Formanden har ordet
Så er det ved at være tid for årets På mange måder har vi grund til at
sidste OK-blad. Som tiden dog bare være stolte – os her fra OKKlubben. Både medlemmer – for
render afsted!
hvem klubben ikke eksisterede og
Når disse linjer læses, ja så er det
frivillige, for hvem klubben ikke var,
meste af året allerede gået. Efter- hvad den er for medlemmerne. Tinåret er så småt ved at gå på held og gene hænger jo sammen og kluballe de smukke farver vi ser, når vi ben har flotte traditioner og bruger
bevæger os rundt i byen, er ved at enhver lejlighed til samvær og til at
komme hinanden ved. Sammenforsvinde.
hold er ”kittet” i OK og gør klubben
Vinteren er på vej og med den vars- til hvad den er. Et sted man gerne
let om at julen er ganske nær. Alle- kommer til, men ikke gerne tager
rede, fristes man til at sige. Og ja,
afsted fra. Eller som vores gamle
tiden har sin rytme, den går og går slogan siger:
og en gang imellem kan det måske
være lidt svært at følge med.

”OK-Klubben –
mødestedet for pensionister”.

Lidt filosofisk kan man sige, at når
man har gået et skridt, så er det jo
blevet til historie. I oktober blev OK
-Klubben 54 år og vi har gået rigtig
mange skridt. Sammen med en
masse andre OK’ere. Og sammen
har vi været med til at skabe OKKlubbens lange spændende historie.
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Sådan er det også de næste to måneder frem til jul, hvor vi i dette lille
blad har prøvet at samle nogle
spændende tilbud til OK-Klubbens
medlemmer.
Priserne er stadig meget rimelige,
grundet ekstra tilskud vi har modtaget ovenpå den krise landet og verden har været igennem.
Tak til dem som har støttet og gjort
de rimelige priser muligt. Jeg håber
mange vil få glæde heraf i efterårets mørke timer.

Så lad os med dette blad gå efteråret samt vinteren glad i møde og
lad os sige og gøre som den gamle
romerske digter Horats:
"Cape Diem" - grib dagen og lev
livet.
Glædeligt efterår og rigtig glædelig
jul og tak til alle som er med til at
gøre OK til noget helt særligt
På gensyn i OK-Den Gule Villa.

Mange hilsner
Flemming Brank
Formand OK-Den Gule Villa
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Praktiske bemærkninger
Åbningstider................... tirsdag 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 4 kvt 2021. ....... Onsdag 27. oktober 2021 kl. 10.00
Billetsalg 1 kvt 2022 ........ Onsdag 12. januar 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
Ret til ændringer forbeholdes
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OK67 - 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 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 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

Onsdage
11.30 – 14.00

Gevinsterne er gavekort, så kom og
prøv.
Værter: Henning og Linda
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
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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 til- og afmeldinger sker til samme.
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
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Billetsalg
onsdag 27. oktober kl. 10.00

Billetter til november og december
sælges fra denne onsdag. Frokosten er gratis så du er velkommen
til at blive og spise med.

Årsmødet i september blev hurtigt
overtegnet, derfor gentager vi succesen onsdag 3. november kl. 10.30
Hvordan er vi kommet igennem Coronaen, og hvilke planer har klubben
for det næste års tid.
Efter mødet er klubben vært ved en lille middag bestående af:
Flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler.

Billetter kan hentes i receptionen.
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Stor Banko
Torsdag 04. november
kl. 10.30

Tid til næstsidste stor banko i år, kom og vær med til spil om gavekort, amerikansk lotteri med gode præmier og Banko45 hvor det
gælder rede penge. Prisen er inkl. frokost og kaffe.

