OK-67 Frederiksberg / København
Tlf.: 33 21 63 61
www.ok-frederiksberg.dk
Tag med til Elgenes land

4. maj sammen

Søndagsmatiné

Glad pinsefrokost

Hør om samerne i Norden
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OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa

Kære OK-medlem - Velkommen til adspredelse
Selv om vi måske har lidt svært
ved at glæde os i denne tid,
hvor Coronaen er afløst af en
tragisk krig så tæt på, så er det
måske så meget desto mere vigtigt også at have et lille holdepunkt i hverdagen. Her byder vi
i OK os meget gerne til, hvis der
er brug for et frirum og adspredelse for den triste nyhedsstrøm, vi dagligt præsenteres
for. I OK-Klubben arbejder vi
for, at vi alle kan få et indholdsrigt liv. Det gælder i alle livets
faser, når vi er unge og når vi
bliver ældre, men det gælder
også når vi bliver syge eller får
et handicap, som måske sætter andre rammer for vores liv.

For at leve op til dette har OK
fem centrale værdier:
Vi vil være rummelige og gæstfrie
Alle skal føle, at de er velkommen hos os. Alt samvær skal
være ligeværdigt og baseret på
tillid til hver enkelt og med respekt for forskellige former for
deltagelse i fællesskabet.
Vi vil skabe livsglæde og selvværd
Vores mange aktiviteter har til
formål at skabe glæde og personlig tilfredshed

Vi tror på frivillighed
At være frivillig skaber glæde
og værdi for dem der nyder
OK tilbyder i vores lille kulturgodt af indsatsen, men bestemt
hus, ”Den Gule Villa,” et fælles- for den, der yder arbejdet. Voskab, hvor bl.a. seniorer mødes res frivillige bidrager i meget
og udfolder sig i et aktivt liv
høj grad med deres frivillighed
med kultur, underholdning, ud- til en betydelig værdi i og for
flugter, oplysning, motion og
samfundet.
frivillig indsats. Vi forsøger i huset at skabe rammerne for at
styrke livsglæden og livsværdierne.
Vores målsætning er at:
Livet skal leves - hele livet.

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa

Vi tror på at generationer
har meget at give hinanden

Samarbejde og samvær på
tværs af generationer er
vigtig for at forstå hinanden og meget værdifuldt i
den komplekse verden vi
lever i.
Vi tror på ”hygge”
OK er din dagligstue ude i
byen. Huset skal oplevet
som et rart og trygt sted,
hvor alle bidrager og hvor
”hygge” sættes i højsædet.
Tak til alle der hjælper til
med at vi kan opfylde ovenstående.
Vi håber, at vi med det nye
blad lever op til ovenstående og ønsker alle rigtig velkommen til foråret komme
og OK-Den Gule Villa.

Venlig hilsen

Flemming Brank
Formand OK-67
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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 2 kvt 2022 ... Onsdag 30.03 2022 kl. 10.00
Billetsalg 3 kvt 2022 ... Onsdag 10.08.2022 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 Boalth
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S

OK-67 Vi mødes 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:
Flemming Brank
Næstformand: Thea Brank
Medlemmer: Ejvind Wilms
Kirsten Moldam
Peter Kastoft
Postadresse: .........Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg
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 forbeholdes

Æresmedlem
Medstifter af OK-klubberne i Danmark

Thea Brank
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Onsdag den 30. marts kl. 10.00
OK-Billetsalg
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 10.00 begynder billetsalget til alle de
OK arrangementer, der er omtalt i dette blad. Vi deler numre ud fra
kl. 9.00, således at man kommer til i den rigtige rækkefølge. Mens
man venter, tilbyder vi en kop kaffe med brød for kr. 20, -.

Er der billetter til overes sælges disse hver dag i OK-Huset mellem kl.
10.00 og kl. 15.00.
Angående billetter i øvrigt: Billetter kan ikke reserveres og man kan
alene købe billetter til sig selv eller evt. ægtefælle. Gyldigt medlemskort skal altid medbringes. Købte billetter refunderes desværre
som hovedregel ikke, men kan man selv afsætte sin billet til et andet
OK medlem, er man velkommen hertil.
Vi glæder os til at se vores medlemmer til endnu et hyggeligt billetsalg.

