Dirch Passers Alle 2, 2000 Frederiksberg
Telefon: 33 21 63 61
WWW: OK-frederiksberg.dk

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 konto 7019281

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

Billetsalg 2 kvt 2019.

Onsdag 27. marts kl. 10.00

Billetsalg sommerklub

Mandag 17. juni kl. 10.00

Billetsalg 3 kvt 2019.

Onsdag 7. august kl. 10.00
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Formanden har ordet
Kære OK-medlem - Velkommen til foråret, mere varme
og mere ”hygge”.
Her 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 handiVi vil skabe livsglæde og selvcap, som måske sætter andre
værd
rammer for vores liv.
Vores mange aktiviteter har til
OK tilbyder i vores lille kulturhus, formål at skabe glæde og per”Den Gule Villa,” et fællesskab,
sonlig tilfredshed
hvor bl.a. seniorer mødes og udfolder sig i et aktivt liv med kul- Vi tror på frivillighed
tur, underholdning, udflugter,
At være frivillig skaber glæde og
oplysning, motion og frivillig ind- værdi for dem der nyder godt af
sats. Vi forsøger i huset at skabe indsatsen, men bestemt for den,
rammerne for at styrke livsglæder yder arbejdet. Vores frivillige
den og livsværdierne.
bidrager i meget høj grad med
Vores målsætning er at:
Livet skal leves - hele livet.

deres frivillighed til en betydelig
værdi i og for samfundet.

For at leve op til det har OK fem
centrale værdier:

Vi tror på at generationer har
meget at give hinanden

Vi vil være rummelige og
gæstfrie

Samarbejde og samvær på tværs
af generationer er vigtig for at
forstå hinanden og meget værdifuldt i den komplekse verden vi
lever i.

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.

Fortsættes side 8
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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 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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Kunstudstilling i OK-Den Gule Villa
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.

30. marts

Lørdag

kl. 14.00 - 16.00

01. juni

Lørdag

kl. 14.00 - 16.00
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Mandage

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

13.00 –
14.45
1. sal
Tirsdage
10.30 –
12.15

Hygge Banko

Gevinsterne er gavekort, så kom
og prøv.

1. sal

Bankovært: Henning
Tirsdage

Bridge

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

Kortspil,
skak, backgammon
med mere
Bevægelse

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

14.00 –
17.15
1. sal
Onsdage
10.00 –
14.00
Onsdage
10.15 –
11.15
Underetagen

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

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
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,-

11.30 –
14.00
1. sal
Onsdage

Kreativitet

13.00 –
15.00

Underetagen

Lærer: Irene Bested
Fredage

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.
Leder: Jørgen Jørgensen
50 66 99 76

Første fredag
i md kl.
10.30 - 12.00

Litteraturklub

Vi læser et bredt udsnit af litteratur,
både gammel og nyt
Leder: Inge Fallon 23 81 17 86

Fredage

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 Næsborg31 31 54
95

10.15 –
14.30
1.sal

12.30 –
15.00
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Mandag den 01. april
kl. 10.30
Nikolaj Bøgh
Kr. 45,-

Nu skal vi høre sidste nyt fra det politiske liv ved Nikolaj Bøgh, en politiker
vel kendt af OK-Den Gule Villa, altid er
det interessant når Nikolaj beretter, om
det er politik, lokalt eller landsdækkende

….Fortsat fra side 3

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.
Denne gang en speciel tak til ”FYC” – Fitness Yoga Club, der mere ”kontant” vil bidrage til at vi kan gennemføre vores mere kulturelle aktiviteter. Skønt, når nogen sådan tænker på os.
Vi håber, at vi med det nye blad lever op til ovenstående og ønsker alle rigtig velkommen til foråret og OK-Den Gule Villa.
Venlig hilsen
Flemming Brank, formand
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Torsdag den 04. april
kl. 11.00
Stor banko
kr. 85,-

