Arrangementer
November - December 2019
Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg

Telefon 33 21 63 61
www.ok-frederiksberg.dk

OK-Den Gule Villa

Praktiske bemærkninger
Åbningstider.............. mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00
Telefontid ................. mandag til fredag kl. 10.00 til 14.00
Bank konto .................. Nykredit, Reg. nr. 5476 kontonummer 7019281
Billetsalg 4 kvt .......... Torsdag 31. oktober kl. 10.00
Billetsalg 1 kvt 2020. ... Onsdag 08. 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 .......................... 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
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S
Ret til ændringer forbeholdes

Side 2

Formanden har ordet
Så er det ved at være tid for årets
sidste OK-blad. Som tiden dog bare render afsted med os.
Men som det siges, ”Den tid der er
gået godt, kommer ikke dårligt
igen.” Og året 2019 har været et
rigtig dejligt år for os i OK-Den Gule Villa med masser af spændende
besøg og masser af aktiviteter. Det
er som om Villaen er ved at bide
sig godt fast som byens ”lille kulturhus”. Det er vi i OK ikke kede af,
for vi har det bedst med masser af
mennesker og gode aktiviteter
rundt omkring os.

holdsrigt tilbageblik på sin tid som
byens førstemand. Det glæder jeg
mig meget til. Også to søndags
matineer bliver det til – her hygges
og underholdes med spændende
kunstnere. Mon ikke også det bliver præget lidt af julen. Og når jeg
så er i gang med at fortælle lidt om
de næste måneders program, kan
jeg heller ikke lade være med at
nævne vores lille operettegalla den
21. november, hvor vi har fået den
Sådan er det også de næste to må- skønne mezzosopran Ingeborg
neder frem til jul, hvor vi i dette lille Børch, der til dagligt er bosat i Berblad har prøvet at samle nogle
lin, til med ”eneret” for os i Den
spændende tilbud til vores mange Gule Villa til at lægge vejen forbi,
medlemmer.
til en dejlig eftermiddag med klasOg julen er på vej, det kan ikke
siske sange vi kan nynne med på.
skjules, og derfor er der traditionen Så joh, OK er både omsorg, hygge
tro naturligvis også både juleog kultur.
frokost og julefest med i program- Men OK er også så meget mere.
met. Men vi skal også møde byens Hvad medlemmerne måske ikke
”gamle” borgmester Jørgen Glent- ved – eller tænker så meget over,
høj, der vil give os et sjovt og ind
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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 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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så samarbejder vi også med rigtig
mange andre sociale foreningen og
klubber. Senest har vi indgået et
samarbejde med ”Kvisten”, som er
et fantastisk terapitilbud til ofre for
seksuelle overgreb, ligesom vi også
yder husly til kunstnerkollegiet
”Hjerterum”, der er et fristed for
psykisk udfordrede borgere.

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 sagde,
"Carpe diem" - grib dagen, og lev
livet.
Rigtig glædelig jul – den er tæt på
og på gensyn i OK-Den Gule Villa.

Endelig har vi også et fantastisk
Mange hilsner
godt samarbejde med Frederiksberg Kunstnerlaug, hvor vi hver an- Flemming Brank
den måned her i OK byder nye
Formand OK-Den Gule Villa
kunstnere velkommen ved en rigtig
hyggelig fernisering, hvor OK byder på et glas vin og stille musik.
Her er alle selvfølgelig meget velkomne.
Så OK er ikke bare et hus eller en
klub for de få. OK er et sted med
både husrum og hjerterum for rigtig mange. Et sted hvor vores mange fantastiske frivillige hver dag
glæder sig til at tage imod husets
mange gæster og byde dem velkommen.

Fortsat fra side 3
Side 5

Faste ugentlige aktiviteter
Dag
Mandage
13.00 – 14.45

Hvad
Seniordans

Indhold
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. 60.
Ekstra plader koster kr. 5,stykket.

1. sal

Tirsdage
10.30 – 12.15
1. sal

Gevinsterne er gavekort, så
kom og prøv.
Bankovært: Henning
Onsdage
11.30 – 14.00

Strikkeklub

1. sal
Onsdage
13.00 – 15.00

Kreativitet

Underetagen

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,Lærer: Irene Bested
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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.

