Arrangementer
November - December 2018

OK klubben
Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg

Telefon 33 21 63 61

Praktiske bemærkninger
Åbningstider.............. mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00
Telefontid ................. mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00
Bank konto .................. Nykredit, Reg. nr. 5476 kontonummer 7019281

Billetsalg 4 kvt .......... Onsdag 31. oktober kl. 10.00
Billetsalg 1 kvt 2019. ... Torsdag 03. januar 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................ Det koster 300 kr. årligt at være medlem.
Hjemmeside ................ www.ok-frederiksberg.dk
Facebook ..................... www.facebook.com/okogkram
E-mail .......................... reception@ok67.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 inden for familie-, arve- og boligforhold.
Blad: ............................ REDAKTØR - Anne Marie Raun
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S
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Formanden har ordet
Når disse linjer læses, er efteråret så småt
ved at gå på held og alle de smukke farver
vi ser, når vi bevæger os rundt i byen, er
ved at forsvinde.
Vinteren er på vej og med den varslet om
at julen er ganske nær. Allerede, fristes
man til at sige. Og ja, tiden har sin rytme,
den går og går og engang imellem kan det
måske være lidt svært at følge med.
Sidste år stod vi foran vores store flytning
og selv om det er under et år siden, at vi
landede i vores nye hus, føles det allerede
som om vi har været her i meget længere
tid. Men det har vi ikke og nu står altså
den første jul i OK- Den Gule Villa for døren.
Og det glæder vi os til. For vi har efterhånden lært huset at kende og de mange traditioner, vi havde tidligere, har vi taget
med os og nænsomt fornyet. Så som man
kan læse om lidt længere fremme i bladet,
skal julen nok blive sunget behørigt ind
også her.

åbne dørene for andre borgere og nysgerrige sjæle i
byen. For OK
skal ikke være
et lukket sted, det skal være et sted, hvor
man mødes om vores aktiviteter, uanset
alder. Et sted hvor man hygger sig på
tværs af årgange og hvor vi måske kan
lære noget af andre og deres interesser.
I den forbindelse har vi bl.a. den 1. søndag
i hver måned et åbent husarrangement –
vi kalder det ”søndagsmatine”, hvor vi
over et glas og lidt musik hygger os, nyder
kunsten på væggene og vender stort og
småt.
Men inden jeg helt fortaber mig i de mange ting, der står i vores blad og de ting vi
gerne vil, så lad mig slutte med at ønske
vores mere end 1.000 medlemmer og alle
vores mange frivillige en rigtig god jul og
et velsignet nytår 2019.
Tak for rigtig mange gode, sjove og underfundige timer i det forgangne år. Tak
til alle som er med til at gøre OK til noget
helt særligt.
Glædeligt efterår og rigtig glædelig jul.

En af de ting vi også har taget med os, er
ønsket om at nære omsorg for hinanden.
Det gør vi alt hvad vi kan for at gøre i OK,
hvor vi hele tiden er parate til at åbne vores døre og lukke nye folk ind. Og vores
Mange kærlige hilsner
motto er stadig – ”OK-din dagligstue ude i
byen, når du trænger til voksent selskab”. Flemming Brank
Men vi er også ganske langsomt ved at
Formand
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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 ................... Michael Engelbrecht
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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Julens takt og tone af Emma Gad Gaver.
De bør ikke give Den, hvis Smag og Vaner De ikke nøje kender, en Genstand af speciel Art eller af stort Omfang. En
uhyre Majolikavase, man ikke har plads til, er slem at faa
til Huse, hvorimod et Silkesjal eller et Par Handsker, der
lægges i en Skuffe, aldrig kan genere.
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Mandage
13.00 – 14.45

Seniordans

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. 50.
Ekstra plader koster kr. 5,- stykket.