April 2022

Ønsker du at spise frokost i cafeen, er der en varm ret til kr. 35, - fra
ca. kl. 11.30, som man med fordel kan skrive sig op til i forvejen eller
ved ankomst til OK-Huset.

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa

April 2022

Søndag den 3 april kl. 14.00 / Matiné
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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
Onsdage
11.30 – 14.00

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

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,-

1. sal

Onsdage
13.00 – 15.00
Underetagen

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Fredage
10.15 – 14.30

Bridge

Kom og spil med, vi holder ½
times frokost. Prisen pr. deltager er kr. 100,- pr. måned der
betales til lederen, ligesom tilog afmeldinger sker til samme.
Leder: Jørgen Jørgensen
50 66 99 76

Første fredag i
måneden kl.
10.30 - 12.00

Litteraturklub

Leder: Inge Fallon
23 81 17 86

Underetagen

Søndage
14.00-17.00

Vi læser et bredt udsnit af litteratur, både gammel og nyt.

Søndags
matiné

Musik underholdning første søndag i måneden.
3 timers hygge og musik for kun
30,- kr.
Leder: Zofia og Kirsten
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Mandag den 4. april kl. 10.30 / Foredrag

Christiansborg bag kulisserne.
Nikolaj Bøgh, som både pro-

fessionelt og privat har arbejdet med politik i mange år,
fortæller om baggrunden for
de aktuelle forhandlinger og
diskussioner på Christiansborg.
Hvordan er partiernes kampform, hvad går de hver især

Torsdag den 7. april kl. 10.30 / Stor Banko
Tid til månedens banko, hvor præmierne er lidt større end
ved vores hyggelige tirsdags banko. Der er også amerikansk
lotteri og ”pengespil”.
Omkring 12’tiden spiser vi en let frokost med en kop kaffe
og så spiller vi videre til ca. 14.30
Ulla og Anne Marie er jeres værtinder.
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Torsdag 21. april kl. 11.30 / Påske

Vi fejrer påske med en god påskefrokost, bestående af både kolde og lune retter, efterfulgt af kaffe og lidt sødt til.
Efter frokosten kommer tenor / baryton Kurt Dahl med
pianist og underholder.
Kurt er uddannet på Morley College, i London, med debut
Leighton House i 1979 og fejrede i 2004 sit 25 års jubilæum. Vi skal høre vaudeville, danske sange, parodier og
hvad ellers Kurt finder på.
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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 OKDen Gule Villa kl. 10.00 til 12.00. Tid skal bestilles i Receptionen

Navn
Medlems

nr.

Arrangements bestilling
Dag

Hvad

Pris

April
søn 3

Søndags matiné

30,00

man 4

Nikolaj Bøgh

50,00

tor 7

Stor Banko

100,00

tor 21

Påskefrokost

250,00

man 25

Flemmings dag

50,00

tor 28

Revyer + DK spiser sammen

50,00

TOTAL

Antal

Arrangements bestilling
Dag

Hvad

Pris

Maj
søn 1

Søndags matiné

30,00

man 2

Nikolaj Bøgh

50,00

ons 4

Tænd et lys

222,00

tor 5

Stor Banko

100,00

Tor 12

Bustur og hveder

125,00

man 16

Flemmings dag

50,00

tor 19

Samernes dag

250,00

tor 2

Stor Banko

100,00

søn 5

Søndags matiné

tor 9

Pinsefrokost

250,00

man 13

Nikolaj Bøgh

50,00

tor 16

Tur til Markaryd

Juni

TOTAL

30,00

550,00

Antal
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Mandag den 25. april kl. 10.30 / Foredrag
Kom og få en frisk start på ugen,
hvor vores formand Flemming over
en kop kaffe vil vende aktuelle emner og begivenheder.
Fra tid til anden inviterer Flemming
også en interessant gæst med.
Intet er 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.
Vi gir morgenkaffe og en croissant

