Arrangementer
Januar - februar - marts 2019

OK klubben
Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg
Side

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 1 kvt 2019 ..... Torsdag 03. januar kl. 10.00
Billetsalg 2 kvt 2019. ..... Onsdag 27. marts 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

Formanden har ordet
Nytår 2019
Så er OK´s førte år i Den Gule Villa ved
at gå på hæld. Det har på alle måder
været et fantastisk spændende år,
hvor vi ”på egen krop” har lært hvad
”omstilling” betyder. Vi flyttet ind i et
hus, der kun var halvt færdigt og mens
alle vores medlemmer hyggede sig ved
et arrangement eller lignende, pakke
vi i de første måneder flyttekasserne
ud. Her bagefter kan vi godt smile lidt
af det, men sikke en start vi havde på
det nye år.

En stor tak
skal lyde til alle
vores mange frivillige
for hvem OK slet ikke kunne klare sig
uden. Fantastisk indsats – Tak.
Mit ønske skal være, at endnu flere
medlemmer gennem OK og vores hyggelige fællesskab vil være med til at
tænde lys og smil for andre og invitere
dem med i det fællesskab, vi har her i
OK.

Heldigvis kom vi på plads og Den Gule
Villa har igennem året været en smuk
og god ramme for mange festligheder.
Rigtig god jul og et fantastisk
Over året er der også komme nye
nytår 2019.
medlemmer til, som ikke tidligere
kendte til OK – det er dejligt. Så alt i alt
Flemming Brank
har 2018 været et rigtig fint og travlt
år for os – på godt og ondt. Nu skal vi Formand OK Det gule Villa
så til at se fremad mod et nyt OK år
2019. Og det glæder vi os alle til �
Med dette blad og med de mange
spændende tilbud i det nye år, vil jeg
gerne ønske alle et lyst, lykkeligt, hyggeligt og begivenhedsrigt nytår med
mange gode timer her i OK Den Gule
Villa.
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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
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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Frederiksberg Kunstnerlaug udstiller permanent i Den Gule Villa. Hver anden
måned skiftes kunsten ud og i den forbindelse afholdes en fernisering hvor det
er muligt at få en snak med de enkelte kunstnere.
Der er fernisering følgende datoer I første halvår af 2019:
Kom og få et glas vin og se på kunst.

01. februar

Lørdag

kl. 14.00 - 16.00

29. marts

Lørdag

kl. 14.00 - 16.00

31. maj

Lørdag

kl. 14.00 - 16.00
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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

start 07. jan
1. sal

Tirsdage
10.30 – 12.15

Hygge Banko
start 08. jan

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

1. sal
Gevinsterne er gavekort, så kom og
prøv.
Bankovært: Henning
Tirsdage
14.00 – 17.15

Bridge

Prisen pr. deltager = kr. 100,- pr.
måned.

start 08. jan
1. sal

Onsdage
10.00 – 14.00
1. sal

Onsdage
10.15 – 11.15

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
Kortspil, skak,
backgammon
med mere

start 09. jan
Bevægelse
??

Underetagen

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

Vi laver både stående og siddende
øvelser til gymnastikken, så alle kan
være med. Vi mangler en leder, så
har du lyst vil Flemming meget gerne høre fra dig.
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Onsdage
11.30 – 14.00

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

start 09. jan
1. sal

Onsdage
13.00 – 15.00

Kreativitet
start 09. jan

Underetagen

Fredage
10.15 – 14.30

Bridge
start 04. jan

1.sal

Første fredag i
måneden kl.
10.30 - 12.00

Litteraturklub
start 04. jan

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,Lærer: Irene Bested
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.
Leder: Jørgen Jørgensen
50 66 99 76
Vi læser et bredt udsnit af litteratur,
både gammel og nyt.
Leder: Inge Fallon
23 81 17 86

Underetagen

Fredage
12.30 – 15.00

Mandeklub
start 04. jan

Underetagen

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

Side 7

Torsdag
03. januar kl. 10.00
Billetsalg
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Søndag
06. januar kl. 14.00-17.00
Søndagsmatiné
Pris kr. 30,- /Ikke medlemmer kr. 50,Værtinde Zofia Hedvard har denne gang besøg af David Dunbar, der
kommer fra New Orleans.
Dunbar er kendt for sit fine trompetspil i en række orkestre på den danske klubscene. Men han er også en mere end fremragende sanger, så
en fin søndag er i vente.
Når man hører David Dunbars sprøde klang er man ikke i tvivl om hans
rødder i den new orleanske jazz
David er født og opvokset i Barton Rouge, som er hovedstad i Louisiana
og har i sin ungdom spillet med mange blues legender i