Søndags Matiné 7. november
kl. 14.00
Zofia Hedvard, matinéens værtinde, præsenterer denne dags gæstevokalist Claus Schreiber
Claus Schreiber er en voksen mand og en sand
crooner
Claus Schreiber er en sanger som synger sangene tro mod sangenes natur og originalitet. I tråd
med sangere som blandt andet Frank
Sinatra.
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Willumsens museum
Tirsdag 9. november
kl. 12.00

Første gang Jens Ferdinand Willumsen
(1863-1958) for alvor satte sindene i kog
hos sine landsmænd var i 1891. Fra Paris
sendte han raderingen Frugtbarhed hjem til udstilling på
Den Frie i København.
Willumsens forenklede, symbolistiske
portrættering af sin gravide hustru, og
en programmatisk erklæring om den
”nye kunst”, forargede det danske kunstpublikum, som alligevel stod i kø for at
se det skandaløse værk.
Siden da har Willumsen skilt vandene
med sin pågående, ofte storladne og til
tider ekstreme, figurative kunst.
Vi tager med vores bus til Frederikssund hvor museet ligger, her deles
vi i 2 grupper. Den ene gruppe får en guidet tur med Willumsens værker, og imens kan den anden gruppe på egen hånd kan gå rundt, her
kan du eventuelt se på udstillingen om Edvard Munch og
fotografiet.
Efter en halv time byttes der om på grupperne så alle får set det hele.
Vi slutter af med en kop kaffe og et stykke kage inden vi kører hjem til
Frederiksberg igen.
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Mortens aften
Torsdag 11. november
kl. 12.00

Så er det igen den tid på året, der hvor gæssene skal spises fordi de
ikke kunne tie stille. Vi håber du har lyst til at komme og hygge dig et
par timer i godt selskab og med dejlig mad.
Til kaffen serveres gammeldags æblekage med flødeskum.
Sådan blev han Martin Af Tours (kendt som Morten Bisp)
Hans ry blev så godt at befolkningen i Tours ville have ham som Biskop – dog var den fromme Martin ikke interesseret heri. Da udnævnelsen skulle finde sted, søgte Martin tilflugt blandt gæs, og prøvede
at gemme sig bag dem. Dog var de ikke synderligt interesseret i og
dække over Martin – hvorfor han blev fundet og udnævnt ret hurtigt.
Som hævn over gæssenes forræderi, valgte han som biskop og beordre at mindst en gang om året skulle alle husstande slagte og spise
en gås.
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Med formanden på tur.
Tirsdag den 2. november og mandag den 8. november har du muligheden for at komme med formand Flemming på tur rundt på Frederiksberg. Vi skal bl.a. besøge vores lokale bryghus og både se og smager, på øl brygget i kælderen på Frederiksberg Rådhus.
Ved 12 tiden finder vi et sted, hvor vi indtager en lille frokost.
Billetter kan købes i receptionen eller ved billetsalget, prisen er 50,- kr.
inkl. frokost. og 1 øl - SKÅL :-)
Vi mødes med Flemming kl. 11.00 på Frederiksberg rådhusplads.
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BESTILLINGSLISTE
November December

Navn:
Medlemsnr
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November
Dato

Arrangement

Pris

Tirsdag 2

På tur med formanden, rundt
på Frederiksberg og vi slutter
med frokost

Onsdag 3

Årsmøde efterfulgt af frokost

Torsdag 4

Stor Banko

Søndag 7

Søndags matiné

0,90,30,-

Mandag 8 På tur med formanden, rundt
på Frederiksberg og vi slutter
med frokost
Tirsdag 9

På tur, Willumsens museum

Torsdag
11

Mortens aften

Torsdag
18

Benjamin synger operette

50,-

150,100,-

Lørdag 20 På tur, Egeskov slot julemarked
Torsdag
25

50,-

Julefrokost med Lise Nees

Søndag 28 Jule Søndags matiné

100,150,100,30,-
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Antal

Total

December
Dato

Arrangement

Pris

Torsdag 2

Jule Banko

Torsdag 9

Kim Greiner, en flink dreng…

Torsdag
16

Julemiddag

100,50,100,-

TOTAL

KR.
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Antal

Total

SØNDAGS FLÆSKESTEG

I november og december måned genoptager vi søndage med flæskesteg, kom og besøg OK-klubben søndag den 14. november og /
eller søndag den 12. december. Har du fødselsdag i måneden er
middagen gratis for dig.
Prisen vil være kr. 50,- og du er velkommen til at tage
familien, eller vennerne med denne dag.
Maden serveres fra kl. 12.00 til 13.00
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Benjamin synger operette
Torsdag 18. november
kl. 11.30

Vi starter dagen med en dejlig middag,
•

Helstegt oksemørbrad med skysovs og
kartofler og surt.

