Sommerhilsen fra formanden
”Hvis der er nogen mennesker som
er glade, så er det deres egen skyld,
for der er nok at være ked af.”

Sådan formulerede Storm P. sig underfundigt. Og i en tid som den vi
lige nu har gennemlevet og som vi
stadig er i, hvor ”vatpinde” i næsen
for mange har været en del af dagligdagen, er det rigtigt, at ikke alt
har været som vi gerne ville have
det. Bestemt heller ikke for os i OK
og alle vores medlemmer hvor den
sidste årstid nok har været noget
kantet. Men lad os nu glemme det
og i stedet glæde os over, at vores
alle sammens hverdag igen er ved
at vende tilbage. Det er sommer,
det er sol og det er også tid til mere
glæde og til det fællesskab vi har
sammen i OK-Klubben. Fællesskabet
har altid kunne skabe glæde hos
mennesker. Og netop det at være
sammen om noget, gør glæden
større.

vores stifter og nu æresmedlem fru
Brank om betydningen, så er forklaringen: ” Ganske simpelt. Det er
”stjålet” fra det græske, hvor OK
betyder ”at knytte bånd”. Og det er
lige det, jeg altid har ment var den
vigtigste af OK’s opgaver”, fortæller
æresmedlemmet mig.
Jeg håber, at dette blad med det
mange aktiviteter kan være med til
at ”knytte” mange bånd. Vi har i
hvert fald gjort os umage for igen at
have mange forskellige tilbud med
til alle vores medlemmer og grundet
lidt tilskud fra Socialministeriet igen
til en ganske overkommelig pris, så
alle kan være med.
Lad mig slutte med et lille citat fra
præsten Johannes Møllehave der jo
døde for nylig. Han sagde:

Tit spørger folk mig om, hvad OK
egentligt står for og mine forklaringer har været mange. Spørger man
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“Det er det, der sker undervejs, der
er livets mening. Livet handler ikke
om at vinde eller nå et bestemt
mål. Gaven til os er, at vi lever. Opgaven er at leve hver dag.”
Lad mig med dette ønske alle en
dejlig og varm sommer med mange
glæder. Her i OK glæder vi os alle til
igen efter sommerferien onsdag
den 11. august 2021 at tage imod
medlemmerne til et efterår fyldt
med gode arrangementer og fællesskab, hvor vi kan ”knytte band”.

Rigtig god sommer og god læselyst.

Flemming Brank
Formand OK67 Frederiksberg/
København
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Praktiske bemærkninger
Åbningstider................... tirdag 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 3 kvt 2021 ........ Onsdag 11. 08 2021 kl. 10.00
Billetsalg 4 kvt 2021 ......... Onsdag 27. 10 2021 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
ANSVARSHAVENDE - Flemming Brank
TRYKKERI - Degn Grafisk A/S
Ret til ændringer forbeholdes
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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 oplyst.
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

Gevinsterne er gavekort, så kom og
prøv.
Værter: Henning og Linda

Tirsdage
14.00 - 15.00

Fællessang

Hver tirsdag synger vi os glade i dejlige danske sange. Kom og bliv glade
sammen med os.

Onsdage
10.30 - 11.30

Film

Henning Riis er vært og viser Frederiksberg TV nyheder.
Er der nye dyrebørn i Zoo vi også få
dem at se.

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

1. sal

Onsdage
11.30 – 14.00
1. sal
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Onsdage
13.00 – 15.00

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,-

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.

Underetagen

Fredage
10.15 – 14.30

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 og Kirsten
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BILLETSALG
onsdag 11. 08
kl. 10.00

Nu er det sensommer, og vi skal i gang med efterårets aktiviteter, vi
har gjort os umage for at finde interessante arrangementer, så velkommen tilbage.
Døren åbnes tidligere så du kan komme ind og få et nummer og en
kop kaffe.