New Orleans.
David Dunbar er først og fremmest inspireret af Louis Armstrong og Harry "Sweets" Edison som han spillede med i Soul Brass
Band sidste sommer på Copenhagen Jazz Festival. David Dunbar har
boet i Danmark i 15 år og har spillet med bl.a. Espen Just , Pelle von
Búlow, Henrik Bay, Guffi Pallesen og mange andre.

Klaver: Nicolai Majland
Bas: Tobias Dall
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Mandag
07. januar kl. 10.30-11.30
”Ud med de gamle”
Pris kr. 45,Hvorfor accepterer vi andre, at mange af de ældste og svageste borgere i
Danmark ikke får deres part af velfærden? De har opbygget vores samfund, skal de bare føle sig til besvær nu?
Hvad kan vi gøre for at stoppe besparelsers og starte på en frisk med focus
på de ældres livsglæde og indhold i dagligdagen.
Anne Hjælmsø har gennem mange år besøgt plejehjem og talt med beboere der. Hun har også besøgt folk, der bor i deres hjem og hørt om de udfordringer, de udsættes for. Anne har desuden lavet interviews og samtaler
med pårørende og personale samt medvirket i en del arrangementer og
events – alt sammen med fokus på de gamle.

Annes bog “Det værste til sidst” giver de ældste et talerør, så man kan
sætte sig ind i de tanker og følelser, man kan have, når man føler sig svigtet
og afmægtig.
Vil vi gerne selv opleve de sidste år i livet på den måde, eller skal vi kæmpe
for at ændre holdningen til de ældste mennesker i samfundet?
Anne Hjælmsø er forfatter, foredragsholder og cand. mag. i nordisk litteratur
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Torsdag
10. januar kl. 11.00-15.00
Stor Banko
Pris kr. 85,Nu er det endelig den tid igen, STORBANKO.
Så, kom og få en god dag med Ulla og Anne Marie som værter, og måske du så også kan gå hjem med nogle af gevinsterne.
Vi serverer et let måltid med kaffe ca. kl. 12.30
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Mandag
14. januar kl. 10.30-11.30
Kunsten at male en akvarel
Pris kr. 45,-

Kunstner Peter Vilhelm Nielsen fortæller om rejser med akvarel, om
inspiration, og vejen frem til det
endelige billede. De fleste billeder
har et budskab eller tanke, og det er
den tanke, der giver energien til at
male.

Der fortælles historier som en tilskuer næppe kan se i det færdige
billede.
Der vil også blive talt om skæve rejseoplevelser, forskellige teknikker
der kan bruges i akvarel og om
fremstilling af traditionelle akvarelfarve, hjemmelavede farver og alternative farver.
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Torsdag
17. januar kl. 11.30-15.00
Nytårsfest
Pris kr. 225,Det nye år skal naturligvis bydes velkommen med maner, så glem nytårsforsættet om slankekur til efter nytårsfesten, hvor der diskes op med lækker mad, skummende vin i høje glas og sprudlende musik.
Sopran Lise-Lotte Dan Schumacker kommer nemlig og synger highlights fra
Strauss, Lehar og selvfølge et kys fra Arditi.
Men inden underholdningen skal vi have vores nytårs middag, så vi alle er i
højt humør.



