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Fredag den 06. oktober fejrer vi vores 50 års jubilæum på
Frederiksberg Rådhus.
Hele ugen fejrer vi OK67, se nærmere på datoerne i bladet, hvad
der kommer at ske på selve dagen er indtil videre en hemmelighed, men når vi kommer nærmere oktober udsender vi et jubilæumsblad.
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Sommerhilsen fra OK´s formand
Flemming Brank

Når sommermåneden så er ovre starNår det er sommer tænker jeg ofte
ter vi igen med
på H. C. Andersen og hans smukke
vore mange faste
fortælling om ”Den Grimme Ælling”. samt varierede
tilbud til dem af os,
Starten kender alle vist:
der har lyst til at
”Der var så dejligt ude på landet; det komme lidt ud og opleve den særlige
var sommer, kornet stod gult, havren stemning der er her i OK.
grøn, høet var rejst i stakke nede i de For med dette blad i hånden er der
grønne enge, og der gik storken på
lagt op til mange spændende timer i
sine lange, røde ben og snakkede
OK.
ægyptisk, for det sprog havde han
lært af sin moder”.
En af de største begivenheder er jo
De landlige omgivelser, dem må vi
tænke os til. En stork har vi heller
ikke, til gengæld har vi i Frederiksberg have ikke blot én, men mange
hejrer, som er med til at give haven
sit særpræg.
Et særkende i OK er OK-sommerklub.
Der har været arbejdet længe med
programmet og der er mange spændende, næsten ”eventyrlige” aktiviteter i vente for dem der vælger at blive hjemme i sommeren og nyde Frederiksberg og Danmark i juli måned.

nok til oktober, hvor OK-klubben kan
fejre sit 50 års jubilæum. 50 år – det
er mange! Det fejrer vi i en hel uge,
afsluttende med en stor reception og
fest på Frederiksberg Rådhus. Det
glæder vi os rigtig meget til her i huset at dele med vore medlemmerne.
Lad mig også benytte dette sidste
blad inden sommerferien til at ønske
alle vore mere end 1.100 medlemmer en god og oplevelsesrig sommer.

Fortsættes på bagsiden
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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 3 kvt ............ Torsdag den 03. august kl. 10.00
Billetsalg 4 kvt. ........... Tirsdag den 25. oktober kl. 10.00
Bladudgivelse.............. Vort program udkommer 4 gange i 2017 ca. 2
uger før billetsalget. Programmet kan læses på
vores hjemmeside www.ok-frederiksberg.dk
Programmet ligger også på rådhuset og hovedbiblioteket.
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 - Degn Grafisk A/S
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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:

Flemming Brank
Thea Brank
Bruno Pedersen, Ejvind
Wilms, Kirsten Moldam,
Peter Kastoft

Postadresse: ................Allégade 2, 2000 Frederiksberg
Indgang ........................Hjørnet af Allégade/Frederiksberg Alle
Flex bus indgang ..........Frederiksberg Alle 104
Personale .....................KØKKEN, Elna Hjorth Jensen
AKTIVITETER, Anne Marie Raun
WEB-REDAKTØR Sonja Heer Henriksen
Frivillige .......................De frivillige værter og værtinder består af et
køkkenteam og et administrationsteam.

Æresmedlem
Medstifter af OK-klubberne i Danmark

Thea Brank

6
Mandage
Sæsonstart
11.09

Tirsdage
Sæsonstart
08.08
Sæsonstart
08.08

HVER UGE KAN DU DELTAGE I:
Seniordans
Vi danser danske og internationale danse, der kan udføres af folk i alle aldre og der kræves ingen partner. 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 prøv.
Bankoværti: Henning
Bridge
Vi spiller hver tirsdag fra kl. 14.00 til 17.15. 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.
Leder: Olaf Eisenhardt

Onsdage
Sæsonstart
09.08
Sæsonstart
09.08

Sæsonstart
09.08

Kortspil
Er whist noget for dig så kig ned i OK-huset hver onsdag
fra kl. 10. Vi danner borde efter behov