VORES PRISER ER NU ENSRETTET, OG ALLE ARRANGEMENTER (på nær Stor Banko) KOSTER
50,- for foredrag
100,- for arrangementer i huset
150,- for busture
Vi tager forbehold for ændringer
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STORBANKO
torsdag 12. 08
kl. 10.30

Skal du med til stor banko? Så husk at købe billetten i god tid, mange
vil nemlig gerne være med til at spille, hygge og vinde gode præmier
Læg mærke til vi har rykket tidspunktet for start til kl. 10.30, det har
vi af flere årsager, men primært fordi alle i forvejen er på plads til
denne tid.

VI HOLDER ÅBENT
tirsdag og onsdag hvor vi spiser sammen til og med
14. juli hvor vi lukker helt ned for sommeren.
I samme periode er der også banko, bridge (til den
16’ende) og strik og kreativitet.
Og så er det rigtig sommerferie hvor vi har lukket indtil onsdag den 11. august.
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BUSTUR
Torsdag 19. 08
kl. 10.00

BIRKEGÅRDENS HAVER
Nyd et besøg i Birkegårdens Haver, hvor der er over 33.000 m²
med 5 fantastiske skønne temaer
(Japansk Have, Dansk/Engelsk Have, Klosterhaven, Præriehaven
og Perma Haven). Desuden besøger vi både Café Klokkeblomst og
Butik Liljen.
Vi byder på frokost og kaffe, andre drikkevarer er på egen regning.
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HØSTFEST
Torsdag 26. 08
kl. 12.00

HØSTFEST
Kom til høstfest i OK, spis en god høstmiddag lavet og serveret af
vores køkken- og café hjælpere.
Forret:
Paté med balsamiske bær
Hovedret: Marineret nakkesteg med kartofler, sommergrønt,
svampe og rødvinssovs.
Dessert: Jordbær med vanillieis
Efter middagen kommer kælderduoen og underholder på bedste
høst vis, her kan synges
med eller I kan tage en
svingom. De har lovet
at er humøret ikke højt
når de kommer, så er
det det når de går.

Side 11

STORBANKO
Torsdag 02. 09
kl. 10.30

Skal du med til stor banko? Så husk at købe billetten i god tid, mange vil nemlig gerne være med til at spille, hygge og vinde gode præmier
Vi glæder os til at se jer og udlevere en masse gevinster.

Byt eller lån bøger fra bogreolen i kælderen, du behøver ikke
komme tilbage med de bøger du låner, ligesom vi meget gerne tager imod dine gamle bøger.
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FOREDRAG
Torsdag 09. 09
kl. 10.30

Tea Mairey
Kom og hør Tea Mairey, Mag. art i kunsthistorie, fortælle om Vilhelm
Hammershøis liv og værk.
Vilhelm Hammershøi (1864-1916) kendes især for sine malerier, der
med en afdæmpet farveholdning skildrer spartansk indrettede rum
med en enlig kvindeskikkelse. Kvinden var hustruen Ida, der blev hovedperson i hans liv og værk. Selv om hans egne stuer og hustruen
udgjorde motiverne, er interiørerne blottede for hjemlighed og hygge. Men linjernes renhed, maleriernes stringente komposition og de
slørede penselstrøg tilfører billederne en særlig sanset stemning og
atmosfære, der synes at have at
gøre med en moderne eksistenserfaring.
Efter foredraget serveres 1 glas vin
og 1 laksemad.
Kaffe og kage
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Navn:
Medlemsnr
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BILLETSALG 11. 08 KL. 10.00
Dato
August
12
19
26
September
02
09
12
16
23
30
Oktober
03
07
14
21
28