Velkomstdrink



1 stk. med fersk røget laks



Kalvesteg med gemyse



Kaffe med kransekage



1 karaffel vin
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Mandag
21. januar kl. 10.30-11.30
Agnes Henningsen
Pris kr. 45,Bente Gjelten fortæller om denne spændende kvinde:
Når man som kvinde blev født i midten af 1800tallet og levede helt frem til midten af 1900tallet til 1962, så var man uundgåeligt vidne til
en betydelig historisk udvikling af kvinders
rettigheder og position.
Og når man som Agnes Henningsen ydermere
bidrog til denne udvikling med kritiske litterære
værker om seksualitet, frigiditet, kvindefrigørelse og portrætter af passive kvindeskikkelser fastlåste af mandens dominans og det borgerlige
samfunds undertrykkende og traditionelle kvindesyn, så kom man i vælten.
Og det var lige præcis, hvad Agnes Henningsen gjorde. Når man som kvinde
blev født i midten af 1800-tallet og levede helt frem til midten af 1900-tallet
til 1962, så var man uundgåeligt vidne til en betydelig historisk udvikling af
kvinders rettigheder og position. Og når man som Agnes Henningsen ydermere bidrog til denne udvikling med
kritiske litterære værker om seksualitet, frigiditet, kvindefrigørelse og portrætter af passive kvindeskikkelser fastlåste af mandens dominans og det
borgerlige samfunds undertrykkende
og traditionelle kvindesyn, så kom man
i vælten. Og det var lige præcis, hvad
Agnes Henningsen gjorde.
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Torsdag
24. januar kl. 11.30-15.00
Vinter- sange/mad
Pris kr. 120,I denne vintertid er der ikke noget bedre end at få rigtig god mormor vintermad. Det vil vores dejlige køkken ved Flemming og Lene sørge for.
Underholdningen er med Thomas Negrijn, der vil spille og synge med os alle
sammen.

Mandag
28. januar kl. 10.30-11.30
Persilles storby have Pris kr. 45,Man skal dyrke sin have, skrev den franske filosof Voltaire – og det gør Persille Ingerslev – også selv om pladsen i storbyen er meget begrænset.
Men man kan faktisk have stor glæde af en minihave på altanen eller i vindueskarmen. Hun er datter af skuespilleren Jes Ingerslev og
har haft et ofte turbulent liv med mange op og nedture.

Det er alle erfaringer med at ramme bunden og komme op
igen har hun samlet i sin anmelderroste bog: ”Om”, hvor
hun fortæller om sit livssyn – herunder ikke mindst om
økologi og klima. Men man får også et indblik i, hvordan
”hjemmedyrk” har givet hende livsmodet igen.
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Bestillings liste
Januar - februar - marts

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Stk.

Arrangement

Dato

Januar

Billetsalg

03.01

Søndag

Søndagsmatiné

06.01

30,-

Mandag

Ud med de gamle

07.01

45,-

Torsdag

Stor Banko

10.01

85,-

Mandag

Kunsten at male en akvarel

14.01

45,-

Torsdag

Nytårsfest

17.01

225,-

Mandag

Agnes Henningsen

21.01

45,-

Torsdag

H.C. Andersens køkken

24.01

120,-

Mandag

Persilles storby have

28.01

45,-

Torsdag

Nina synger vinterjazz

31.01

150,-

Februar

Søndagsmatiné

03.02

30,-

Mandag

Nikolaj Bøgh

04.02

45,-

Torsdag

Stor Banko

07.02

85,-

Mandag

OK-fonden

11.02

45,-

Torsdag

Kurt Kragh

14.02

140,-

Mandag

Jeannet Ulrikkeholm

18.02

45,-
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Pris

I alt

Stk.

Arrangement

Dato

Pris

Torsdag

Lise Nees

21.02

175,-

Mandag

Kriminalinspektøren fortæller

25.02

45,-

Torsdag

Syng med koncert

28.02

150,-

Marts

Søndagsmatiné

03.03

30,-

Mandag

Nikolaj Bøgh

04.03

45,-

Torsdag

Stor Banko

07.03

85,-

Mandag

Christianshavn Kim Greiner

11.03

45,-

Torsdag

Et godt glas vin

14.03

120,-

Mandag

En ægte liberal

18.03

45,-

Torsdag

På slæderejse med Sirius

21.03

160,-

Mandag

Film - Dansen med Regitze

25.03

45,-

Torsdag

Gitta Maria Sjöberg

28.03

175,-

TOTAL
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I alt

Mandag
04. februar kl. 10.30-11.30
Nikolaj Bøgh
Pris kr. 45,Spændingen stiger, kommer der snart valg, og
hvem kommer ind i folketinget.
Nikolaj kommer og giver sit bud på situationen,
på sin sædvanlige rolige og vidende måde.
Det er ingen hemmelighed at Nikolaj stiller op
for det konservative folkeparti til valget, så hvad
er hans valgprogram.

