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Torsdag den 20. juli kl. 10.00 - Sejltur til Flakfortet
Vi skal have en dejlig dag, vi mødes i Nyhavn udenfor nr. 71 kl. 09.45, derefter går vi
ombord på skibet der skal sejle os til Flakfortet, undervejs på turen serveres lidt morgenmad og kaffe.
På Flakfortet får vi en guidet rundvisning og
derefter serveres en dejlig frokostanretning
efterfulgt af kaffe og kage. Kl. 14.50 er der
afgang fra Flakfortet.

Pris kr. 285,Mandag den 24. juli kl. 10.00 - Bustur til
Halsnæs Bryghus, Hundested
Vi kører mod Hundested præcis kl. 10.00 fra Frederiksberg Runddel. Her kører vi til Hundested hvor vi
får en rundvisning. Hundested havn har et autentisk
og levende havnemiljø - hvor kultur- og erhvervshavn smelter sammen og giver en helt unik stemning.

Kl. 12.30 spiser vi frokost i Halsnæs Bryghus hvorefter man frit kan gå rundt og se de
mange fine butikker. Kl. 14.15 skal vi se Sandskulptur festival, hvor vi får en kort introduktion inden vi selv kan gå rundt og se på de fine skulpturer. Dernæst er der kaffe og kage inden bussen kører hjem igen kl. 15.45. Vi forventer at være hjemme ca.
kl. 17.00 Pris kr. 350,-

Torsdag den 27. juli - Sommerafslutning på terrassen - kl. 17.00
Nu er juli måned ved at være forbi og det samme er vores
sommerklub. Vi slutter sommeren af med en skøn fest hvor
der serveres Campari – med melorme – på terrassen.


Bruschetta med skinke, hvidløg, tomat og mozzarella



Saltimbocca alla Romana - tynde skiver af kalvekød rullet
omkring parmaskinke og salvie med marsalasovs, pestokartofler og feldsalat.



Tiramisu

Underholdningen står vores ven Per Dahl for, så det skal nok blive en festlig aften.

Pris kr. 150,-

OK tilbyder dig en aktiv sommerferie. Programmet er til alle
over 60 år der gerne vil dele gode oplevelser med andre.

Billetsalg i OK-huset
onsdag den 14. juni kl. 10.00 til 12.00
Hjørnet af Frederiksberg Alle og Allégade
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Tirsdag den 11. juli kl. 09.00 - tur til Kerteminde

Tirsdag d. 04. juli kl. 12.00 i OK-kram - Musik og stemning
Vi starter måneden med jazz, Boysen/Andersen Band kommer
og underholder hos os, inden de skal igang med Copenhagen
jazz festival. Hvis vejret tillader det er terrassen åben. Vi serverer lidt vådt og tørt til ganen, det være sig vin, kaffe, øl eller
vand og lidt at spise.

Pris kr. 75,Onsdag d. 05. juli kl. kl. 10.00 - Bustur til Nyord
Vi mødes 09.45 på Frederiksberg runddel hvorfra bussen kører, vi
kører præcis kl. 10.00

Bussen kører præcist kl. 09.00 fra Frederiksberg runddel, så kom
i god tid. Nu går turen ned igennem Sjælland og over Storebæltsbroen hvor vi stopper ca. kl. 11.15 ved Johannes Larsen
Museet.
Her får vi en 20 minutters introduktion hvorefter du selv går
rundt, med haven som rum, motiv, genre, minde, smag, følelse og form byder Johannes
Larsen Museet på årets store jubilæumsudstilling i anledning af 150 året for Johannes Larsens fødsel.
Efter besøget spiser vi frokost på Marinaen, en tur på egen hånd er der også tid til, før vi
får kaffe og kringle, inden turen starter hjemad. Vi forventer, at være ved Frederiksberg
Runddel kl. ca. 17.30

Pris kr. 370,-

Nu går turen sydpå til Nyord på Møn hvor der venter os en dejlig
frokostplatte i den gamle restaurant Lollesgaard.

Herefter kører vi til Thorsvang Samlermuseum i Stege hvor du får 1½ time til at se på
alle de gamle butikker. Her kan du for eksempel også opleve luftgyngerne fra en
svunden tid, eller dykke ned i et beskyttelsesrum fra krigstiden.
Vi slutter af med kaffe og kage inden turen går til Frederiksberg igen, her forventer vi at
være ca. kl. 18.00

Pris kr. 370,Fredag d. 07. juli kl. kl. 12.00 i OK-kram - fælles sang
Lirekassemanden er snart fast besøgende i vores OK-sommerklub. Også
dette år får vi besøg af ham og hans flotte lirekasse. Så igen i år skal vi
høre de gamle humørfyldte toner, ligesom Jørgen Rosland synger og
fortæller sjove historier.

Torsdag den 13. juli kl. 12.00 i OK-kram - Dansk top
Benjamin Lundberg underholder med musik og sang, Benjamin er en af
vore bedste sangere indenfor Dansktop, operetter og evergreens så glæd
dig til en perlerække af skønne numre fra den danske og internationale
scene. Benjamin har sin pianist Kim Preuthun med så kom of vær med til
en rigtig festlig eftermiddag, hvor vi serverer lidt til ganen.

Pris kr. 75,Søndag den 16. juli kl. 12.00 i OK-kram med opera og
frokost
Kom og spis en let frokost, vi serverer et stykke med sild og et stykke
med hønsesalat, hertil en øl. Underholdningen står Ann-Marie MacFarlane for, Ann-Marie der er dansk/amerikaner synger opera og operetter.
En skøn eftermiddag hvor vi håber det er terrasse vejr.

Pris kr. 100,Onsdag den 19. juli kl. 12.00 i OK-kram - Populær musik

Undervejs serverer vi lidt til at drikke og chips, både de sunde og
usunde.

Peter Sinding vil i år underholde med populær- og film musik fra nogle
af de gode gamle dage. Vi skal lidt 60’er og 70’er musik. Imens vi lytter serveres et glas vin eller øl/vand og lidt frugt eller andet godt.

Pris kr. 75,-

Pris kr. 75,-