Arrangement

Pris

Stor banko
Birkegårdens haver

90,150,-

Høstfest

100,-

Stor banko
Tea Mairey om Hammershøi
Søndagsmatiné
Efterårsfest

30,100,-

Pederstrup
Medlemsmøde

150,50,-

Søndagsmatiné
OKs fødselsdag
Stor Banko
Steven Hart
Poul Bundgaard

30,100,90,100,50,-

TOTAL
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90,50,-

Antal

Total

SØNDAGSMATINÉ
Søndag 12. 09
kl. 14.00
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OK67 ”Kultur mandage” er en nyhed som vi glæder os til at introducere
Hver den første mandag i måneden, kl. 10.00 - 15.00) mødes medlemmer af Ok-67 og medlemmer af Frederiksberg Kunstnerlaug til en hyggetegne underholdning. Alle kan tegne, det er en dejlig fritidsfornøjelse, så
kom og vær med følgende mandage:


Mandag den 16. 08. Emne: ”Farver i Naturen”



Mandag den 6. 09. Emne: ”Farver i hverdagen”



Mandag den 4. 10. Emne: ”Farvers psykologiske påvirkning”



Mandag den 1. november. Emne: ”Farvers betydning i tegninger
malerier og grafik”



Mandag den 6. december. Emne: ”Julestads og Julens farver”

Denne type arrangementer er en nyhed, derfor ved vi ikke med bestemthed, hvem der underholder på disse datoer.
Men det skal nok blive hyggeligt.
Med venlig hilsen Hanne Hauer
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FEST
Torsdag 16. 09
kl. 11.30

EFTERÅRSFEST

Svampesuppe med brød
Vildtgryde med rodfrugtmos

Efteråret er i gang og vi skal fejre
det med manér. Dagens ret er rigtig
efterårsvejr, og den sluttes af med
en dejlig kop kaffe.

Nøddetærte m chokolademousse Efter middagen kommer Guitar Kaj

og sætter gang i selskabet, han har
efterhånden
været hos os
nogle gange, men det gør ikke hans underholdning kedelig, tværtimod er Bertel
en spasmager uden lige.
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BUSTUR
Torsdag 23. 09
kl. 10.00

PEDERSTRUP
Vi skal på landet i gamle dage. Turen går nemlig til museumslandsbyen
Pederstrup i Ballerup.
Her er en række gårde med arbejdende værksteder. Der er også et landkonditori, som laver frokost til os, og som noget særligt får vi lov til at
spise i landsbyens gamle skolestue.
Frokosten er inkl. kaffe. Andre drikkevarer på egen regning.
Vi starter med en guidet rundvisning på en god times tid. Der er frokost
kl. 13.15 og herefter kan man selv gå på opdagelse, indtil bussen kører
hjem kl. 15.00.
I bussen til Pederstrup vil Michael Engelbrecht fortælle om den russiske
prinsesse Olga Alexandrovna, der flygtede fra revolutionen i Rusland i
1917 og blev bondekone i Ballerup.
Olga Alexandrovna (f. 1882) var datter af Alexander III, Zar af Rusland, og
den danske prinsesse Dagmar, der mindes med en plads over for Frederiksberg Centret. Under den russiske revolution blev hendes bror Zar Nikolaj II og hele hans familie henrettet. Olga flygtede med sin mand, to
sønner og mor til Danmark.
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MEDLEMSMØDE
Torsdag 30. 09
kl. 10.30

En gang om året, afholder vi medlemsmøde, hvor klubbens formand
Flemming Brank, beretter om klubbens tilstand.
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 sovs, brune og hvide kartofler, rødkål og asier.



Is med marengs
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SØNDAGSMATINE
Søndag 03. 10
kl. 14.00

SØNDAGSMATINE
Dagens stjerne Kira Martini
Værtinde Zofia Katrine Hedvard

Mads Søndergaard klaver
Tomas Raae Bass

Billetter sælges ved indgangen,
kr. 30 for medlemmer.
kr. 50 for andre
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OK67 Frederiksberg/Frederiksberg
Torsdag 07. 10 2021
Kl. 11.30

OK67’S FØDSELSDAG - 53 ÅR
1.

Velkomst ved formanden.

2.

Fødselsdagssang

3.

Et stykke med fersk røget laks,
hertil 1 glas vin

4.