Torsdag
07. februar kl. 11.00-15.00
Stor Banko
Pris kr. 85,-

Endelig er det første torsdag i en måned og vi skal endnu engang spille
banko, kom og vær med måske det er dig der vinder denne gang. Nogen
skal jo vinde og det er ikke Ulla og Anne Marie
der tager gevinsterne, næ vi sørger for god
stemning.
I pausen serveres en let anretning og en
kop kaffe.
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Torsdag
14. februar kl. 11.30-15.00
Kurt Kragh
Pris kr. 140,-

Endnu engang byder vi velkommen til vores efterhånden gamle ven Kurt
Kragh, tidligere efterforskningsleder af Rejseholdet.
Vi skal høre om ”Ringbindsattentatet”. Det er den sag, der i Kurts bog (At
tænke som en morder) hedder ”Det hemmelige rum”.
Det er en sag fra den 11. november 1987, hvor en IT direktør finder en stor
kuvert med et ringbind på sin kølerhjelm. Da han hjemme hos kæresten
åbner ringbindet, aktiveres en pistol i ringbindet, og han bliver ramt i maven. Manden overlever.
Kurt vil krydre historien med et par andre småsager. Efterforskningen bød
på et par store overraskelser.
Efter det spændende foredrag serverer køkkenet chili
con carne med ris og salat.
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Mandag
11. februar kl. 10.30-11.30
OK-fonden
Pris kr. 45,Hvad står OK-fonden egentlig for!
Hvem har i sin tid startet den?, og hvorfor gjorde de det? Hvilken betydning har OK-fonden for OK-klubberne i dag, og især for OK-klubben her på
Frederiksberg.
Det vil formand Flemming Brank guide os igennem, og der vil blive rig mulighed for at komme med spørgsmålDenne dag giver vi kaffen, kom og hør et rigtigt eventyr !!

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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Torsdag
31. januar kl. 11.30-15.00
Nina synger vinterjazz
Pris kr. 150,Ninna Milner Juel besøgte i maj 2017 OK Klubben, og den gang måtte vi love, at hun kom igen i det nye og. Det sker nu. Ninna fortolker standards,
men synger også egne kompositioner.
I Jazz Danmark beskrives hun på denne måde: Ninna
Milner er en af byens allermest garvede og erfarne
jazzsangerinder. Hun synger så englene synger med
og hendes stemme rummer den dybe klang af livets
voldsomme op og nedture. Forvent den intense lyd
af levet liv!

Vi starter med at servere dejlig vintermad inden Nina går på scenen.

Søndagsmatiné
03. februar kl. 14.00-17.00
Pris kr. 30,Ikke medlemmer kr. 50,Denne søndag kan du opleve de to fine sangerinder Lisbeth Egesholm og
Iben Lignel.
Lisbeth Egesborg er kendt på de københavnske klubscener for sine fine fortolkninger af jazz-standards. Hun optræder bl.a. sammen med Big Blue Band
og i andre sammenhænge med kendte musikere som Henrik Bay.
Iben Lignel spænder musikalsk meget vidt. Man kunne tidligere i år opleve
hende i operetten Mikadoen af Gilbert&Sullivan på Hofteatret.
Klaver: Mikkel Jakobsen og bas: Tobias Dall.
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Mandag
18. februar kl. 10.30-11.30
Jeannet Ulrikkeholm
Pris kr. 45,Jeannet Ulrikkeholm synger smukke franske sange, og vi er alle med på fællessang.
Der vil også være en lille afdeling med danske vintersange. Jeannet fortæller om
sangene, og hun akkompagnerer på guitarlut og guitar.
Man lærer altid noget når Jeannet underholder samtidig med vi får rørt vores sangmuskler.
Kom og nyd en dejlig formiddag hvor du selvfølgelig kan købe kaffe og te, efter
foredraget er det muligt at købe frokost i vores café.

(Agnete, 10 år)
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Torsdag
21. februar kl. 11.30-15.30
Lise Nees
Pris kr. 175,Dagens tema vil være ”Danske melodi
grand prix sange”, det skal nemlig være
en festlig dag hvor Lise med sin smukke
stemme og flotte udseende vil underholde med sang og musik.
Først skal vi have lidt god mad, og hvad
passer bedre til dansk grand prix end en
veltilberedt middag.



Hønsesalat på salatbund med champignon,

grønne asparges, ananas og ristede bacon samt
flutes.


Mørbradbøffer i paprikasauce med salat og bagt
kartoffel.



