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Praktiske bemærkninger

Åbningstider ................. mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00
Telefontid ..................... mandag til fredag kl. 08.00 til 15.00
Bank konto...................... Nykredit, Reg. nr. 5476 kontonummer 7019281
Billetsalg 2. kvt.. ............. 29. marts kl. 10.00

Bladudgivelse

Vort program udkommer 4 gange i 2017 ca. 2
uger før billetsalget. Programmet kan hentes på
hjemmesiden www.ok-frederiksberg.dk
Programmet ligger på rådhuset og hovedbiblio
teket.

Medlemskab ................... Det koster 300 kr. årligt at være medlem og du vælger selv, om du vil betale halv- eller helårligt.
Hjemmeside .................... www.ok-frederiksberg.dk
Facebook ......................... www.facebook.com/okogkram
E-mail .............................. reception@ok-kram.dk
Juridisk rådgivning .......... Den første tirsdag i hver måned har vi gratis advokatrådgivning i OK-kram fra kl. 10.00 til kl. 12.00 –
husk der skal bestilles tid i receptionen. Helene
Vangsted hjælper med juridiske spørgsmål indenfor familie-, arve- og boligforhold.
Glemt noget? .................. Så kig i vores glemmekasse
Blad: ............................... REDAKTØR - Anne Marie Raun
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Frederiksholms Offset
Fejl .................................. Vi tager forbehold for fejl i bladet

OK-huset
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Protektor ........................ Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Formål ............................ OK-organisationens formål er, på upolitisk grundlag, at støtte og udføre arbejde indenfor ældregruppen, bla. med grundlag i socialt arbejde og
virksomhed med henblik på at forbedre de ældres forhold og livskvalitet.

Bestyrelse ....................... Formand:
Næstformand:
Medlemmer:
Bruno Pedersen
Ejvind Wilms
Kirsten Moldam
Peter Kastoft

Flemming Brank
Thea Brank

Postadresse: ................... Allégade 2, 2000 Frederiksberg
Indgang........................... Hjørnet af Allégade/Frederiksberg Alle
Flex bus indgang ............ Frederiksberg Alle 104

Æresmedlem
Medstifter af OK-klubberne i Danmark

Thea Brank
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Man kan ligefrem mærke det – det
kribler, det spirer og det dufter
umiskendeligt. Folk du møder på
gaden smiler, børn ler og en selv
bliver også nødt til at overgive sig
og blive gladere. Det er foråret. Ja,
endelig er det foråret, der nu efter
mange lange og mørke måneder
endelig er der.

Også her i OK-kram har vi rigtig
mange ting at glæde os over. Se
bare i dette nye forårs blad, der
med mange tilbud lokker til mange
hyggelige timer i hinandens selskab.
Og vi skal nyde OK og specielt vores
lokaler, der lokker til smil med deres beliggenhed og smukke udkik til
Frederiksberghave, slottet, kirken
og alt det skønne og smukke der
findes på Frederiksberg.

En af de mange historier fra den
græske mytologi handler om den
unge hyrdedreng Crocus, som forel- For mens dette skrives, står det ogskede sig i den smukke nymfe Smi- så klart at OK til næste år ved forlax.
årstiden, ikke længere har til huse
Hans kærlighed var så dyb og ægte, på denne skønne plet, efter næsten
at den gjorde indtryk på guderne og 50 år.
fik dem til at udødeliggøre ham.
Ejendommens ejere har valgt af
Ikke som menneske, men ved at
afhænde huset og det betyder at
forvandle ham til en blomst. Smilax også vi må ”søge nye græsgange”,
forvandlede de til en taks, og dersom man kan læse mere om andetmed kan de to til evig tid være sam- steds i bladet.
men alle de steder, hvor krokus og
Trist! Ja, bestemt fordi vi her har
taks vokser på samme sted.
oplevet så meget glæde sammen.
Historien er bare en af flere, hvor
den smukke forårsblomst forbindes Men omvendt så er det måske også
på tide, at vi og OK-kram kommer
med kærlighed, hengivenhed og
videre og lærer at stå på egne ben. I
glæde.
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Fortsat fra side 4
de 50 år der er gået siden stiftelsen, har vi lært meget
og der er skabt en speciel OK-ånd mellem de mange
frivillige og vore medlemmer. Det bevarer vi - beliggenheden er der andre som får glæde af, men alt hvad vi
har skabt, hele OK´s ånd og værdigrundlag, det tager vi
med os. Dette så vi på en måde er de første, der sammen med alle vores mere end 1100 medlemmer får opbygget noget nyt og spændende på fundamentet af det
gamle OK.
Et OK-kram der skal føre os gennem de næste 50 år, til
glæde for os nuværende OKére og rigtig mange af fremtidens ældre.