1.sal

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

FERNISERING
Hver anden måned kommer nye kunstnere op på vores vægge, i den forbindelse afholdes fernisering om lørdagen.
Næste fernisering lørdag d. 30 november kl. 14-16
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Søndag den 03. november
Søndags matiné
Kl. 14.00 - 17.00
Pris kr. 30,KOM OG FÅ EN GLAD SØNDAG
Den unge Oliver Frøsig er en rigtig dygtig crooner
og med sin let hæse stemme og store musikalitet
og energi giver han et frisk pust til mange af de
gamle klassikere;
Oliver Frøsigs Jazzede fortolkning af Otto Brandenburgs mange hits – f.eks. Susanne, Birgitte og
Hanne, Comme ci comme ca og To lys på et bord,
hvor sidstnævnte text er skrevet af lokale Ida
From. Så der er noget at glæde sig til
Zofia Katrine Hedvard beskrives bedst som en up-beat jazzsangerinde,
der forstår at levere humørfyldt underholdning med et indlysende musikalsk talent, der er inspireret af ikoniske jazznavne som Doris Day, Sarah
Vaughan, Ella Fitzgerald, Bille Holiday, Leo Mathisen og Marylin Monroe.
Værtinde:
Dagens Sanger:
Klaver:
Bass:

Zofia Katrine Hedvard
Oliver Frøsigs
Lars Emil Riis Madsen
Tomas Raae
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Mandag den 04. november
Fødevarebanken
Kl. 10.30 - 11.30
Pris kr. 45,-

Fødevarebanken er en non-profit organisation, der bekæmper
madspild og madfattigdom i Danmark. På den ene side kasseres der
dagligt enorme mængder mad i fødevarebranchen, hvilket betyder
spild af ressourcer og en belastning for miljøet. På den anden side er
en del af de dårligst stillede i vores samfund ofte frataget muligheden for et dagligt og nærende måltid, som har afgørende betydning
for deres sundhed. Det kæmper Fødevarebanken for at ændre.
Vi har fået en konsulent fra Fødevarebanken til at komme og berette for os hvordan de arbejder, men især også hvem de hjælper .

Vi flytter overskudsfødevarer fra producenter og engros
til socialt udsatte – hver dag!
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Torsdag den 07. november
Stor Banko
Kl. 11.00 - 15.00
Pris kr. 85,-

Tid til stor banko igen. Vi mødes og starter kl. 11.00 hvor Ulla og Anne
Marie vil sørge for en hyggelig dag med humør og gevinster.
Efter 6-7 spil serveres en let frokost inkl. kaffe i caféen.
Vi kan max være 40-43 personer, så skynd dig at få købt billetter.
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Mandag den 11. november
Dannebrog 800 år
Kl. 10.30 - 11.30
Pris kr. 45,-

I 2019 er det ifølge sagnet 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Det skal vi fejre – også i OK.
Den danske konge Valdemar Sejr var ved at tabe et slag i Estland, men
så faldt Dannebrog ned fra himlen, og danskerne vandt selvfølgelig slaget.

Dannebrog – Danernes Flag, verdens ældste nationalflag. Historien bag
og den spændende historie om vores flags historie op gennem tiderne,
har vi fået Nikolaj Bøgh til at komme og fortælle os levende om.
Vi sætter flag på bordene, så kom og vær med til at fejre vores flag.
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ONSDAGE I OK-KLUBBEN
Nu er der atter varm mad hver onsdag i OK-klubben. Hvad køkkenet serverer i november og december, kan du læse her nedenfor.
Maden kan købes fra kl. 12.00,og til der er udsolgt, du skal nok ikke vente til kl. 13.00, så er den varme mad sikkert væk.
Smørrebrød kan stadig købes.
Pris kr. 50,-

November
06

Enebærgryde med mos og tyttebær

13

Paneret svinekotelet med kartofler og rosenkål

20

Kogt torsk med sennepssovs

27

Grønkålssuppe med flæsk og medister og kartofler

December
04

Stegt flæsk med kartofler og persillesovs

11

Andesteg med brune kartofler og rødkål
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Bestillings liste
November - December

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Stk.