Torsdag 28. april kl. 10.30 / Foredrag

Revyer op og ned langs kysten
Sommertid er revytid, og det har det været mange år.
Mag. art Bente Hatting Gjelten fortæller om,
”Dragørrevyer”, “Over stalden”, ”Cirkusrevyen” og
”Hornbæk- revyer”.
Mange revynumre er kun vittige samme år, men der er
perler, der har overlevet og det skal vi høre om.
Efter foredraget inviteres du til ”Spis Sammen” arrangement, se bagsiden.

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa
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Mandag den 02. maj kl. 10.30 / Foredrag

Christiansborg bag kulisserne.
Nikolaj Bøgh, som både professionelt og privat har arbejdet med politik i mange år,
fortæller om baggrunden for
de aktuelle forhandlinger og
diskussioner på Christiansborg.
Hvordan er partiernes kamp-

Torsdag den 05. maj kl. 10.30 / Stor Banko

Tid til månedens banko, hvor præmierne er lidt større end
ved vores hyggelige tirsdags banko. Der er også amerikansk
lotteri og ”pengespil”.
Omkring 12’tiden spiser vi en let frokost med en kop kaffe
og så spiller vi videre til ca. 14.30
Ulla og Anne Marie er jeres værtinder.
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Onsdag den 04. maj kl. 17.00 / Tænd et lys
Den 4. maj 1945 fejrede vi at freden efter 5 lange år endelig havde nået Danmark og det meste af verden.
I år er det så 77 siden vi rev mørklægningsgardinerne ned og
satte de første stearinlys i vores vinduer. Den smukke tradition er fortsat lige siden. Men fred i verden, det har der ikke
været.
Og netop i år minder en ny krig i Europa, tæt på Danmarks
grænser os om krigens rædsler og evig smerte.
Vi vil freden og for at markere dette, sætter vi lys i alle OKHusets vinduer denne aften. Vi håber, at vores medlemmer
vil være med til at tænde dem, når mørket falder på.
Inden samles vi over et glas vin til en god snak om verden og
sikkerheden for os i Danmark. Både sådan som den så ud tilbage i 1945 og sådan som tingene har udviklet sig frem til i
dag, og hvordan det vil se ud i fremtiden.
Klokken 18.30 sætter vi os til bords, hvor vores gæstekokke
denne dag serverer et særligt ”frihedsmåltid” efterfuldt af
”fredskaffe” med dessert.
Deres vært denne aften er OK-Klubbens formand, der sammen med OK-klubbens frivillige vil sætte rammerne for en
hyggelig aften med plads til eftertænksomhed, sang og lys i
OKs vinduer.
Det er sjældent vi i OK afholder aften arrangementer, men
denne aften gør vi gerne en undtagelse, for at tale om fred.
Vel mødt.
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Torsdag den 12. maj kl. 13.00 / St. bededags tur
Vi har en tradition her i OK-klubben, vi
kører en tur ud i skoven, ser træerne
springe ud og anemoner og andre forårsbebudere titte frem fra skovbunden.
Det gør vi selvfølgelig også i år, Bussen
henter os ved Den Gule Villa og kører
kl. 13.00 og så er vi tilbage igen ca. kl.
15.00 hvor køkkenet og værtinderne
står parat til at servere varme hveder
og kaffe / te.

Mandag den 16. maj kl. 10.30 / Foredrag
Kom og få en frisk start på ugen, hvor vores formand Flemming over en kop kaffe vil vende aktuelle emner og begivenheder.
Fra tid til anden inviterer Flemming også en interessant
gæst med.
Intet er 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.
Vi gir morgenkaffe og en croissant
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Torsdag 19. maj kl. 11.30 / Samernes dag
I samarbejde med Forening Norden afholder vi en dag i
Samernes dag.