Igen er det tid til Stor banko, kom og vær med til det sjove og
spændende spil. Vi hygger os mens vi spiller og Ca. halvvejs spiser vi frokost med en kop kaffe.
Præmierne er gode, rede penge, gavekort, gevinster og flasker
oa. ved lodtrækninger.
Velkommen
Ulla og Anne Marie

Frokost i OK-klubben
Vi ændrer på tidspunktet for servering af mad, mandag
- tirsdag og onsdag, således at du nu kan købe varm /
kold frokost mellem
Kl. 12.00 - 13.00
Varme og kolde drikke kan købes i hele åbningstiden.
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Søndag den 07. april
kl. 14.00 - 17.00
Søndags jazz matiné
Kr. 30,- / 50,-

Den unge sanger Joachim Bjørn Toklum er dagens gæstesanger. Publikum kan glæde sig til hans dybe, bløde stemme. med
inderlige og sensuelle fortolkninger af jazz og latinstandarder ofte med et personligt twist.
Man kan glæde sig til en fascinerende personlig stil der klinger
i hele kroppen.

Værtinde: Zofia Hedvard
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Thomas Raae

Mulighed for køb af kaffe / te, boller med smør og pålæg samt
diverse vine, øl og vand.
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Mandag den 8. april
kl. 10.00 - 13.00
Bustur Flyvergrillen
kr. 75,-

Kom en tur med til Flyvergrillen på Amager, det er her man kan
stå og se flyene lette og lande fra Kastrup Lufthavn.
Flyvergrillen er kendt af mange, og som det ses på billedet er det
noget der tiltrækker folk der kan lide fly.
Vi kører derud med vores egen bus, og mens vi kigger på flyene
spiser vi en is. Vil du købe noget at spise eller drikke er der rig
mulighed hertil.
En anderledes mandag formiddag.
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Torsdag den 11. april
kl. 11.30 - 14.30
Påskefrokost
Kr. 200,-

Nu skal der festes, påskefrokosten i OK er en tilbagevendende
begivenhed som vi glæder os til hvert år, det håber vi også du
gør, og underholdningen er i top med Mads Westfall der spiller på
sin guitar og underhold med blandt andet danske sange han har
gjort mere moderne.
Men først skal vi have påskefrokost med øl og snaps, der skal ikke herske tvivl om at Flemming Kok vil gøre hvad han kan for at
vi alle sammen bliver mætte og glade.
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Torsdag den 25.april
Frederiksberg spiser
sammen

Denne dag sker ikke i OK Den Gule Villa men på Frederiksberg
Rådhus.
Her vil vi, som tidligere år, invitere på frokost og underholdning
for ældre Frederiksberg borgere sammen med Ældresagen og
Frederiksberg Kommune.
Lige så snart vi modtager billetter vil det blive slået op i entreen
på opslagstavlen, ligesom vi skriver et ekstra nyhedsbrev.
Det er gratis, men vi får kun et vist antal billetter så du skal være hurtig.
Underholdningen vil Halfdanskerne stå for, den ene part kender
vi så godt da det er Mads Westfall.
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Mandag den 29. april
kl. 11.00 - 14.00
Bustur til OK-Fonden
kr. 75,-

Frokost, kaffe, rundvisning og oplæg
Hvad er der egentligt blevet af OK-Fonden? I næsten 50 år boede
OK-Klubben og OK-Fonden under samme tag i OK-Huset på Allé
gade. Men sidste år skiltes vores veje og vi kom til Den Gule Villa.
Men hvor er Fonden, hvad beskæftiger de sig med og hvad er Fonden egentlig for en størrelse?
Tag med denne mandag på en kort bustur en halv times tid til den
spændende fortælling om OK-Fonden. Fondens direktør Paul Erik
Weidemann og Formand Michael Brostrøm viser rundt, fortæller og
byder på en flot frokost. Naturligvis vil der også være mulighed for
at stille spørgsmål, til Fondens spændende arbejde.
OKs æresmedlem Thea Brank ledsager os er er denne dag,
vores helt specielle guide.
Afgang fra OK Den Gule Villa præcis 10.30 og hjemme igen samme
sted ca. kl. 14.00. Der er desværre begrænset antal billetter, så
hurtig tilmelding tilrådes.
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Torsdag den 02. maj
kl. 11.00 - 15.00
Stor banko
kr. 85,-