Arrangement

Dato

Pris

Søndags matiné

03

30,-

Fødevarebanken

04

45,-

Stor Banko

07

85,-

Dannebrog 800 år

11

45,-

Tur og spisning

14

125,-

Kræft giver kræfter

18

45,-

Opera galla

21

150,-

Roskilde domkirke

25

100,-

Julefrokost

28

200,-

November

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

Stk.

Arrangement

Dato

Pris

Søndags matiné

01

30,-

Julebanko

05

100,-

Jørgen Glenthøj

09

45,-

Julemiddag

12

200,-

December

Side 15

I alt

Torsdag den 14. november
Tur & spisning
Kl. 11.00 - 15.30
Pris kr. 125,-

Denne torsdag bliver noget anderledes .
Kl.. 11.00 Vi mødes og spiser gullasch suppe tilberedt af vores køkken
Kl. 12.00

Vi kører til mindelunden, hvor vi har arrangeret en guidet
rundvisning Rundvisningen varer ca. 1½ time .
BUSSEN KØRER HELT IND I MINDELUNDEN, SÅ VI IKKE
SKAL GÅ PÅ TRAPPER.

Kl. 14.30

Vi er tilbage i klubben, hvor der serveres kaffe og brød.
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Mandag den 18. november
Kræft giver kræfter
Kl. 10.30 - 11.30
Pris kr. 45,-

Preben Rosell er 73 år og ”still going strong”
som direktør for firmaet E-teams, og så har
Preben kræft. En grim sygdom, der blev konstateret for mere end et år siden.
Men Preben lader sig ikke slå ud og kæmper
videre med højt humør.
Denne dag vil Preben fortælle om sin sygdom,
og hvor dyrt det kan være at blive syg. Vidste
du, at det er muligt at søge tilskud fra for eksempel Kræftens bekæmpelse.
Kom og mød en positiv mand, der har en masse gode idéer til at
komme videre.

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 ligesom med
ham julemanden, det er sikkert bare ens egen far.
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Torsdag den 21. november
Opera galla
Kl. 11.30 - 15.00
Pris kr. 150,-

Mange af vores medlemmer efterspørger om ikke
der engang imellem kan være noget mere klassisk
på programmet. Og selvfølgelig kan og skal der
være det.
Så til musikelskere af hver en slags, så bliver dette
en dag i OK, man ikke må gå glip af. Vi har nemlig
været så heldige at få den skønne mezzosopran
Ingeborg Børch, der til dagligt bor i Berlin, til at slå
vejen forbi os i OK for at oplade sin ryst.
Og Ingeborg Børch er et interessant musikalsk bekendtskab. Uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og
Royal Academy of Music i London, hvor hun bl.a. var solist i Mendelssohns "Paulus", Rossinis "Petite Messe Solennelle" Carl Nielsens
"Fynsk Forår" og sang "Flora" i "La Traviata".
Vi får helt sikkert en dejlig dag med Ingeborg Børch. Ved klaveret sidder organist og arrangør Esben Gade.
Før vores lille operagalla skal vi naturligvis have et glas perlevin og en
lille let frokost der passer til stemningen.
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Mandag den 25. november
Roskilde domkirke
Kl. 10.00 - 12.30
Pris kr. 100,Vi mødes kl. 10.00 foran Den Gule Villa. Med os i bussen er også vores
guide i domkirken, Nikolaj Bøgh,.
Vel ankommet går vi samlet ind og får udleveret hovedtelefoner.
Nikolaj, der er vores kunsthistoriker, guider os rundt.
Prisen er inklusiv indgang i domkirken (kr. 40,-)
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Torsdag 28. november
Julefrokost
Kl. 11.30 - 15.30
Pris kr. 200,-

Så er det tid til årets julefrokost hvor køkkenet serverer typisk dansk
frokost som vi kan lide det. Vi skal have


3 slags sild,



æg og rejer,



ribbensteg med rødkål og surt,



mørbradbøf med champignon og bløde løg.