Kalvesteg med gemyse, hertil 1
glas vin

5.

Lagkage og kaffe

6.

Underholdning ved den kendte
operette sanger Andreas Warden-Bigom som er en alsidig
herre. . Han har gået på Det
Kongelige Teaters Operaakademi, og afslutter sin uddannelse
om få uger på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium,
hvor han isæt har lagt stemme
til neapolitansk og anden italiensk musik.
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gemyse, hertil 1

STORBANKO
Torsdag 14. 10
kl. 10.30

Du skal vel med til Stor Banko, her kan du vinde masser af gavekort og
andre gevinster, og frokosten, inkl. kaffe, er med på billetten
Vi starter kl. 10.30 og regner at være færdige ca. kl. 14.30
Husk at købe billet i god tid.

ved den kendte

sin uddannelse

ar lagt stemme

Side 23

UNDERHOLDNING
Torsdag 21. 10
kl. 11.30

Denne dag skal vi først have en dejlig oksesteg med alt der hører sig
til. Drikkevarer er dog på egen regning.
Dernæst serveres kaffen med lidt sødt til ganen.

Til at underholde os, har vi fået fat i Steven Hart og hans 2 venner,
der kommer og synger og spiller for os. Det bliver både på dansk og
på engelsk, så der bliver nok at synge med på.
Steven har mere end 40 års erfaring som solist, entertainer og foredragsholder. Han var i mange år saner i Etta Camerons eget gospelkor.
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FOREDRAG
Torsdag 28. 10
kl. 10.30

POUL BUNDGAARD
År 2022 er det 100 år siden den højtelskede sanger og skuespiller
blev født.

Mag.art. Bente Hatting Gjelten vil fortælle om kunstneren, der skabte Kjeld i Olsenbanden-filmene, sang bordets glæder, smægtende i
”Farinelli” og var alvorlig karakterskuespiller i ”Hærværk” ..
Han nåede at medvirke i ikke mindre end i 67 film!
Efter foredraget inviterer vi på en rejemad med et glas vin!
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AUGUST
Onsdag

11

Schnitzel m brasede kartofler

Torsdag

12

Stor banko - CAFE LUKKET

Tirsdag

17

Smørrebrød

Onsdag

18

Græske kødboller med ris

Tirsdag

19

Brændende kærlighed med mos

Tirsdag

24

Smørrebrød

Onsdag

25

En halv røget makrel

Torsdag

26

Høstfest - CAFE LUKKET

Tirsdag

31

Smørrebrød
OKTOBER

Tirsdag

5

Smørrebrød

Onsdag

6

10 gryde m mos

Torsdag

7

OK fødselsdag - CAFE LUKKET

Tirsdag

12

Smørrebrød

Onsdag

13

Hamburgerryg stuvede grøntsager

Torsdag

14

Stor Banko - CAFE LUKKET

Tirsdag

19

Smørrebrød

Onsdag

20

Paneret kotelet

Torsdag

21

Underholdning CAFE LUKKET

Tirsdag

26

Smørrebrød

Onsdag

27

Kylling i karry

Torsdag

28

Underholdning - CAFE LUKKET
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SEPTEMBER
Onsdag

1

Lam i dildsovs

Torsdag

2

Stor banko CAFE LUKKET

Tirsdag

7

Smørrebrød

Onsdag

8

Frikadeller og stuvet grønt

Torsdag

9

Underholdning - CAFE LUKKET

Tirsdag

14

Smørrebrød

Onsdag

15

Braiseret svinenakke

Torsdag

16

Høstfest CAFE LUKKET

Tirsdag

21

Smørrebrød

Onsdag

22

Paneret fisk pommes frites

Torsdag

23

Hakkebøf med kartofler *

Tirsdag

28

Smørrebrød

Onsdag

29

Boller i karry

Torsdag

30

Medlemsmøde - CAFE LUKKET

* Der er tur til Pederstrup denne dag
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