Så lad os nu alle benytte foråret til at være glade og
glæde os over, at selv om OK-kram flytter, så fortsætter
OK selvfølgelig, men bare et andet sted. Og lad os så
nyde det sidste år endnu mere og de mange timer dette
blad har at tilbyde.
OK-kram vil altid være ”din dagligstue – ude i byen”,
stedet hvor ”Livet skal leves – hele livet”
Mange hilsner
Flemming Brank
Formand
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Pressemeddelelse
OK-Huset på Frederiksberg Allé 104 overfor Frederiksberg
Have skal skifte ejer
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OK-krams hjemmeside, www.ok-frederiksberg.dk, er i gang med at blive
udbygget, og den vil løbende blive forbedret.
Der er allerede sket meget. Via nyhedssiden ”Nyt” kan du fx nu både finde medlemsbladet, kommende arrangementer og køkkenets menuer.
Det er OK-krams nye medarbejder, Sonja, der står for hjemmesiden. Henvendelser om hjemmesiden kan ske til: sonja@ok-kram.dk

Hver fredag udsender vi et nyhedsbrev. Her kan du læse om den følgende uges arrangementer og de mange spændende tilbud i OK-kram.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på OK-krams hjemmeside.
Hvis du ønsker hjælp til at tilmelde dig, er du velkommen til at spørge i
receptionen. Ved vigtige nyheder kan der udsendes flere nyhedsbreve pr.
uge.

Programmet udgives 4 gange årligt + Sommerklubbens Juli program. Her
kan du se alt hvad vi tilbyder af aktiviteter.
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HVER UGE KAN DU DELTAGE I:
Mandage

Seniordans
Vi danser danske og internationale danse, der kan udføres af
folk i alle aldre og der kræves ingen partner.

Tirsdage

Vi danser fra kl. 13.00 til 14.45 og det koster kr. 20,-pr gang,
som betales til lederen.
Leder: Jette Andersson
Banko
Hyggebanko kl. 10.15 til ca. 12.00 – tre plader koster kr. 50,-,
ekstra plader koster kr. 5,- pr. plade. Gevinsterne er gavekort,
så kom og prøve.
Bridge
Vi spiller hver tirsdag fra kl. 14.00 til 17.15, bridge styrker helbredet så kom og spil med, prisen pr. deltager er kr. 100,- pr.
måned.
Alle til- og afmeldinger skal ske til lederen der træffes på tlf
42 22 90 02 mellem 10 og 12 alle hverdage.

Onsdage

Leder: Olaf Eisenhardt
Kortspil
Er whist noget for dig så kig ned i OK-huset hver onsdag fra kl.
10. Vi ser gerne du kommer med godt humør – også selvom
du taber, og så er det gratis at deltage.

Bevægelse og motion
Hver onsdag fra kl. 10.30 – 11.30 gør vi gymnastik sammen.
Der er både siddende og stående øvelser. Det koster 20 kr.
pr. gang Lærer: Betty
Kreativitet
Fra kl. 13 til 15 maler vi 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

HVER UGE KAN DU DELTAGE I
Strikkeklub
Hver onsdag fra kl. 14.00 til 16.00 hækler og strikker vi tæpper og børnetøj, der sendes til Afrika.