Ost



til maden serveres 1 øl og 1 snaps

Efter frokosten kommer Bertel Abildgård
på besøg. Han skal nok få sat gang i os alle
sammen med sine festlige historier og sange. Imens Bertel, også kaldet Guitar Kaj
underholder, får vi kaffe og hjemmebagte
jule småkager.
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Søndag 01. december
Jule matiné
Kl. 14.00 - 17.00
Pris kr. 30,-

KOM OG FÅ EN GLAD SØNDAG
Deborah Herbert er med sin dybe omfavnende stemme og store register en sanger af hjertet. Hun
er opvokset i USA på landet i udkanten af Californien / New York hvor hun har sunget siden hun var 7 år
gammel, hun startede I USA's berømte Gospelkirker i
området hvor hun boede og hun bære stadig the gospel i hjertet. Deborahs genre er Jazz Blues og Gospel.

Jazz Matine Værtinde: Zofia Katrine Hedvard beskrives bedst som en up-beat jazzsangerinde, der
forstår at levere humørfyldt underholdning med et
indlysende musikalsk talent, der er inspireret af
ikoniske jazznavne som Doris Day, Sarah Vaughan,
Ella Fitzgerald, Bille Holiday, Leo Mathisen og Marylin Monroe.
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02 - 04 december
Juletur til Tyskland
Kr. 1.950 i dobbelt
Kr. 2.250 i enkelt

Vi skal på julemarkeder, hele 3 byer besøger vi på 3 dage. For at det
ikke skal blive for stressende, har vi begge overnatninger i byen
Wismar.
Hvis du vil med, så tjek i receptionen, om der er nogen ekstra
billetter.
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Torsdag den 05. december
Julebanko
Kl. 11.00 - 15.00
Pris kr. 100,-

Julebanko for alle, kom og spil med på denne sidste storbanko dag i
2019. Der er ekstra store præmier på spil og masser af lodtrækninger
med julegodter og andet.

Mon ikke frokosten består af flæskestegssandwich og kaffe? Det får vi
se. Men kom, og vær med, når Ulla og Anne
Marie spiller op.
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Mandag den 09. december
Jørgen Glenthøj
Kl. 10.30 - 11.30
Pris kr. 45,-

Jørgen Glenthøj, vores borgmester gennem 10 år, er gået af og har overladt posten til de yngre kræfter
Jørgen er fuld af humor, så det bliver en
festlig formiddag.
Jørgen kommer og fortæller om sit mangeårige liv inden for politik og selvfølgelig også om sit borgmester hverv. Mon ikke der
kommer en god historie eller to fra den tid.
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Torsdag den 12. december
Jule middag
Kl. 11.00 - 15.30
Pris kr. 200,-

Endelig blev det jul igen, og vi skal, som altid, fejre det med
højt humør, julehistorie, julemad og en festlig underholdning
med Jesper Gilbert og Eric Præst der sidst de var på besøg fik taget
til at lette.

Når vi mødes, hilser vi på hinanden med et glas portvin og synger
julen ind.










Julen synges ind og træet tændes
Fru Brank læser en julehistorie
Flæskestegen kommer på bordet
Ris a la mande med mandelgaver
1 karaffel vin til maden
Kaffe og småkager
Jesper Gilbert og Eric Præst
underholder
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Er du interesseret i en stand så kontakt
Ulla Rathje på telefon 25 77 78 46.

Deltagelse i seniordag
Vi var med hele dagen på Rådhuset, da der blev holdt seniordag
01. oktober.

I dagens anledning havde vi udloddet 5 store æsker chokolader,
der kunne vindes ved at svare på
nogle rigtig ”svære” spørgsmål.
Hver fulde time trak Susanne en
vinder ved vores stand, i alt 70
svarede på spørgsmålene.

Torsdage og andre festdage.
Festlokalet åbnes ½ time før
vi starter på
dagens program.
OK åbner som altid kl. 10.00
og du kan evt. vente på 1. sal