Bevægelse og motion
Hver onsdag fra kl. 10.15 – 11.15 er der gymnastik. Der
er både siddende og stående øvelser.
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

Sæsonstart
09.08

Torsdag
Sæsonstart
10.08

HVER UGE KAN DU DELTAGE I
Strikkeklub
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Hver onsdag fra kl. 14.00 til 16.00 hækler og strikker vi
tæpper og børnetøj, der sendes til Afrika. Pris for kaffe og
kage er 25 kr. , deltagelse er gratis.
Leder: Margit Poulsen
Mandeklub
Vi mødes torsdage i lige ugermødes OK’s mandeklub kl.
16-18 Hvad der skal ske i denne klub finder mændene ud
af selv og hvad der så sker derfra – ja vi får se.

Fredage

Bridge

Sæsonstart

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.

04.08

Leder: Jørgen Jørgensen 50 66 99 76
Sang
Ring for
nærmere
info

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
Sæsonstart
04.08

Vi mødes den første fredag i hver måned kl. 10.30. Vi læser et bredt udsnit af litteratur, både gammel og ny.
Leder: Inge Fallon 23 81 17 86
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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 vort 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 medlem-mer.
Vi ligger lige på hjørnet af Frederiksberg Allé og Allégade på Frederiks-berg
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. Vi er også på på
Facebook og endelig kan du ringe til os på telefon 33 21 63 61.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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Billetsalg
Torsdag den 03. august - døren åbner kl. 10.00
I dag starter billetsalget for 3´de kvartal 2017.
Der er mange gode arrangementer som vi tror hurtigt bliver udsolgt, så det er sikkert en god ide at møde op denne dag.
Ved indgangen udleveres et nummer så billetsalget sker i nummerorden, så de der kommer først også køber først.
Der sælges kaffe og snegle til 20 kr.
Efter billetsalget sælger køkkenet middag, og hertil giver OKkram et glas vin.

Efterårsbillet

OK-kram
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Åbent hus
Mandag den 07. august - Vi starter kl. 10.00
Pris kr. 0,Mandag den 07. august kl. 10.00 til 12.00 holder vi åbent hus
for alle interesserede.
Flemming Brank vil stå for arrangementet, han vil fortælle om
klubbens tilstand, så vi alle forhåbentlig får et mere klart blik over

Køkkenet serverer mad
fra kl. 12.00 og 1 glas vin for 50,kr. Tilmelding til middagen forud
er nødvendig
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Stor banko
Torsdag den 10. august, døren åbner kl. 10.00 vi starter
11.00
Pris kr. 75,-

Nu starter sæsonen, vi skal spille banko og forhåbentlig udlevere mange gode præmier.
I pausen serverer vi en let frokost og en kop kaffe.

Kom og vær med når Ulla og Anne Marie byder op.
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Anni de Sousa
Mandag den 14. august - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,Kom og mød en meget spændende dame der har været
rundt i verden. I dag får du helt sikkert et anderledes foredrag.
Det begyndte som en ganske almindelig dag..
Hvem kunne ha’ forudset, at jeg ville møde et bandemedlem?
Eller se en flodhest hviske noget i øret på et næsehorn?
Hverdagen er fuld af overraskelser!
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Jytte Abildstrøm
Torsdag den 17. august - døren åbner kl. 11.30 vi starter 12.00
Pris kr. 125,-

Hvem kender ikke Jytte Abildstrøm? Kvinden
der hele sit liv har moret børn og voksne.
I dag hvor Jytte er i en moden alder er det
andre ting der interesserer den altid
rødhårede kvinde.
I dag er Jytte meget optaget af et bedre miljø,
hvilket vi skal høre om denne dag, men mon ikke hun også
kommer ind på andre emner.
I dag holder Jytte kun foredrag hvis hun har lyst og vi er meget glade for at OK-kram er et af de steder hun besøger.