Stor banko i OK Den Gule Villa, altid en fornøjelse, så kom og
vær med til det sjove og spændende spil. Vi hygger os mens vi
spiller og Ca. halvvejs spiser vi frokost med en kop kaffe.
Præmierne er gode, rede penge, gavekort, gevinster og flasker
oa. ved lodtrækninger.
Velkommen
Ulla og Anne Marie
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April - maj - juni
Navn: ___________________________

Medlemsnr.

___________
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Dag

Arrangement

April
Man
Tor
Søn
Man
Tor
Man

Nikolaj Bøgh
Stor Banko
Jazz Matine
Flyvergrillen
Påskefrokost
Besøg hos OK-fonden

Maj
Tor
Søn
Man
Tor
Man
Tor
Man
Tor
Man

Stor Banko
Jazz Matine
Nikolaj og Sine
Elvis og hans sange
Ken Follet ved Bente Gjelten
Bededags tur
Flemming
Siriuspatruljen
De glemte kæmper

Juni
Søn
Man
Tor
Tor
Man

Jazz Matine
Cuba - Livsglæde og amerikanerbiler
Stor Banko
Pinsefrokost
BILLETSALG SOMMER
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Dato

Pris

01.04
04.04
07.04
08.04
11.04
29.04

45,85,30,75,200,75,-

02.05
05.05
06.05
09.05
13.05
16.05
20.05
23.05
27.05

85,30,0,150,45,75,45,160,75,-

02.06
03.06
06.06
13.06
17.06

30,45,85,200,-
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I alt

Søndag den 05. maj
kl. 14.00 - 17.00
Søndags jazz matiné

kr. 30,- / 50,-

Veteranen Holger Rønnow er dagens gæstesolist. Han startede i
Københavns Drengekors Musikskole, og allerede som 17-årig spillede han på flere hoteller. Han kom i 1963 med i det berømte orkester, Ove Sopp og hans Sopptimister, der stadig husket for sangen
” Ja kors, hvor har det regnet på Dalgas Boulevard”. Men så mødte
han sangerinden Lis Bjerring, og de blev snart gift, og Lis skaffede
de mest fantastiske jobs f eks. på La Fontaine og Pariserklubben.
Han er en fabelagtig crooner og kan opleves på en række af byens
jazzklubber. Rønnows karriere har ført ham
langt omkring. Han var således statist i
Matador som Vickys ven.

Værtinde: Zofia Hedvard
Klaver: Mikkel Jakobsen
Bass: Thomas Raae

Mulighed for køb af kaffe / te, boller med smør og pålæg samt
diverse vine, øl og vand.

-20-

Mandag den 06. maj
kl. 10.30 - 11.30
Hvem skal jeg stemme på
kr. 0,VALGFLÆSK
Kom til OKs STORE valgduel – det bliver spændende!
Skal det være ”Rød” eller ”Blå” stue der vinder?
Folketingskandidat Sine Heltberg mod Folketingskandidat
Nikolaj Bøgh
Kom til en god gammeldags valgduel hvor 2 af hovedstadens
spændende Folketingskandidater dyster på ord og kommer med
deres vision for et Danmark efter valget. Det handler om velfærd,
miljø, omsorg, udlændinge, kultur og alt det andet der fylder i vores bevidsthed og i vores dagligliv. Der vil både være oplæg og også mulighed for at udfordre kandidaterne undervejs.
Fra morgenstunden serveres der gratis kaffe og boller. Vær med i
vores lille afstemning om, hvis af de to kandidaters morgenboller,
som er bedst. Skal det være de ”røde” eller de ”blå” boller, som løber af med sejren?
Efter det både spændende og sjove møde, er der naturligvis mulighed for at købe ægte ”valgflæsk” i form af god gammeldags stegeflæsk med kartofler og persillerods . Kom i rigtig valgstemning –
kom og vær med
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Torsdag den 09. maj
kl. 11.30 - 14.30
The King - Elvis
kr. 150,-