1. sal

Tirsdage
10.30 – 12.15
1. sal

Tirsdage
14.00 – 17.15

Gevinsterne er gavekort, så kom og
prøv.
Bankovært: Henning
Bridge

1. sal

Prisen pr. deltager = kr. 100,- pr.
måned.
Alle til- og afmeldinger skal ske til
leder, der træffes på tlf. 42 22 90 02
mellem 10 og 12 alle hverdage.
Leder: Olaf Eisenhardt

Onsdage
10.00 – 14.00
1. sal

Kortspil, skak,
backgammon
med mere

Er det noget for dig så kig ned i OKhuset hver onsdag fra kl. 10. Vi
danner borde efter behov

Onsdage
10.15 – 11.15

Bevægelse

Vi laver både stående og siddende
øvelser til gymnastikken, så alle kan
være med.
Leder: Betty

Strikkeklub

Hver onsdag mødes vi til frokost kl.
11.30.
Dernæst strikker / hækler vi tæpper
til Afrika. Vi drikker også kaffe og
hyggesnakker.
Leder: Margit

Underetagen
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,-

Underetagen

Lærer: Irene Bested
Fredage
10.15 – 14.30

Bridge

1.sal

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

Fredage
12.30 – 15.00
Underetagen

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

Mandeklub

Hver fredag mødes vi kl. 12.30
til 15.00. Hvad der skal ske i
klubben, er noget mændene
selv har fundet ud af, så alt kan
ske.
Leder: Steen Næsborg
31 31 54 95
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Torsdag
01. november kl. 11.00-15.00
Stor Banko
Pris kr. 75,Kom til stor banko, vi starter kl. 11.00 og holder frokost ca.
12.45. Efter frokosten spiller vi videre indtil ca. kl. 14.45
Der kan vindes store præmier, så kom med alle sammen !
Hvem kommer
først til Banko?

Det gør jeg !!!

Julemanden – Djævlen
To drenge står og snakker om Julemanden og Djævelen
– Tror du på det der med ham Djævelen?
– Nej, egentlig ikke, det er garanteret ligsom med ham
julemanden, det er sikkert bare ens egen far.
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Søndag
04. november kl. 14.00-17.00
Søndagsmatiné
Pris kr. 30,-

I OK og snakke,
hygge og høre
god musik.

Hvor skal vi
hen?

Som noget nyt har vi den 1.søndag i hver måned en lille hyggelig matiné, hvor der er musik eller anden underholdning.

Vi lægger ud med Zofia Hedvard og Jesper Brun Pajor. Klaver Mikkel
Jakobsen og bas Tobias Dall.
Zofia Hedvard er en rutineret jazz- og cabaretsangerinde med utallige shows i bagagen både inden
for musik og teater.
Dagens gæstesanger er Jesper Brun Pajor, der med
glimt i øjet og sans for detaljen arbejder
sig
igennem et repertoire, der byder på skønne
evergreens fra ”The Great American Song book”
med
referencer til bl.a. Frank Sinatra, Tony Bennett
og Nat King Cole.
Alle er velkomne, ikke medlemmer til en pris á kr. 50,-
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Mandag
05. november 10.30-11.30
Mød en reality stjerne
Pris kr. 45,-

Nu er chancen kommet for at møde en rigtig stjerne indenfor
”reality” verdenen.’
Stephanie Star har netop skrevet biografien Con Amore, hvor hun
fortæller om sit liv som Diva, farverig TV- og medie-darling.
”- Jeg holder foredrag med ønsket om at publikum, får indblik i
hvem jeg er bag kulisserne for at forstå hvordan jeg er nået hertil
hvor jeg står i dag, fra barske rødder i Italien til at være datter af
en førstegenerations gæstearbejder - en barndom med svigt og
masser af uro og mangel på kærlighed, hvordan det var at komme
til Danmark med en far, der valgte restaurationsmiljøet, fortæller
hun.”
Kom og oplev en spændende og meget anderledes kvinde.
Mænd er meget velkomne :-)
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Torsdag
08. november kl. 11.30
Goddag til Norge
Pris kr. 175,-

På OK Klubbens rejse gennem de nordiske lande er vi nu nået til Norge, og det kommer ikke til at gå stille af.
Vi har nemlig hyret den meget norske nordmand fra Norge, Hege
Fuglesang til at fyre op under den norske sangskat, og hun har lovet
at synge Solvejs Sang fra Peer Gynt og en række andre sange fra den
norske nationale sangskattekiste.
Hege vil undervejs fortælle om landet Norge, vort broderfolk i Nord.
Der bliver også mulighed for at smage nogle små norske kulinariske
specialiteter, men bare rolig, der kommer også rigtig mad, hvortil der
serveres en øl og en norsk snaps.
Undervejs serveres kaffen.
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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
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Bestillings liste
November - December

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Stk.

