter at have erfaret, at hans elskede og eneste
datter i virkeligheden ernærer sig som luksusluder, henfalder til
sindssyge. I sit formørkede sind indbilder han sig, at han er kejser af
fantasilandet Portugalien. ...
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Bededags tur
Torsdag den 29. april
kl. 12.00

Vanen tro skal vi ud og køre en forårstur og se om bøgen er sprunget ud.
Efter vi i mange måneder har været
spærret inde vil det sikkert blive skønt
at komme på en bustur. Denne gang
tager vi til Langelinie og får 5 minutter
på molen, hvis altså du ikke vil blive i bussen.
Når vi er vel tilbage i Den Gule Villa, serveres te og kaffe og ristede
varme hveder, ingen Stor bededag uden varme hveder.
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Søndags matiné
Søndag den 02. maj
kl. 14.00

Matine Værtinde : Zofia Katrine Hedvard
Dagens Gæst : Lars Ringgaard
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Andreas Møllerhøj

Med en Danmarks mester i mundharpe.
Sanger og mundharpespiller Lars Ringgaard bevæger sig i grænselaget imellem klassiker indenfor jazz standarder og blues . Han fortolker
disse med en snert af humor,1 teske fuld soul, udadvendt kommunikerende stil, og dialog med publikum.
Han optræder normalt indenfor jazz med sin trio Ringgaard/Dahl/
Rimmer, hvor første cd udspil er på trapperne, samt i blues regi med
blues duoen Beat and stomp.
Værtinde: Zofia Katrine Hedvard, er en up-beat jazzsangerinde, der
forstår at levere humørfyldt underholdning med et indlysende musikalsk talent, Zofia er en rutineret jazz- og cabaretsangerinde med
utallige shows i bagagen både inden for musik og teater. Senest har
man kunnet høre sangerinden med den københavnske cabaretgruppe
MMM Divas og som fast værtinde på OKs Jazz Matine.
Under optræden er det muligt at købe drikkevarer og sandwich

Side 18

Trapholt
Onsdag den 05. maj
kl. 08.00

Hvad plejede jeg at gøre –
og hvad gør jeg nu? Dette
enkle spørgsmål er omdrejningspunktet i Trapholts borgerinddragende
projekt ”SENIORNOTATERMidt i en covid-tid”. Vi har
alle måttet ændre adfærd,
men særligt en gruppe har
covid-tiden haft drastiske konsekvenser for seniorerne.
OK kom med i projektet, og kunstværket som ”vores” kunstner
Emily Gernild. Vi inviterer jer over til Trapholt og se kunstværket,
og hvad der ellers er af kunst i øjeblikket.
Det er en lang tur, derfor starter vi allerede kl. 08.00, men vi sørger
for et par kander kaffe til turen, ligesom vi giver frokost i Trapholts
flotte cafeteria
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Stor Banko
Torsdag den 06. maj
kl. 11.00

Kom og spil med i denne måneds Stor Banko, vi starter kl. 11.00 og
holder frokost pause efter 7 almindelige spil.

I frokosten serveres et let måltid mad og hertil kaffe.
Vi starter med pengespil, både kl. 11.00 og efter frokosten, alle andre spil kan der vindes gavekort.
Der lukkes max. 35 personer ind så det er en god ide at købe billetter på forhånd.
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Forfatternes Frederiksberg
Onsdag den 12. maj
kl. 11.00

Frederiksberg har altid tiltrukket en masse forfattere. Måske fordi huslejen var lavere her ude
på landet. Denne gang ser vi nærmere på de
mange litterære sjæle, der har boet i området
omkring H.C. Ørsteds Vej. Vi starter med Carit
Etlar – det er ham med Gjøngehøvdingen – og
Carsten Hauch, der har fået egne vej. Det har Dan
Turell på også – på Vesterbro, selv om han boede på Alhambravej. Kingo har
også fået en vej, han boede har ganske vist ikke. Men er en rigtig god historie –
bl.a. om ”Koklage digtet”, hvor de brøler, fordi tyren er død.
Vi skal også forbi Carl Johan Sonning gamle domicil på Lykkesholms Allë – det
er ham med prisen – og fortsætter til ”Tårnet” på H.C. Ørstedsvej, hvor Johannes Jørgensen skabte både et blad og et mødested, hvor bl.a. Sophus Clausen
og Stuckenberg var med. Det var også her en ung Agnes Henningsen mødte
den gifte Carl Ewald – et møde, der resulterede i arkitekten Poul Henningsen.
Der bliver også tid til lidt snak om Grundtvig – og Bjørnstjerne Bjørnson, som
H.C. Andersen besøgte på Forhåbningsholm Allé. Brødrene Nicolaj og Frederik
Bøgh, der begge var tilknyttet eventyrdigteren, boede også i kvarteret. Politikeren Nicolaj Bøgh har i øvrigt skrevet en bog om Nicolajs rejse sammen med
HCA i 1873.
Turen sluttes af med en god frokost på en lokal restaurant. Vi skal gå en god
kilometer, så tag traveskoene på.