Kom og genoplev Elvis for et par timer, Flemming Lind kommer
og underholder med de kendte sange af Elvis.
Inden underholdningen skal vi have rigtig amerikaner mad, burgere, pomfritter og salat. Hvis du ønsker en cola til maden hører
den med.
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Lørdag 11. maj
kl. 14.00 - 17.00
Frederiksberg dagene

OK Klubben Den Gule Villa er naturligvis også med til årets
Frederiksberg Dage lørdag 11. maj, hvor tre af byens bedste
sangere stiller op.
Der kommer også en flot koncert med 4 x Dreisig i samarbejde med Opera Frederiksberg. Læs mere på næste sider
Frederiksberg Dagene foran Den Gule Villa sidste år blev et rigtig
tilløbsstykke. Vejret var fremragende og det var musikken også, så
der var fyldt op på det meste af pladsen.
Igen i år er der lagt op til en rigtig festdag. Vi har sat nogle af de
bedste solister fra Søndags matinéerne i stævne. Kl. 14-17 kan
man opleve:
Ann Farholt
Hun blev kendt på
nede makker par
Farholt forlod i
de sit første orkeden, og hun har ogsom én af syngepiger-

den danske jazz himmel, da hun danmed Jesper Thilo i mange år. Ann
1994 Jesper Thilos Band og startester. Det er blevet til flere cd'er siså afsløret et mere folkeligt talent
ne i Bakkens Hvile

Jesper Brun Pajor
Med glimt i øjet og sans for deBrun Pajor sig igennem et reskønne evergreens fra ” The
book ”

taljen crooner Jesper
pertoire der byder på
Great American Song-

Zofia Katrine Hedvard
Er en rutineret jazz- og cabaretsangerinde med
shows i bagagen både inden for musik og teer også tovholder på søndagsmatinéerne.
den københavnske cabaretgruppe MMM Dihar delt sit talent med mange rutinerede, anmelderroste og prisvindende musikere.
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utallige
ater. Hun
Senest
vas. Hun

Lørdag den 11. maj
Kl. 14.00 - 17.00
Frederiksberg dage
….Fortsat
3 x Dreisig’er + 1
Opera Frederiksberg kan i år præsentere en meget speciel
koncert under Frederiksberg dagene. Der kommer nemlig
tre sopraner med navnet Dreisig på scenen, og pianisten
er også rundet af Dreisig-familien.
Inge, Elsebeth og Marie Dreisig har i lige linie det samme blod i
årerne. Inge er storesøster til Elsebeth og Marie er Elsebeths
datter. De er alle de sopraner. Flemming er fra en lidt anden åre
- men også en ægte Dreisig. Flemming er organist og i dag pianist.
De optræder med populære operaarier og duetter og nok også
en enkelt terzet, så man kan høre deres stemmer sammen. Publikum kan 11. maj. Kl. 16 læne sig tilbage og nyde tonerne fra
bl.a. Puccini, Verdi, Dvôrak og Mozart.
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Elsebeth Dreisig
Hun er et af tidens hotteste
operanavne. Hun er lyrisk sopran og en af de mest brugte
freelance sopraner i Danmark.
Elsebeth synger alt det, der
ligger til hendes stemme. Det
sidste Elsebeth har sunget på
scenen er “Kleopatra” på Den
Jyske Opera og nu er Elsebeth i
gang med prøver på “Sound of
Music”, hvor hun synger rollen
som abbedissen. Hun er kendt
som hende, der ”springer” ind.
Således sprang hun i januar ind
som Rosalinde i Flagermusen
på Holmen.
Marie Dreisig
Marie Dreisig har stor koncerterfaring har optrådt som solist
med DKDM Messingensemble
både til operakoncert i Tivolis
Koncertsal og til konservatoriets årlige Familiejulekoncerter
og som konferencier og solist
ved Lyngby-Taarbæk Harmoniorkesters Nytårskoncerter med
Kim Sjøgren og The Mermaids.
Marie har medvirket som sopransolist i Mahlers 4. symfoni
med DKDM Symfoniorkester,
Pamina i Mozarts opera Tryllefløjten med Albertslund Symfoniorkester.