Arrangement

Dato

November

Stor Banko

01.11

75,-

Søndagsmatiné

04.11

30,-

Mød en reality stjerne 05.11

45,

Goddag til Norge

Pris

08.11

175,-

12.11

45,-

15.11

150,-

Julemarked tur

17.11

275,

Chili Turéll

19.11

45,-

Klassisk jazz

22.11

150,-

Teaterdirektøren fortæller

26.11

45,-

Den STORE

29.11

200,-

Gunnar Bay for fuld
udblæsning
Moon River nærmeste omegn

Julemanden er inde på noget rigtigt:
besøg folk én gang om året.
Victor Borge
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I alt

Stk.

Arrangement

Dato

Pris

December

Fernisering

01.12

Gratis

Søndagsmatiné

02.12

30,-

Tinget i julehumør

03.12

45,-

Jule Banko

06.12

95,-

Syng julen ind

10.12

45,-

Julemiddag

13.12

225,-

Kom i OK om onsdagen mellem 10.00
og 14.00 hvor vi spiller kort, backgammon, skak eller hvad der nu er lyst til.
Det hele foregår på 1. sal
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I alt

Mandag
12. november kl. 11.00-15.00
Gunnar Bay for fuld udblæsning
Pris kr. 45,-

Gunnar Bay er en af de kunstnere, der udstiller i Den Gule Villa i oktober og november.
Han er klassisk uddannet fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, København, 1964-71 hos professorerne Richard Mortensen, Dan Sterup
-Hansen og Palle Nielsen og har udstillet et utal af steder, ligesom
han har lavet flere store udsmykningsopgaver. Men ud over at være
en anerkendt billedkunstner har han mange andre talenter. Han kan
f.eks. spille trompet, han har også skrevet bogen ”Hva’ så - hva’ nu?”
– og så har han KOL,
men har lært at leve
med den desværre så
udbredte lungesygdom. Men det lader
han sig ikke stoppe af.
Alt dette kommer han
og fortæller om, ligesom han har et af sine
kunstværker med, som
man kan være heldig
at vinde.

GUNNAR BAY
Kom og mød en spændende kunstner.
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Torsdag
15. november kl. 12.00-15.00
Moon River og nærmeste omegn
Pris kr. 150,-

I dag skal vi møde en spændende sanger, der
spænder vidt - Brian Grønbæk! I dag vil han
give prøver på sine crooner evner med sange
som Moon River og masser af andre sange fra
den store musicalsangbog.
Brian Grønbæk har efter sin uddannelse fra
konservatoriet bl.a. sunget backing for
Stig Rossen på Østre Gasværk, han har også
sunget på Jytte Abildstrøms Teater, Københavns Musikteater, Capella Hafniensis, og så
kan man op til jul opleve ham som del af ” Schwanzen Sänger Knaben”. Han har også lagt stemme til en række Disney-tegnefilm,
Han akkompagneres af Lars Emil Riis, som tilhørerne har haft glæde af
ved flere tidligere arrangementer i Den Gule Villa.
Der serveres lidt godt til ganen og et glas vin.
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Lørdag
17. november kl. 09.00-17.00
Julemarked tur
Pris kr. 275,Så skal vi på bustur igen. Turen går til det kendte julemarked på godset
Gisselfeld, som mange har ønsket at opleve igen. Mere end 100 forskellige stande byder på alverdens julelækkerier og julehygge på det
gamle slot.
Første stop er kl. ca. 10.15, hvor vi skal besøge Danmarks nok største
loppemarked i Haslev, hvor man ud over kræmmersager har et stort
udvalg af klippeklistreting til julehygge. Her kan man også købe et stykke mad og en kop kaffe for egen regning.
Herfra går turen til Gisselfeld, der ligger mellem Haslev og Næstved.
Hertil ankommer vi ca. 12.30.