Is med frugter og chokoladesovs.
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Mandag
25. februar kl. 10.30-11.30
Kriminalinspektøren fortæller
Pris kr. 45,-

Frode Z. Olsen var en årrække kriminalinspektør på Frederiksberg, og
efter sin pensionering er han blevet forfatter med stor succes.
Frode Z. Olsen har siden 2001 har udgivet fem romaner, seneste “Når Dragen Løfter Hovedet”, historier som er skrevet på baggrund af fire årtiers
arbejde som politimand, fra menig gadebetjent til kriminalinspektør og
med opklaring af alt, hvad en kriminel hjerne – spontant eller planlagt kan finde på at gøre af fortrædeligheder mod andre mennesker.
I bagagen er også fem års arbejde som rigspolitiets mand i Kina samt andre lange udsendelser på Balkan, i Østeuropa, Afrika og Irak.
Han vil bl.a. fortælle om et meget brutalt røveri mod Jyske Bank på Falkoner Allé, hvor fem franske røvere bl.a. skød mod politiet.
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Torsdag
28. februar kl. 11.30-15.00
Syng med koncert
Pris kr. 150,-

Hvorfor er lykken så lunefuld, Gå med i Lunden og Solitudevej.
Det er alle de gamle ørehængere, der er på programmet, når Helen Ann går
til mikrofonen i OK Klubben. Hun er nærmest født ind i musikbranchen.
Hendes far var Helmer Olesen, der bl.a. lancerede Birthe Kjær og dannede
også par med hende. Han var i Johnny Reimars party-orkester og mange
andre sammenhænge. Hendes mor er sangerinden Gurli Ann.
Men Helen Ann er i dag selv blevet et etableret navn som sangerinde. Hun
kan bl.a. opleves på Charlie Scotts og sammen med Stoney Street Stompers
på Saga Queen. Hun har også arbejdet sammen med Henrik Bay, Guffi Pallesen og Steen Holkenov.
Hun akkompagneres af Lars Emil Riis Madsen.

Frokost kl. 11.30
3 håndmadder
1 øl og 1 snaps
1 kop kaffe
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Søndag
03. marts 14.00-17.00
Søndagsmatiné
Pris kr. 30,Ikke medlemmer kr. 50,-

Endnu engang slår OK-klubben dørene op for søndagsmatiné, kom og nyd
en eftermiddag med god underholdning i afslappet stil. Mens du lytter til
den dejlige musik og sang kan der nydes kaffe, vin og øl.
Gæstesanger er denne gang Claus Schreiber, der er en sand crooner. Han
fortolker bl.a Frank Sinatra og Tony Bennett-numre, men henter også inspiration hos Bob Dylan og Stevie. Claus Schreiber har i sommer været pladestudiet i USA med amerikanske musikere, så der er en dejlig CD på trapperne.
Værtinde: Zofia Katrine Hedvard
Bas: Tobias Dall Bass
Klaver: Mikkel Jakobsen.

Side 28

Mandag
04. marts kl. 10.30-11.30
Nikolaj Bøgh
Pris kr. 45,Så er det endnu engang tid til Nikolajs
time, nu må vi da kende datoen for
hvornår der skal være folketingsvalg
skal man tro. Men man ved jo aldrig
med politik - men Nikolaj kan helt sikkert fortælle os hvordan status for riget er lige nu, så kom og lyt og spørg.

Torsdag
7. marts kl. 11.00-15.00
Stor Banko
Pris kr. 85,Stor banko dag, kom og vær med og spil om vores mange gavekort. Og til
frokost serveres en lille ret samt kaffe så ingen skal sidde og sulte.
Banko værtinderne er de sædvanlige, nemlig Ulla og Anne Marie
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Mandag
11. marts kl. 10.30-11.30
Kim Greiner
Pris kr. 45,I dette foredrag skal vi først have historien om småholmene, som Christian 4.
omskabte til den driftige havneby Christianshavn.
På bedste hollandske vis gennemskæres bydelen af de idylliske kanaler, og da
Christianshavn har undgået de store ildebrande, som lagde store dele af København øde er mange af de gamle huse og miljøer stadig i god behold.
Alt har dog ikke altid været idyl på Christianshavn, og vi får historien om Børnehuset der udviklede sig til Tugt, rasp og forbedringshuset, der bestemt ikke var
egnet for børn og hvor ingen blev forbedret.