Inge Dreisig
Inge er storesøster til Elsebeth
og flyttede som 21-årig til
Frankrig og tog sin sanguddannelse på det store Musikkonservatoriet samt på Operaskolen i Paris. Siden sin début i
Figaro’s Bryllup på BastilleOperaen i 1993, har Inge gennem flere år været tilknyttet
ensemblet på Den Kongelige
Opera, ORW, i Liège (Belgien)
og sunget på de fleste franske
operascener.
Flemming Dreisig
Flemming Dreisig er uddannet
organist fra Det kgl. danske
Musikkonservatorium, og har
gennem sin karriere regelmæssigt optrådt som solist indensom udenlands.
Han har haft en lærergerning
som professor ved Det Kgl.
danske Musikkonservatorium,
og virket som organist ved
bl.a. Helligaandskirken og Vor
Frue kirke i København. Flemming arbejder i dag som freelance organist og pianist.
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Mandag den 13. maj
kl. 10.30 - 11.30
Ken Follet
kr. 45,-

Follet- feberen raser!
Overalt i verden læser man romaner af Ken Follet, han er elsket og
hadet for sine spændende spionromaner, men han “lister også” en
masse viden om historie ind i læserne i Europatrilogien.
Hvem kender ikke “Jorden søjler (både roman og Tv-serie), og dette forår har hans “Den evige ild” haft verdenspremiere som skuespil i København.
Så kom og høre Bente Gjelten fortælle om denne spændende forfatter og hans romaner.
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Torsdag den 16. maj
kl. 13.00 - 16.00
Stor bededags tur
kr. 75,-

Denne torsdag skal vi på vores årlige Storbededags bustur. Vi kører fra Den Gule Villa kl. 13.00 og er hjemme igen ca. kl. 15.00
hvor Flemming Kok og frivillige vil stå klar med varme hveder og te
og kaffe.
Hvor turen går hen finder du ud af når vi kører, men det er sikkert
vi skal ud og kikke på den forårsgrønne skov.

Hans Bagger er idémanden bag
store bededag
Men faktisk er dagen ment som
bønnens særlige dag, og bag dagen
stod 1600-tallets komet på den teologiske stjernehimmel i Danmark,
professor og biskop Hans Bagger.
(1645-1693)
Alt arbejde blev forbudt på den nye
helligdag
Store bededag blev indvarslet allerede aftenen før ved ringning i kirken. Når klokkerne ringede, var det
et signal til kroer og andet om at
lukke, og at der ikke længere måtte
drives handel. På den måde var der
håb om, at folk kunne komme rettidigt og ædru i kirke dagen efter.
Fasten varede til gudstjenestens
afslutningen.
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Mandag den 20. maj
kl. 10.30 - 11.30
Grønland i dag
Kr. 45,Flemming Brank rejser i forbindelse med sit arbejde for Det
Grønlandske Hus til Grønland i maj måned.
Her skal han dels tale med selvstyret, deres virke og om deres
ønsker for fremtiden.
Der bliver også tid til at besøge små bygder og måske også en
tur i helikopter over indlandsisen.

Kom denne dag og få et indblik i Dette smukke og storslåede
land, Grønlændernes hverdag, deres liv og deres politiske udfordringer.

1. Grønland (2.130.800 km²)

Grønland er under Selvstyre, men tilhører kongeriget Danmark. 3/4 af Grønland er dækket af is og der bor kun omkring
55.000 indbyggere på øen.
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Torsdag 23. maj
kl. 11.00 - 15.00
På slæderejse med Sirius
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.
Foredraget giver et indblik i en
af de mest særprægede arbejdspladser i det danske rigsfællesskab. Vi følger patruljen
på depotudlægning om sommeren i de enorme
østgrønlandske
fjordsystemer og
kigger de nye patruljefolk over
skulderen, når de
om efteråret begynder i mesterlære på hovedstationen Daneborg.