Gisselfeld er et af Danmarks største godser med et areal på
3.850 hektar med Hesede, Edelesminde, Brødebæk og Gødstrupgård,
hvoraf 2.400 hektar er skov. Gisselfeld har tilhørt en række adelsslægter, bl.a. brødrene Falk, Henrik Gøye og Peder Oxe til Nielstrup, der
grundlagde gården, som den ser ud i dag, i 1547-75.
I 1699 overtog Christian Gyldenløve godset. Han var Christian V's uægte søn med Sophie Amalie Moth. Under navnet Danneskiold-Samsøe
har hans efterkommere siden bestyret godset som overdirektører.
OK har naturligvis en vært
med på turen.
Vi starter og slutter ved
OK i Den Gule Villa.
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Mandag
19. november kl. 10.30-11.30
Chili Turéll om livet
Pris kr. 45,Chili Turèll er naturligvis kendt for sit ægteskab med den karismatiske
Dan Turèll, men hun har haft en god karriere
som skuespiller på bl.a. Det Kongelige Teater, Aveny Teatret, Café Teatret, Mercur Teater og ved London Toast Theatre .
Mange husker hende sikkert fra TV-serien
”Landsbyen”. Alt det vil hun fortælle om, og
bl.a. komme ind på sin kærlighed til litteraturen, og hvad hun har lært af livet i medgang og
modgang. Hun tager bl.a. udgangspunkt i den livsvisdom fra kinesiske
ordsprog, hun deler med Benny Andersen.
Kom og hør en vidende og skøn kvinde.

Julens takt og tone af Emma Gad Gaver fortsat
Hvis man har ondt ved at finde paa Gaver til sine Kære,
er man som oftest paa den sikre Side, naar man holder
sig til det, der kan spises, drikkes eller ryges. En Høne,
en Æske Konfekt eller en Flaske Likør kan virke beskedent men aldrig uvelkomment. Spisevarer er at foretrække frem for Blomster, der sendes rundt efter en stor
Maalestok.
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Torsdag
22. november 12.00-15.00
Klassisk Jazz
Pris kr. 150,-

Lisbeth Egesborg er kendt på de københavnske klubscener for sine fine fortolkninger af jazz-standards. Så der er lagt op
til en god gang kakao for øregangene,
som Jørgen Ryg vist nok udtrykte det, når
Lisbeth træder op i OK Klubben.
Hun optræder bl.a. sammen med Big
Blue Band og i mindre sammenhænge
med kendte musikere som Henrik Bay.
Ved denne koncert bliver hun akkompagneret af Mads Søndergaard.
Der serveres lækker Tapas og et glas vin
til underholdningen.
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Mandag
26. november kl. 10.30-11.30
Teaterdirektøren fortæller
Pris kr. 45,-

Piet Bertelsen overtog sidste år direktørstolen i Riddersalen, også
kendt som Jytte Abildstrøms Teater, og han vil fortælle om Riddersalens glorværdige historie fra de legendariske PH Revyer i 1930’erne, over avantgarde- og eksperimenterende teater i 1950-60’erne til
nutidens poetiske og farverige børne- og familieteater forestillinger.
Piet Bertelsen vil fortælle om, hvordan
det er at forvalte den glorværdige arv,
og hvad der rører sig på Riddersalen i
disse tider og om, hvordan han arbejder
på at løfte en stolt tradition og et historisk teater videre til de nuværende og
kommende generationer.
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Torsdag
29. november kl. 11.30-15.30
Den store julefrokost
Pris kr. 200,-

Julefrokost for fuld musik
På utallige opfordringer har vi hyret de to festmusikere Jesper Gilbert
og Eric Præst, som rigtig fik sat fut i fejemøget, da de spillede til
sommerfesten. Så der er igen garanti for en masse syng-med-sange
og en svingom eller to.
De to spiller igen et repertoire med lidt rock & rul og gode popmelodier. Plus selvfølgelig en masse julesange. Man kan jo gætte på, at
repertoiret både omfatter Otto Brandenburgs ”Søren Banjomus” og
Shu-bi-duas’ ”Jesus, der bliver født på 5. sal i Magasin du Nord.”
Vi starter dagen med en god
gammeldags juleplatte, en tradition vi ikke vil være foruden.
Køkkenet ved Flemming og Lene serverer sild, flere lækre lune
retter og ost til at slutte af med,
hertil en øl og en snaps. Kaffe
og julesmåkager skal der selvfølgelig også til.