Torsdag
14. marts kl. 11.30-14.00
Et godt glas vin
Pris kr. 120,Et godt glas vin til en fornuftig pris.
Det er temaet, når Michael Engelbrecht trækker nogle gode flasker op. Området vi skal smage nærmere på ligge i de lave bjerge øst for Rhone-floden ved
byerne Orange og Chateauneuf du Pape.
Mest kendt er Gigondas, Vacqueyras og Rasteau. Men der bliver god lejlighed
til at teste de mindre kendte men lige så gode nabodistrikter som Plan de Dieu,
Crozes-Hermitage, Sablet og Cairanne.

Der serveres brød og ost til smagningen.

Mandag
18. marts kl. 10.30-11.30
En ægte liberal
Pris kr. 45,Folketingsmand og 1. viceborgmester på Frederiksberg Jan E.
Jørgensen kommer og fortæller om sin nye bog ”En ægte liberal”.
Den har skabt stor opmærksomhed, da bogen placerer Jan E.
Jørgensen som det man lidt højtideligt kan kalde ”et moralsk
fyrtårn” i partiet Venstre.
Der bliver masser af mulighed for at stille spørgsmål, og man
vil også kunne erhverve sig et signeret eksemplar af bogen.

Torsdag
21. marts kl. 11.00-15.00
På slæderejse med Sirius
Pris kr. 160,I sit foredrag tager Rasmus os med
ind i den arktiske verden med spændende fortællinger, anekdoter, billeder og videosekvenser fra slædepatruljenshverdag i Nordøstgrønland.

Vi er med
på vinterens
og forårets
patruljeringer med
hundeslæde, hvor vi bl.a. møder isForedraget giver et indblik i en af de
bjørne, storslået natur og bidende
mest særprægede arbejdspladser i
kulde samt oplever det enestående
det danske rigsfællesskab. Vi følger
forhold mellem slædehundene og
patruljen på depotudlægning om
deres førere.
sommeren i de enorme østgrønlandske fjordsystemer og
kigger de nye patrulUnder foredraget serverer vi lidt
jefolk over skuldegrønlandsk, måske ærtesuppe med
ren, når de om efterrejer.
året begynder i mesterlære på hovedstationen Daneborg.

Mandag
25. marts kl. 10.30-12.00
Dansen med Regitze
Pris kr. 45,-

En biograftur bliver ofte en kedelig oplevelse. Støjniveauet både fra højtalere
og publikum er enormt, og hvis man er uheldig har ham bagved støvlerne oppe
på ryglænet.
Det er jo også lidt kedeligt at sidde alene hjemme og se film. Det er meget bedre at dele oplevelsen med andre, så derfor inviterer vi til filmhygge. Vi lægger
ud med Kaspar Rostrups prisbelønnede film ”Dansen med Regitze” efter Martha Christensens meget læste roman, der fortæller historien om arbejderægteparret Regitzes og Karl Aages lange samliv.
Om det umage par - det udfarende og uberegnelige livstykke Regitze over for
den tilpasningssøgende Karl Aage - der holder sammen, fordi samlivet hele tiden er styret af en ubetinget kærlighed. I hovedroller ses Ghita Nørby og Fritz
Helmuth.

Torsdag
28. marts kl. 11.00-15.00
Operasanger Gitta Maria Sjöberg
Pris kr. 175,Gitta Maria Sjöberg er i dag en af Danmarks kendteste operasangere. Hun studerede i Århus og København og blev uddannet på Operaskolen i København
i 1988. Allerede i slutningen af uddannelsen debuterede hun i rollen som Mimi
i Giacomo Puccinis La Bohème på Det Kongelige Teater.
Hun har spillet roller som Madame Butterfly i operaen af samme navn, titelrollen i Carmen og Tosca, Elisabeth i Don Carlos, Sieglinde i Ringen, Eurydike
i Orfeus og Eurydike, Brangäne i Tristan og Isolde og Kostelnicka Buryjovka
i Jenufa. På udenlandske scener har hun blandt andet spillet Madame Butterfly i Bonn og Düsseldorf og på Kungliga Operan i Stockholm samt Sieglinde
på Dalhalla.

Ved koncerten i Den Gule Villa akkompagneres hun af sin mand Matti Borg, der
udover at være en glimrende pianist også har en god tenor, så mon der ikke
kommer en duet eller to også.



Rejecocktail



Sprængt oksebryst med peberrodssauce



Kaffe og småkager



1 glas vin