*
Kalvesteg og salatbar
*
Kaffe & gulerodskage
med ostecreme
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Verner Nicolet / mig og min fløjte
Mandag den 21. august - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

Som bare 23-årig konkurrerede Verner Nicolet sig ind i
nationalscenens faste orkester, Det Kongelige Kapel.
Han blev der gennem næsten et halvt århundrede.
Generationer af gæster i huset på Kongens Nytorv har
nydt godt af hans smukke
spil.
Efter et lille halvt århundrede på Det Kongelige Teater
som kgl. kapelmusikus kender han også selve huset bedre end de fleste. Så indlysende nok
har Nicolet været en flittig guide rundt i de gamle gemakker.
Hvis nogle kender anekdoterne om spøgelser og sære hændelser,
så er det ham, mon ikke vi får en historie eller 2 imellem nogle af
de gode melodier han spiller på sin fløjte.
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Mig og Cornelis
Torsdag den 24 . august - døren åbner kl. 10.30 vi starter 11.00
Pris kr. 125,-

Dette koncertforedrag handler både
om Cornelis Vreeswijks liv med opture
og nedture og om Steen Svanholms
tilgang til Vreeswijks tekstunivers.
Som den eneste i verden har Steen også skrevet sange OM Cornelis.
Det hele er naturligvis krydret med
kendte og ukendte Cornelis-sange, der
bliver også lejlighed til at synge med.

*
Nakkesteg m/abrikoser
*
Kaffe & kys
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Tur til
Landbohøjskolens Have
Fredag den 25. august - Mødetid kl. 11
Pris kr. 75Vi mødes på forpladsen foran Hovedbygningen ved springvandet på
Bülowsvej 17, Frederiksberg, hvor Kim Greiner vil møde os. I foråret
holdt Kim en virtuelt program i OK-huset, og nu skal vi så se det hele in
natura!
På denne rundtur besøger vi Bindesbølls gamle hovedbygning, og så
vidt muligt ser vi Festauditoriet. Vi krydser derefter rundt i Landbohøjskolens Have, men overvejende ad andre stier end den klassiske rundtur, og efter 1 time går vi videre ud på fakultetets andre områder.
På Højhusområdet ser vi på kunstværkerne i Marmorhallen og i Vandrehallen, og hvordan er det at være en levende forsøgsperson og f.eks.
skulle spise bækørred 2 måneder i træk? Vi kan også undre os over, at
kunstværket "De fire krukker" tilsyneladende kun har 3 kæmpekrukker.
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Tur til
Pantomimeteatret i Tivoli - bag om kulisserne
Fredag den 22. September - Mødetid kl. 09.30 til ca. 11.15
Pris kr. 100,Med Bente Hatting Gjelten
Som noget helt enestående i verden har vi et næsten uændret pantomimeteater fra 1874, tegnet af Dahlerup i kinesisk stil. Hvert år glæder
børn og voksne sig når påfugletæppet åbner sig (der skal 5 mand til) og
spillet begynder.
Vi mødes ved Tivolis hovedindgang kl. 9.30 og ser Tivoli vågne. Bente
fortæller om Carstensens tryllehave og Henrik Lyding tager os med på
scenen og fortæller os om det gamle maskineri m.m.
Ikke velegnet for dårligt gående på grund af stejle trapper på teatret.
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Lene Poulsen
Mandag den 28. august - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,Lene Poulsen hittede i 1982 med rollen som Sanne i tv-serien
Een Stor Familie af Lise Nørgaard.
Hun har spillet over 200 roller på teater, film radio og tv. Og
siden 2008 produceret forestillinger, der med succes har turneret i hele Danmark: Shirley Valentine, Frankie og Johnny /
Andrea og Kaj - og Den Store Ånd og Jeg er rig.
Lene Poulsen har prøvet mange ting i sit liv, hun ejer selv Teater Guld i Nørre Søgade så spændende det er hun sikkert.
Kom og hør hende berette om fortid, nutid og hvad hun vil i
fremtiden.
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Holte Vinlager
Torsdag den 31. august - døren åbner kl. 10.30 vi starter 11.00
Pris kr. 125,-