Torsdag

Pris for kaffe og kage er 25 kr. , deltagelse er gratis.
Leder: Margit Poulsen
Mandeklub
Anden torsdag hver måned mødes OK’s mandeklub kl. 17.
Hvad der skal ske i denne klub finder mændene ud af selv
og hvad der så sker derfra – ja vi får se.

Fredag

Bridge
Kom og spil med fra kl. 10.15 til 14.30 hver fredag, der holdes 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
Sang
Fra kl. 14.45 synger vi sammen. Vi synger danske kendte
sange og ofte flerstemmigt. Der skal betales kr. 20,- pr. gang
til læreren.
Lærer: Jögvan Winther
Litteraturklub
Vi mødes den første fredag i hver måned kl. 10.30. Vi læser
et bredt udsnit af litteratur, både gammel og ny.
Det er gratis at deltage
Leder: Inge Fallon 23 81 17 86
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Tivoli, Georg Carstens tryllehave v/Bente Gjelten
Mandag den 03. april kl. 10.30
Pris kr. 40,-

En aften i den enestående og så danske
forlystelsespark midt i storbyen er som
et 1001 nats eventyr.
Hør om grundlæggerens dramatiske liv,
fester, gøglere og optræden siden åbningen i 1843.
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Påskefrokost
Torsdag den 06. april kl. 11.30
Pris kr. 200,-

Så er det den tid på året igen, foråret er
over os og påsken banker på.
Som altid holder vi en stor frokost og dernæst rigtig god underholdning med Lotte
Riisholt der også besøgte os i efteråret.
Denne gang er det sommeren hun kommer
og synger ind sammen med os alle sammen,

Christiansø sild
Karry sild
Æg med sennepssovs
Mørbradbøf og surt og
sødt
Ribbensteg med surt og
sødt
Ost
Frugtsalat
*
Karaffel vin
Kaffe
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Stor Banko
Torsdag den 20. april kl. 11.00
Pris kr. 75,-

Nu er det Banko tid, i forårsmånederne er det svært at have en fast
torsdag til banko for vi har så mange helligdage, og det klager vi ikke
over. Derfor læg ekstra mærke til datoen.
Men kom og spil med, vi har ekstra store gevinster denne dag, så
Ulla og Anne Marie skal nok få råbt nogle gode numre op. Og som
sædvanlig serveres en lille frokost med kaffe i pausen.

Den lille dreng:
 Du må ikke kysse mig, mormor
 Hvorfor må jeg ikke det?
 Nej, for far siger, at din tunge er skarp som et barberblad
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Danmark spiser sammen
Mandag til torsdag 24. april til 27. april

OK-kram er med i projektet ”Danmark spiser sammen”. Vi har valgt at
gøre det på den måde at mandag til onsdag serverer vi maden i OK-kram
og torsdag er vi sammen med ældrerådet hvor vi dækker på Rådhuset, til
en stor kom hinanden ved spisning.
Folkebevægelsen mod ensomhed har startet dette projekt, og vi har være med i flere år. Vil du læse mere om selve projektet finder du information på hjemmesiden http://www.danmarkspisersammen.dk/
Det bliver lækkerier der serveres hver dag kl. 11.30
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:

Kyllingesteg
Stegt flæsk
Benløse fugle

35 kr.
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Fælles spisning på Rådhuset
Torsdag den 27. april kl. 12.00
Pris 110,-

Opslag om ”Danmark spiser sammen” bliver annonceret i lokal
aviser og andre medier når oplægget er helt klar.

OK-kram deltager selvfølgelig med flere af vore frivillige og der
serveres derfor ikke middag i OK-huset denne dag.

Ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned.
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Loppemarked weekend
Lørdag - søndag 29-30 april
Åbent fra 10 til 16

loppemarked
Så er det tid til forårets loppemarked i OK-huset, kom og
gør et fund, vi har alt i porcelæn, nips, tasker, sko, tøj,
smykker og meget mere.

Du kan købe vin, vand, øl og
kaffe samt sandwichboller til
rimelige priser.

velkommen

Hvis man er stille
for længe,
så visner tungen.
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Landbohøjskolens have og historiske bygninger
Mandag den 01. maj kl. 10.30
Pris kr. 40,-

Kim Greiner besøger os endnu engang med et af hans fantastiske
foredrag, denne gang tager Kim os med på en virtuel rundtur i haven.
Vi skal høre om Bindesbølls bygning fra 1858, Pontus Kjermanns små
havenymfer og videre til Bjørn Nørgaards store kunstværk "Biologisk
Mangfoldighed".

Kim fortæller også om Storm P malerierne der blev malet over, om
smedjen der mistede livet på skafottet og koen med træbenet samt
meget mere.
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Stor Banko
Torsdag den 04. maj kl. 11.00
Pris kr. 75,- incl. Frokost og kaffe

Det er ikke længe siden vi spillede sidst, men det sker der vel ikke noget
ved? Jo mere spil des mere gevinst!
Som skrevet tidligere i programmet er foråret svært at planlægge for de
arrangementer der ellers er på faste tider, men sådan er det nu engang.
Kom og spil og vind store præmier, få en let frokost og en kop kaffe i
pausen, og husk lige på denne tekst

Tab og vind med samme sind.
Vær også en god taber. (ha ha)
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Flæskestegs søndage

02. april - 07. maj
Den første søndag i april og maj måned serverer Elna og co.
flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler til en pris af kr. 75,Der kan også købes kaffe og kage.

Velkommen første søndag hver måned fra kl. 12.00 - 14.00
Har du fødselsdag i måneden og fylder rundt, og er medlem af
OK-kram, er flæskestegen gratis.

Billetter kan

mod et gebyr på kr. 20,senest 2 dage før arrangement
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Bestillings
seddel

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Stk.

Arrangement

Dato

April

Tivolis historie

03.04

40,-

Påskefrokost

06.04

200,-

Stor Banko

20.04

75,-

Fælles spisning

27.04

110,-

Landbohøjskolens have

01.05

40,-

Stor Banko

04.05

75,-

Tove Ditlevsen

08.05

40,-

Store bededags tur

11.05

150,-

Storm P. museet

15.05

40,-

Voksen stand up

18.05

150,-

En orlogspræst dagbog

22.05

40,-

Forbrydelse og straf

29.05

40

Maj

Pris

I alt
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Stk.

Arrangement

Dato

Pris

Juni

Hestevognstur

01.06

275,-

Fødselsdag og underholdning

08.06

200,-

Revymuseet

12.06

40,-

Stor Banko

15.06

75,-

Så gik de 50 år

19.06

40,-

Sommerfest

22.06

200,-

I alt
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Tove Ditlevsen 100 år v/Jeannet Ulrikkeholm
Mandag den 08. maj kl. 10.30
Pris kr. 40,-

Tove Ditlevsen mente selv, at hun var født med en slags sivebrønd og
septiktank indvendigt. Aldrig så snart havde hun fået den ene til at
fungere, før helvede brød løs i den anden.
I løbet af dette foredrag fortæller Jeannet om Tove Ditlevsens kaotiske liv. Hun voksede op på Vesterbro i et fattigt arbejderkvarter og
havde fra barnsben en ambition om at blive en berømt forfatter. Hun
nåede at skrive talrige noveller, romaner, selvbiografier, essays, digte, artikler og hørespil, inden hun døde for egen hånd i 1976.
Jeannet fortæller om sammenhæng mellem liv og digtning i Tove Ditlevsens univers, og hun synger nogle af de sange, hun har skrevet
teksterne til.