•

Kaffe og kage.

Herefter kommer Benjamin Lundberg og
hans tro spillemand Kim og underholder med
deres gode humør og dejlige stemme.
Udover operette / Opera synger Benjamin
også dansktop så repertoiret er stort, er med
i diverse sommer revyer.
De fleste af hans sange er skrevet af Lecia
(kendt fra Lecia og Lucienne) og produceret
af Søren Bundgaard
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Tur til Egeskov slot
Lørdag 20. november
kl. 08.00

Kig forbi til en af landets største slotsjulemarkedet. På Egeskov Julemarked oser det af stemning, når man ved ca. 120 markedsboder
kan lade sig inspirere af alt fra kunsthåndværk og brugskunst til delikatesser og juledekorationer, som giver inspiration til julen og gavekøb. Her er både varer fra kendte varemærker og private kunsthåndværkere, der tilbyder deres unikaprodukter.
Julemarkedet finder sted i udstillingsbygningerne med klassiske biler
og fly samt udendørs i haven. Markedets gæster vil kunne opleve
Egeskov hyggeligt pyntet inde- og udendørs, så omgivelserne indgyder følelsen af julestemning.
Der er selvfølgelig kor med dejlige julesange, man kan møde slotsnisserne Gorm, Thyra og Harald Blålys,
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Julefrokost
Torsdag 25. november
kl. 11.30

Program
{

Velkomstdrink

{

Velkomst ved formanden

{

Vi synger en sang

{

Frokostbordet bæres ind

{

Vi synger en sang

{

Kaffe og småkager

Lise Nees vil synge en masse dejlige julesange for os, nogle med fut i.
Måske du også kan synge med, det vil da være dejligt med lidt sang
og musik så vi får rørt musklerne ovenpå den dejlige julefrokost.

Side 19

Jule Matiné
Søndag 28. november
kl. 14.00

Dagens Jule Stjerne: Ann Farholt
Matine værtinde Zofia Katrine Hedvard
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. Anne Farholt har taget inspiration
til nogle af vores største jazz ikoner Elle Fitzgerald og Anita O'Daymateriale. Scatstilen er også en af hendes favoritter, som hun lærte at
kende i samarbejdet med Richard Boone.
Og sidste nye skud på Ann Farholts talenter er trombonen som er
kommet med på banen. Så en fin Søndag er i vente.
Værtinde på Jazz Matineen : Zofia Hedvard
Zofia er en rutineret jazz- og kabaret sangerinde med utallige shows i
bagagen både inden for musik og teater.
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Jule banko
Torsdag 2. december
kl. 10.30

Årets julebanko vil, traditionen tro, blive et festligt fyrværkeri af gaver,
gavekort og penge gevinster.
Maden vil vi ikke røbe, men mon ikke det bliver noget med jul, vores
køkken finder på. Som vanligt serveres der kaffe til frokosten.
Ulla og Anne Marie vil gøre hvad vi kan for at vi skal få en dejlig dag.
Husk at medbringe godt humør.
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Julen er mere end nogen anden af årets fester den fest, der er forKronborg
bundet med de fleste traditioner. Bustur
En rigtig dansk
jul skal være en
gammeldags jul, hvor juletræetLørdag
med dets pynt,
sangene og ikke
4. december
mindst maden helst skal være, som da vi
børn.
kl.var10.30
Adventskransen
Danskerens jul begynder med adventskransen, der tændes den første af de fire søndage før juleaften den 24. december. Adventus er latin og betyder komme, og det er
naturligvis nedtællingen til det, der kommer til jul, nemlig
Jesusbarnets fødsel, der med denne skik markeres i næsten alle danske hjem.
Først i 1930’erne blev skikken indført i alle danske hjem.
Julekalender
Børnene har en eller flere julekalendere, altid suppleret
med faste elektroniske julekalendere på de store landsdækkende tv-stationer. Som alle andre juleforberedelser
til hensigt at bygge spændingen op til selve juleaften.