Grundlæggeren af Holte Vinlager, Vinhandler Karlin Nielsen har for år tilbage besøgt
OK-kram.
Nu kommer Karlin igen, denne gang fortælle han
anekdoter og spændende historier om sit liv med vin
og undervejs gives der smagsprøver på vinene, så det
bliver en hyggelig formiddag.
Efter vinsmagningen / anekdoterne serverer køkkenet tapas og kaffe
med spanske småkager.
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Morten Buschmann
Mandag den 04. september - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

I marts 2017 udgav Morten Buschmann sin fjerde spændingsroman, Skygger.
Morten Buschmann har fået udgivet fire spændingsromaner, Indhenter,
Medløber, Udstikker og Skygger.
Om en dansk mand, snigskytte, uddannet i Mossad, der arbejder som
Indhenter (dvs. agent) for Forsvarets
Efterretningstjeneste. Plus en kvindelig politiadvokat i Københavns Politi. og en pensioneret drabschef.
Morten kommer og fortæller om
denne spændingsroman, og mon ikke også han har et par bøger med.
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Stor Banko
Torsdag den 07. september - døren åbner kl. 10.00 vi starter 11.00
Pris kr. 75,-

Mens efteråret sniger sig ind på os, kan du sidde indendørs i
varmen og spille banko.
Vi spiller både om penge og gavekort, og der serveres kaffe
og en let frokost i pausen.
Bankoværtinder Ulla og Anne Marie
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Flæskestegs søndage
03. september - 08. oktober
Den første søndag i hver måned serverer Elna og co. flæskesteg med
rødkål, sovs og kartofler til en pris af kr. 65,Der kan også købes kaffe og kage.
Velkommen første søndag hver måned fra kl. 12.00 - 15.00
Har du rund fødselsdag i måneden, og er medlem af OK-kram, er
flæskestegen gratis.

Vi åbner terrassen
denne dag for alle der
har lyst til at se paraden.
Det er et festligt skue.
Vi har åbent fra kl.
11.00 og der kan købes
vin og snacks.
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Bestillings
seddel

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Stk.

Arrangement

Dato

August

Åbent hus

07.08

0,-

Stor Banko

10.08

75,-

Anni de Sousa

14.08

40,-

Jytte Abildstrøm

17.08

125,-

Verner Nicolet

21.08

40,-

Mig og Cornelis

24.08

125,-

Tur til Landbohøjskolen

25.08

75,-

Lene Poulsen

28.08

40,-

Holte Vinlager

31.08

125,-

Morten Buschmann

04.09

40,-

Stor Banko

07.09

75,-

Finn Storgaard

11.09

40,-

Mads Westfall

14.09

125,-

Ulrik Brandt

18.09

40,-

Decameron af Boccattio

21.09

175,-

Tur til Pantomimeteatret

22.09

100,-

September

Pris

I alt
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Stk.

Oktober

Arrangement

Dato

Pris

Lene Maimu

25.09

40,-

Kaare R. Skou

28.09

125,-

50 år er gået

02.10

40,-

Jubilæumsrevy

05.10

50,-

Michael Bøving

09.10

40,-

Stor Banko

12.10

75,-

Kurt Kragh

16.10

40,-

Tonny Landy

19.10

175,-

Kim Greiner

23.10

40,-

Aksel Skjoldan

26.10

175,-

Inger Nygaard

30.10

40,-

I alt
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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 OKkram kl. 10.00 til 12.00. Tid skal bestilles i Receptionen
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OK – Mandeklub
I fællesskabet blomstrer livskvalitet og livsglæde
Kom og få et par hyggelig timer i mandeklubben.