Umoralsk vise
Det er herligt at lyve - med store blå øjne
at fable om bedrifter, man intet kender til,
at få folk til at tro på de vildeste løgne
og finde på nye, så ofte man vil.
--Tove Ditlevsen--
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Store bededags tur
Torsdag den 11. maj kl. 14.00
Pris kr. 150,-

Kl. 13.45 mødes vi på Frederiksberg Runddel, kl. 14.00 kører bussen ud i det blå.
Hvor vi skal hen er hvert år en
overraskelse, men det er altid hyggeligt så det bliver det helt sikker i
år også.

Vi er hjemme ved OK-huset omkring kl. 16.00
hvor Elna og pigerne står klar med de varme
hveder og te eller kaffe.
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Storm P. museet
Mandag den 15. maj kl. 10.30
Pris kr. 40,-

Han fortæller om nye udstillinger, og måske også om nye
tiltag.
Grethe Rostbøll introducerer / interviewer Nikolaj.

Man kan opbevare alt i spiritus - undtagen en hemmelighed

Direktør Nikolaj Brandt kommer og fortæller om Storm
P. museet, mange kender sikkert museet allerede.
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Voksen Stand up
Torsdag den 18. maj kl. 11.00
Pris kr. 150,-

Bertel Abildgaard alias guitar KAJ fra 5xKaj (Bertil var kendt
som guitar Kaj) underholder med sang og musik for alle i sit
underholdningsshow.
Det er en spændende blanding af sang, musik og gode anekdoter om de sange han har valgt til lejligheden.
Tilsat stand up komik for det voksne publikum med sjove replikker og gang i guitaren. Krydret med selvironi, parodier og
gags i et humørfyldt tempo.

MENU
Kalvesteg med gemyse
*
Ananas fromage
*
Kaffe
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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-kram kl.
10.00 til 12.00. Tid skal bestilles i Receptionen
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Af en orlogspræsts dagbog v/Martin Corfix
Mandag den 22. maj kl. 10.30
Pris kr. 40,-

I flere omgange har Martin Corfix været på mission med
det danske krigsskib, Esbern Snare, på piratbekæmpelse i
Adenbugten og sidst i Middelhavet, hvor krigsskibet eskorterede kemiske våben fra den syriske by Latakia, mens borgerkrigen rasede inde i landet.

Til daglig er Martin sognepræst i Lynge Sogn.
Kom og hør om krigen set på en anden måde end den vi
normalt gør hvor det er soldaterne der taler.
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Forbrydelse og straf
Mandag den 29. maj kl. 10.30
Pris kr. 40,-

FORBRYDELSE OG STRAF har Advokat Lise Holten kaldt sit
foredrag.
Hun fortæller om sin hverdag som
forsvarer; hvad der driver hende til
at hjælpe de kriminelle, uanset hvad
de har gjort, og hvordan hun forsøger at sikre, at de får den straf, der
passer til dem.
Det var tre gamle damer, der talte om hvor
glemsomme de var.
Den første sagde: "Jeg
er så glemsom, at jeg
glemte min søns fødselsdag".
Så sagde den næste:
"Jeg glemte min egen
fødselsdag!".
Så sagde den sidste:
"Så glemsom er jeg
ikke, 7 9 13.... Hov, det
bankede på døren!
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Hestevognstur
Torsdag den 01. juni kl. 11.50
Pris kr. 275,-

Kom med på en herlig skovtur, vi mødes ved Klampenborg Station hvor
vi stiger op i de ventede hestevogne. Vi kører en tur på ca. 35 minutter
hvor kusken gerne fortæller om skoven og det rige dyreliv.
Vi bliver sat af ved indgangen til Bakken, og går til restaurant Bøgely,
her vil vi indtage frokosten som er en buffet. Efter frokosten er dagen
fri , det vil sige du kan besøge bakken eller gå den lille tur ned til stationen og køre hjem.
Mødetid ved Klampenborg Station: Kl. 11.50 (vi kører kl. 12.00)
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OK-sommerklub
Hele juli måned