Julemærker
En af de mange juletraditioner trives specielt godt i Danmark, nemlig kontakten til familie og venner i form af julekort. Mange danskere benytter december til at give et årligt livstegn fra sig. Meget ofte bliver danskernes julebreve og kort forsynet med specielle julemærker som supplement til frimærkerne.
Det er Julemærkefonden, en af de ældste hjælpeorganisationer i Danmark, der udgiver julemærket, der i øvrigt er verdens ældste af sin
slags.
Ideen stammer fra den danske postmester Einar Holbøll, der i 1904 tog
initiativ til at udsende det første julemærke.
Således har blandt andet Danmarks Dronning Margrethe II et år stået
for designet.
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Kim Greiner fortæller
Torsdag 9. december
kl. 10.30

En flink dreng men ...
Kim Greiner (f. 1945) var ordblind og stammer, men mod alle odds
blev han uddannet skovfoged og merkonom. Efter 21 år som arbejdsleder i de store skove på Midtsjælland blev han i 1990 have mester i
Landbohøjskolens Have.

Siden 2015 har han på fuld tid været globetrotter, forfatter, foredragsholder, journalist, københavnerguide og debattør. Som globetrotter har han rejst i 73 forskellige lande på 6 kontinenter.
Som foredragsholder er det først og fremmest hans mange rejseforedrag, vi kender ham fra her i OK-klubben. Men nu har Kim skrevet en
selvbiografi som bestemt ikke er uden humor.
Kim var ordblind, og han sad på sidste række på Katrinedalsskolen i
Vanløse. Hans forældre blev skilt, men hver især fik de en ny kæreste,
som også flyttede ind i den 2-værelses lejlighed, hvor der nu boede fire
voksne, to børn, en schæferhund og en silkeabe.
Kom og lyt med til Kims egen historie.
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Julemiddag
Torsdag 16. december
kl. 12.00

Nu bliver det endelig jul i den gamle OK67klub, vi skal have julehistorie, spise julemiddag og synge nogle dejlige julesalmer.
Herefter kommer så vores trofaste jule underholder; Rasmus Krogsgaard.

12.00

Velkomst Formanden

12.20

Jule historie

12.45

Flæskesteg med tilbehør

13.30

Risalamande med mandel
gaver

14.00

Rasmus synger julen ind
med os
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MENUPLAN
NOVEMBER
Tirsdag 2

Smørrebrød

Onsdag 3

Flæskesteg

Torsdag 4

Stor Banko - CAFE LUKKET

Tirsdag 9

Smørrebrød

Onsdag 10

Stegt kylling m kartofler, sauce, agurkesalat

Torsdag 11

Mortens And

Tirsdag 16

Smørrebrød

Onsdag 17

Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler

Torsdag 18

Helstegt oksemørbrad - CAFE LUKKET

Tirsdag 23

Smørrebrød

Onsdag 24

Hakkebøf med bløde løg

Torsdag 25

Julefrokost - CAFE LUKKET

Tirsdag 30

Smørrebrød
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MENUPLAN
DECEMBER
Onsdag 1

Gullasch med kartoffelmos

Torsdag 2

Jule Banko - CAFE LUKKET

Tirsdag 7

Smørrebrød

Onsdag 8

Skipperlabskovs med rugbrød og rødbeder

Torsdag 9

Ribbensteg med kartofler og rødkål

Tirsdag 14

Smørrebrød

Onsdag 15

Biksemad med spejlæg

Torsdag 16

Julemiddag - CAFE LUKKET
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Vi ses igen den 12
januar 2022
kl. 10.00