Vi mødes foran Promenaden på Frederiksberg Alle
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Pinsefrokost
Torsdag den 20. maj
kl. 11.30

Pinsen markerer kirkeårets
tredje og sidste store fest, vi
forbinder den med lysere tider, sommerens snarlige indtræden og masser af godt vejr.

Velkommen til årets pinsefrokost, vi starter med en dejlig middag
bestående af:
{

Tatar

{

Kyllingebryst med estragon sauce, nye
kartofler og asparges.

{

Frugtsalat

Efter maden kommer Lise Nees og underholder
med 60’er og 70’er sange, så vi kan komme i
dejligt pinsehumør.
Husk at feste videre når du kommer hjem, for
du skal vel se pinsesolen danse...
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Holmegaard glasværk
Onsdag 26. maj
kl. 10.00 - ca. 16.00

Kom med på tur til Holmegård museum og oplev den gamle fabrik
efter den er lavet om.
Ved ankomst får vi alle udleveret en podcast så vi har mulighed for
at høre de små historier der er rundt omkring, fortalt af personalet
der stadig arbejder på værket.
Frokosten spiser vi i på Holmegaard, ligesom vi også besøger museumsbutikken hvor det selvfølgelig er muligt at købe Holmegård og
Kæhler, men også få en sludder med designerne.
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Stor Banko
Torsdag den 03. juni
kl. 11.00

Kom og spil med i denne måneds Stor Banko, vi starter kl. 11.00 og
holder frokost pause efter 7 almindelige spil.
I frokosten serveres et let måltid mad og hertil kaffe.
Vi starter med pengespil, både kl. 11.00 og efter frokosten, alle andre spil kan der vindes gavekort.
Der lukkes max. 35 personer ind så det er en god ide at købe billetter på forhånd.

Man kan ofte af Skyernes Udseende forudsige Vejret,
nogle Former giver godt Vejr, andre dårligt – men i
alle Tilfælde kommer det selvfølgelig an på Vejret! –
Storm P.
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Søndags matiné
Søndag den 06. juni
kl. 14.00 - 17.00

Dagens vokalist: Nana Rashid Jensen
Matine Værtinde: Zofia Katrine Hedvard
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Tomas Raa

Nana Rashid Jensen: Den unge karismatiske og udtryksfulde sangerinden Nana Rashid fylder ved koncerter rummet med unikke toner. Den
danske jazzvokalist har en tidløs, ærlig og fortryllende stemme, der
sender tankerne i retning af Radka Toneff og Nina Simone.

"Er det virkelig muligt, at der er så stor uudforsket talent i jazzen?", skrev Niels Overgård (jazznyt.com) om Nana Rashid, da den
stærke debut-EP Sorrow in Sunlight kom ud af det blå i efteråret
2016, og EP'en fik fem stjerner i Berlingske Tidende.
Værtinde: Zofia Katrine Hedvard, er en up-beat jazzsangerinde, der
forstår at levere humørfyldt underholdning med et indlysende musikalsk talent, Zofia er en rutineret jazz- og kabaret sangerinde med
utallige shows i bagagen både inden for musik og teater. Senest har
man kunnet høre sangerinden med den københavnske kabaret gruppe MMM Divas og som fast værtinde på OKs Jazz Matine.
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og sandwich under koncerten
Bestilte billetter skal hentes senest. en halv time før koncerten.
Vil du have en god plads så kom i god tid.
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Sommerfest
Torsdag den 10. juni
kl. 12.00

Sommer i M. G.
Petersens Familiehave
Sidste års sommerfest var en stor succes, så stor at vi igen i år har
bestemt at holde festen i en af de små haver. Sidste år var det Krøgers have vi hyggede i, og dette år er turen så kommet til M. G. Petersens familiehave.
Vi mødes kl. 12.00 hvor bordene er dækket op til os, og efter en kort
tale fra Formand Flemming, serveres havens frokostanretning, bestående af:
Marineret sild, varm fiskefilet, æg med rejer, lun mørbradbøf, lun
ribbensteg, leverpostej, brie med druer, brød og smør
Efter maden serveres kaffe og et stykke lagkage.
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Amin Jensen
Torsdag den 17. juni
kl. 11.30

KOMIKER, ENTERTAINER &
IKKE MINDST OPERA SANGER

Sidste arrangement inden vi lukker OK-klubben har vi et show med
den store komiker og opera sanger Amin Jensen.
Amin er på en gang utrolig morsom og charmerende, og utroligt elegant og det er netop det der kendetegner Amin Jensen.
Manden er gennem-musikalsk og spiller på mange instrumenter,
nogle gange samtidig. Amin Jensen er også en af de få entertainere
der selv skriver sin tekst og musik.
Men først starter vi med en god frokost, dvs. først holder Flemming
vores sommertale og vi synger en god sang mens vi drikker en aperitif.
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Vi går på sommerferie fra den 28. juni, så kom uge 25 og hils på os,
Kom og hils på os i løbet af ugen, tirsdag, onsdag og torsdag og ønsk
os god ferie, så giver vi et glas.

3 kvartal billetsalg
11. august 2021 kl. 10.00
Side 28