Vi er med
på vinterens og forårets patruljeringer
med hundeslæde, hvor vi bl.a. møder
isbjørne, storslået natur og bidende kulde samt oplever det
enestående forhold mellem slædehundene og deres førere.

Under foredraget serverer vi lidt
grønlandsk inspireret mad.
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Mandag den 27. maj
kl. 10.30 - 13.30
De glemte kæmper
Kr. 75,-

Vi skal på mandags tur, ud og se på kæmper i skoven, kæmper der
er glemt. Der findes 6 kæmper rundt omkring (så vidt vi kender til)
og denne dag tager bussen os ud til ”Oscar under broen” og ”Teddy
Venlig”. Bussen kører kl. 10.30
Vi kører ud til Vestskoven og omegn hvor bussen sætter os af på
første punkt, du skal regne med at gå ca. 1600 meter og 800 meter, begge steder på plan grund. Men det kan jo have regnet så tag
gode sko / gummistøvler på.

Oscar under broen

Teddy Venlig
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Søndag den 02. juni
kl. 14.00 - 17.00
Søndags jazz matiné
Kr. 30,- / 50,-

Lena Bjørvig er dagens gæstesolist. Hun synger sange fra jazzens
guldalder, stærkt inspireret af cool jazz og west coast jazz. Lena
Bjørvig er kendt for en stemme med luftig og nær klang, og Lenas
har fokus på vokaljazz med små ensembler. Hun er Uddannet i
Musikvidenskab og Teatervidenskab, men lever til daglig af at synge jazz og undervise i sang.

Dagens repertoire vil byde på bossa, chansoner, ballader og
swing.
Værtinde: Zofia Hedvard
Klaver: Lars Emil Riis Madsen
Bass: Tobias Dall
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Mandag den 03. juni
kl. 10.30 - 11.30
Cuba - livsglæde
Kr. 45,-

Cuba er et af de sidste gammel-kommunistiske lande i
verden, og den nærmeste
nabo USA har stadig lagt
landet på is og nægtet samhandel.
Tiderne har været trange,
men Castros jerngreb er nu
ved at bløde lidt op, så små
private butikker, B og B, cafeer m.m. skyder op allevegne.
Selvom cubanerne er fattige,
kan de dog glæde sig over,
at næsten alle kan læse og
skrive, der er gratis sygehuse, og ingen går sultne i
seng.
Kom og lyt når Kim fortæller
om hans tur.
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Torsdag den 06. juni
kl. 11.00 - 15.00
Stor banko
Kr. 85,-

Nu er det tid til det sidste Store banko inden sommerferien. Det
er altid en fornøjelse, så kom og vær med til det sjove og spændende spil. Vi hygger os mens vi spiller og Ca. halvvejs spiser vi
frokost med en kop kaffe.
Præmierne er gode, rede penge, gavekort, gevinster og flasker
oa. ved lodtrækninger.
Velkommen
Ulla og Anne Marie
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Torsdag den 13. juni
kl. 11.30 - 15.00
Pinsefrokost
Kr. 200,-

Så er det pinse, og vi skal have en rigtig pinsefrokost, med sild,
lune retter og hvad dertil hører. Til frokosten hører en øl og en
snaps, eller et glas vin.
Efter maden kommer der kaffe og macarons.

Dernæst kommer en rigtig spasmager, der synger og spiller fænomenalt, Bertel Abilgaard også kendt som guitar Kaj, en rigtig
charmør.
Så kom og vær med til at fejre pinsen med sang, grin og musik.
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Søndag den 16. juni

kl. 10.00 - 16.00
Loppemarked

Vi afholder loppemarked udenfor
Den Gule Villa
Ønsker du bord
så du kan sælge
dine varer, så
henvend dig i
receptionen
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Mandag den 17. juni
kl. 10.00
Billetsalg
Sommerklub

Det er sommer og tid til
OK-klubbens sommerklub, Vil du være sikker
på at komme med så kom og køb billetter til
de 3 ture vi afholder i år