Nu er det snart jul
de glade hjerters tid
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Lørdag
01. december kl. 15.00-18.00
Fernisering
Gratis adgang
Frederiksberg Kunstnerlaug udstiller i
samarbejde med OK-Den Gule Villa.
Denne gang er de fire kunstnere;
Peter V. Nielsen, Søren Jesper Schmidt,
Lene Kjøller og Henrik Dencker.
Der er lidt musik og vi serverer et lille
glas mens du lytter og ser på kunst.

Søndag
02. december kl. 12.00-15.00
Søndagsmatiné
Pris kr. 30,- for medlemmer / kr.50,- for ikke medlemmer
OK har denne gang besøg af Ann Farholt, der er en af de mest anerkendte
sangerinder i den danske jazzverden.
Hun dannede makker par med Jesper
Thilo. I 1994 forlod hun Jesper Thilos
band, og startede sit første orkester,
og det er blevet til flere cd'er
siden. Hun har også afsløret et mere
folkeligt talent, da hun nogle somre var én af syngepigerne i Bakkens
Hvile.
Klaver: Mikkel Jakobsen og bas: Tobias Dall.
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Mandag
03. december kl. 10.30-11.30
Folketinget i julehumør
v/Nikolaj Bøgh
Pris kr. 45,-

Det er juletid og sker der så overhovedet noget inden for på Borgen eller
på vort eget rådhus. Måske de alle sammen er ude at købe julegaver?
Hvem ved!
Det gør Nikolaj, og han vil fortælle om der er nogen juletraditioner både
her og der.
En ting er sikkert, det bliver interessant!
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Torsdag
06. december kl. 11.00-15.00
Julebanko
Pris kr. 95,-

Så er det tid til julebanko, vi spiller om store præmier, og denne dag
hygger vi ekstra om jer. Et glas portvin til spillet er altid hyggeligt.
Ulla og Anne Marie er værtinder, og det bliver festligt. Vi skal i hvert
fald gøre hvad vi kan. Husk jeres NISSEHUER.
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Mandag
10. december kl. 10.30-11.30
Syng julen ind
Pris kr. 45,-

Nu nærmer julen sig med hastige skridt. Vejene er pyntet og vi kan høre
julebjælderne på julemandens kane. Så derfor skal vi selvfølgelig også
have julestemning i OK Den Gule Villa. Denne dag tænder vi vores lille
juletræ og får julestemningen helt ind i huset og synger nogle af julens
dejlige sange.
Til at hjælpe os har vi allieret os med Elisabeth Novrup Børch der er et
meget spændende musikalsk bekendtskab. Hun er en glimrende fortolker af jazz-standards, men bevæger sig også ud i andre genrer såsom
ragtime, hun har lavet mardi gras-koncert i sin kirke, lige som hun har
indspillet en cd med Karen Jønsson-sange, hvoraf ”Hvorfor er lykken så
lunefuld” er mest kendt.
En anden og måske ikke helt så
kendt side ved Elisabeth er at
hun også i dag er præst ved
Ansgar Kirken. Så der er lagt op
til julehygge med en kompetent person der nok skal få julestemningen op.
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Torsdag
13. december kl. 11.30-15.00
Julemiddag
Pris kr. 225,Så blev det endelig jul i OK i Den Gule villa Denne
dag er det traditionerne der står i højsædet, og vi
skal rigtig hygge om jer.

Kom og vær med til vores første julefest i OK-Den Gule Villa.
Vi vil ønske hinanden god jul og godt nytår.
Vi synger julesange, tænder adventskransen og Thea Brank læser
en julehistorie, intet skal være anderledes i denne jul.
Efter vi har spist en dejlig julemiddag, kommer vores trofaste julegæst, den charmerende Rasmus Krogsgaard, med sine sange og parodier vil han få loftet til at lette, en rigtig charmetrold.

 Flæskesteg med rødkål, gele og

brunede kartofler og sovs.
 Ris Ala mande m/mandelgaver
 Kaffe med godter
 1 karaffel vin
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Vi åbner igen den 03 januar til billetsalg