Allerede nu kan du begynde at glæde dig til vores årlige sommerklub.
Igen i år kommer der ture ud i landet, måske også udlandet, det
arbejder, og vi er helt åbne for forslag. Dog kan vi ikke love det
kommer med i sommeren. Men helt sikkert ser vi på det. Og ja, der
skal også være underholdning og spisning i vores dejlige klub lokaler, så glæd dig.
Pia og Anne Marie er sat på opgaven, og det er helt sikker vi vil gøre alt hvad vi kan for at det skal blive en god og spændende måned.

Salg af billetter starter onsdag den 14. juni
Husk denne dato
Vi håber at have bladet for 3’de kvartal
klar på samme dato

31

Fødselsdag og stor underholdning
Torsdag den 08. juni kl. 12.00 døren åbnes 11.30
Pris kr. 200,-

Festlig
Folkelig
Fornøjelig
En kendt herre af huset fylder 60 år denne dag, han skal selvfølgelig have en fødselsdags sang og vi alle skal have lagkage.
Samtidig skal vi andre have en rigtig hygge eftermiddag med dejlig mad og rigtig god underholdning
ved Arne Lundemann.
MENU
OK-krams sorte gryde
med kartoffelmos
Bacon, pølser osv.
*
Lagkage
*
Kaffe
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Revymuseet v/ Rikke Rottensten
Mandag den 12. juni kl. 10.30
Pris kr. 40,-

"Revymuseet har altid været placeret midt i
Frederiksbergs forlystelseskvarter, og midt i
den historie museet skal formidle.
Hvordan kan man sætte noget så flygtigt og
uhåndgribeligt som en teateroplevelse og det
høje grin på museum? Kan man formidle en
god aften i Cirkusrevyen til eftertiden?
Revymuseets museumsinspektør Rikke Rottensten vil denne mandag fortælle om museet som sted, om den kunst det skal formidle og hvordan.
Med et aktuelt afsæt i tidligere tiders revyer og revyhistorie, men nok så
meget i de helt nye sommerrevyer, der er i højsæson her i midten af juni
måned. "
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Stor Banko
Torsdag den 15. juni kl. 11.00
Pris kr. 75,- inkl.. Frokost og kaffe

Så er det sidste banko inden sommerferien, og vi håber I alle
har lyst til at komme og at I ikke alle sammen er taget i sommerhus eller på ferie. Men hvis I er så håber vi vejret er med
jer.
Vi har, som vanlig, ekstra store gevinster denne dag, så Ulla og
Anne Marie skal nok få råbt nogle gode numre op. Og der serveres en lille frokost med kaffe til i pausen.
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Så gik de 50 år
Mandag den 19. juni kl. 10.30
Pris kr. 40,-

Denne sidste ”så gik den måned” har vi ændret til ”Så gik de 50 år”.
Thea Brank og Flemming Brank sætter sig ned og taler om de sidste 50
år, om op- og nedture.
Er der nogen store nyheder taler de også om det, i det hele taget så er
spørgsmål og meninger meget velkomne denne dag.
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Sommerfest
Torsdag den 22. juni kl. 12.00
Pris kr. 200,-

Vi starter med drinks på terrassen kl. 12.00, hvorefter der serveres


Snitte med laks



Kalvesteg med gemyse



Jordbærgrød



Vin og kaffe

Efter middagen vil Tina Christiansen
underholde med sjove historier og
musik fra Liva Weel til Birthe Kjær.
Tina er fra mange af landet revyer,
Cirkusrevyen, Rottefælden, Nykøbing F revyen og mange andre.
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Søndag