Når programmet er helt fastlagt, både hvad angår mad,
foredrag og underholdning vil det blive opslået i klubben
og på facebook, vores hjemmeside og nyhedsbrevet.
Samer (tidligere kendt som lapper) er et oprindeligt folk,
hvis hjemland, Lapland ligger spredt over fire lande:
Norge, Sverige, Finland og Rusland. Lapland strækker sig
fra Kolahalvøen i nordøst til Engerdal i Norge og Idre i Sverige.
Rendrifts samerne lever som nomader og følger store renflokke på vandring. Søsamerne kombinerer småbrug og fiskeri, i blandt med andre håndværk; "I hele Nord-Norge er
det nå bare en håndfull eldre menn som behersker båtbyggertradisjonen", pr. 2016.[4]
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Søndag
den 05.
juni
14.00
/ Matiné
Torsdag
den
03.kl.
juni
kl. 10.30
/ Stor Banko
Tid til månedens banko, hvor præmierne er lidt større end
ved vores hyggelige tirsdags banko. Der er også amerikansk
lotteri og ”pengespil”.
Omkring 12’tiden spiser vi en let frokost med en kop kaffe
og så spiller vi videre til ca. 14.30
Ulla og Anne Marie er jeres værtinder.

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa
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Torsdag den 09. juni kl. 11.30 / Pinsefrokost
Så er det pinse og alt er stadig
lysegrønt og skønt. Vi skal feste, spise og have god underholdning.
Agenda
Velkomst ved formanden

Mandag den 13. juni kl. 10.30 / Nikolaj Bøgh

Christiansborg bag kulisserne.
Nikolaj Bøgh, som både professionelt og privat har arbejdet med politik i mange år,
fortæller om baggrunden for
de aktuelle forhandlinger og
diskussioner på Christiansborg.

Hvordan er partiernes kampform, hvad går de hver især efter for tiden, og hvad skal vi
holde særligt øje med?

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa

Torsdag den 16. juni kl 08.00 / Småland Sverige
Markaryds Elgpark i Sverige
Tag med til Markaryd, elgenes paradis.
Vi kører med bussen tidligt på dagen, da det tager ca. 2½
time at komme dertil.
Her skal vi møde Elge, bison okser og andre dyr. Det gør vi
ved at køre med deres eget tog, guiden ombord fortæller om
de forskellige typer elge og okser vi ser, ligesom der holdes
pauser undervejs hvor man kan fodre dyrene hvis man vil!
Efter turen skal vi have buffe i restauranten, middagen består af Elg frikadeller med kartoffelmos, fløde sauce, rå omrørte tyttebær, agurk og grøntsager, hertil kaffe og en sodavand.
Ca. kl. 16.00 stiges ind i bussen og hjemturen starter.

kun 550,00
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Mandag den 20. juni kl. 10.30 / Foredrag
Kom og få en frisk start på ugen, hvor
vores formand Flemming over en kop
kaffe vil vende aktuelle emner og begivenheder.
Det her er sidste mandags møde inden
vi går på sommerferie, er det ikke
skønt.
Vi gir morgenkaffe og en croissant

OK-67 Vi mødes i Den Gule Villa
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Middage pris kr. 35,00

April
ons 6

Krebinet med kartofler og gemyse

ons 20

Gullasch med mos og rødbeder

ons 27

Kylling m Talullah og flødekartofler

Maj
ons 4

Paneret flæsk, nye kartofler og persillesovs

ons 11

Nakkekam m bagt kartoffel og råkost

ons 18

Roastbeef m fritter og salat

ons 25

Lasagne m salat og brød

Juni
ons 1

Frikadeller og kold kartoffelsalat

ons 8

Grillspyd med ris og salat

ons 15

Stegt kylling m kartofler og sovs
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Torsdag den 28. april kl. 12.00 / DK spiser sammen

Og det gør vi også i OK-klubben, så efter Bentes foredrag
er du velkommen ned i cafeen hvor vi serverer et måltid
mad til dig der er mødt frem.

Meningen med Danmark spiser sammen er at få flere ensomme til at møde op og tale og spise sammen. Denne
dag sidder vi ved langborde således at ingen sidder alene.