02

Flæskesteg med det hele

Mandag

03

Bøf Stroganoff m. kartoffelmos og surt

Tirsdag

04

Stegt flæsk, persillesovs, kartofler, sennep og rødbeder

Onsdag

05

Lammekølle med mintgele, ovnkartofler og sovs

Tirsdag

18

Bankekød med kartoffelmos m. persille

Onsdag

19

Bøf Lindstrøm med bagt kartoffel

Mandag

24

Se under Danmark spiser sammen inde i bladet

Tirsdag

25

Do

Onsdag

26

do
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Mandag

01

Paneret kotelet med spinat og ovnkartofler

Tirsdag

02

Torsk, Gudhjems dypa kartofler

Onsdag

03

Brændende kærlighed med rødbeder

Søndag

07

Flæskesteg med det hele

Mandag

08

Frikadeller med stuvede ærter, gulerødder og kartofler

Tirsdag

09

Ristaffel

Onsdag

10

Stegt hornfisk, persillesovs og kartofler

Mandag

15

Stegt kalvelever, bløde løg og surt

Tirsdag

16

Høns i asparges og kartofler

Onsdag

17

Forloren hare, vildtsovs og kartofler, surt og sødt

Mandag

22

Boller i Karry, med løse ris eller kartofler

Tirsdag

23

Rullesteg med svesker, solbær og asier

Onsdag

24

Sprængt oksebryst, peberrodssovs og kartofler

Mandag

29

Lasagne, tomatsalat og flutes

Tirsdag

30

Dampet laks, citronsovs og kartofler

Onsdag

31

Stegt flæsk, persillesovs og kartofler
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Tirsdag

06

Kyllingesteg, kartofler og sovs

Onsdag

07

Hjerter i flødesovs med kartofler

Mandag

12

Mørbradgryde med urtekartofler

Tirsdag

13

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

Onsdag

14

Fiskefrikadeller med sovs og kartofler

Mandag

19

Hakkebøf, nye kartofler, agurker, rabarber og sovs

Tirsdag

20

Skipperlabskovs, smør, rugbrød og purløg

Onsdag

21

Wienerschnitzel med brasede kartofler, ærter og skysovs

Hver dag kan også købes:
Smørrebrød ·············································· kr. 25,Ostemad / brie ·········································· kr. 25,Salat med rejer·········································· kr. 35,Lille salat··················································· kr. 10,Stor salat ·················································· kr. 25,Laks ·························································· kr. 40,3 slags sild ················································· kr. 40,Dagens ret ················································ kr. 50,Emballage ················································· kr. 10,-
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I OK-kram arbejder vi for, at vi alle kan få et indholdsrigt liv. Det gælder, når
vi bliver ældre, men det gælder også, når vi måske bliver alene, bliver syge
eller får et handicap, som sætter andre rammer for vores liv.
OK-kram tilbyder et fællesskab, hvor du møder mennesker, der, ligesom du,
er nysgerrige på livet og holder af at opleve nyt.
Nogle kommer til musik, korsang, underholdning eller bankospil, nogle kommer for at danse eller lave gymnastik nogle kommer for at høre foredrag,
diskutere litteratur, male, strikke eller blot til en kop kaffe og få en snak med
en af vores frivillige.
Nogle kommer også blot for at spise - det er faktisk ret mange og vore køkken er godt - blot 50,- kr. for dagens ret. Og så er der i øvrigt den første søndag i hver måned, flæskesteg med sprød svær.
Men fælles for vores gæster er at alle kommer, fordi OK-kram er et rart sted
at være med vores mange frivillige og mere end 1.100 medlemmer.
Vi ligger lige på hjørnet af Frederiksberg Allé og Allégade på Frederiksberg
Runddel i et hus med masser af atmosfære.
Kom bare forbi, du er altid velkommen.
Her er åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 - 15.00
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.ok-frederiksberg.dk, på
Facebook eller du kan ringe til os på telefon 33 21 63 61.
Livet skal leves - hele livet.
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