Vi mødes torsdage i lige uger fra kl. 16.00 til kl. 18.00.
I mandeklubben laver vi mange ting:










Spiller kort
Terningspil
Brætspil
Dart
Backgammon
Yatzy
Meyer
Skak
Tænkeboks

Vi tager på ture i biografen, i Tivoli, på Bakken mm. Og herudover vender
vi hver gang ”verdenssituationen”.
Der arrangeres også ture til museer, bl.a. Storm P, Diesel House, Politi
museet, Spejdermuseet, Medicinsk museum, Bank og Sparekasse museet, Carlsberg, Nationalmuseet og mange andre museer.
På andre dage mødes vi også til frokost flere steder i byen, til dejlig hygge og samvær. Kom og deltag, medbring gerne gode forslag til andre aktiviteter i Mandeklubben. Mande fællesskab forebygger isolation og ensomhed.
(Der kan købes kaffe, the, øl og vand)
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Finn Storgaard
Mandag den 11. september - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

Denne formiddag skal vi høre et underholdende causeri, om Finn Storgaard lange karriere som skuespiller, med begyndelsen på Det Kongelige Teater, om alle de originaler der havde deres gang på Det Kgl.
Teater:


Poul Reumert, John Price, Elith Pio, Elith Foss, Olaf Ussing, Susse
Wold, Jørgen Reenberg – Githa Nørby osv. Iblandet anekdoter
Finn endnu husker tydeligt. Både de selvoplevede og de overleverede.



Også fra Huset på Chr. Havn, Matador og Strisser på Samsø.

En times morskab hvor du undervejs kan stille de spørgsmål du gerne
vil have svar på.
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Mads Westfall
Torsdag den 14. september - døren åbner kl. 10.30 vi starter 11.00
Pris kr. 125,-

Mads Westfall har i foråret 2017 lanceret det musikalske stand-upshow “DEJAVU” med fuld fokus på hans forrygende fordanskninger
og fortsættelser af kendte hits. Showet er pakket med morsomme og
tankevækkende numre og det skal vi ikke gå glip af.
Derfor besøger Mads Westfall, som efterhånden er en god ven af huset, os igen - og husk her synger vi med på sangene!
Vi starter dagen med dette forrygende show

*
Luksus ristaffel
*
Kaffe & medalje
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Ulrik Brandt
Mandag den 18. september - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

For et halvt års tid siden fortalte Ulrik Brandt om sin tid i A. P. Møller
Gruppen, nu er han gået på pension og har dermed tid til at tænke
over alt det han har oplevet i sit liv rundt om i verden.
Ulrik vil denne gang komme med et nyt og spændende foredrag, det
er så nyt at det først bliver helt færdigt efter sommer, men han lover
det bliver krydret med en lang række sjove og pudsige anekdoter og
historier.
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Decameron af Boccaccio
Torsdag den 21. september - døren åbner kl. 10.30 vi starter 11.00
Pris kr. 175,-

Boccaccio (1313 – 1375) er den yngste af de tre
store italienske forfattere fra 1300-tallet – Dante
og Petrarca er de to andre. Boccaccio skrev mange forskellige værker.
Fælles for novellerne er, at den kloge narrer den
mindre kloge. Alle samfundsklasser beskrives i
Dekameron. Der dukker konger og vagabonder
op, elskovssyge bondekoner, villige ungersvende og utro hustruer. Og
så vrimler det med præster, munke og nonner med et utæmmet begær. Hvorfor skrev Boccaccio egentlig den bemærkelsesværdige bog?
I første del af foredraget beskriver Jeannet Ulrikkeholm baggrunden for værkets
tilblivelse. Hun fortæller om pesten og
om Dantes guddommelige komedie.
Hvem er Boccaccio, og hvorfor er han
stadig aktuel – også for os i Danmark?
I løbet af foredraget synger Jeannet Ulrikkeholm franske og italienske sange, og hun
akkompagnerer på guitar og guitarlut.
Underholdningen holder pause ca. kl. 12
hvor vi spiser middagen, herefter underholder Jeannet endnu en times tid.

Wienerschnitzel
m/brasede kartofler, ærter
Og skysovs
1 karaffel vin
*
Bagte nektariner
m/is
*
Kaffe
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Lene Maimu
Mandag den 25. september - døren åbner kl. 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

Lene Maimu kommer og fortæller om sit spændende og interessante liv som skuespiller i film og på teatre – bl.a. her på Frederiksberg.
Hun er murermesterdatter og har bygget sig et smukt liv i scenens
tjeneste. Hun begyndte som balletdanser og medvirkede blandt andet i TV balletter, inden hun som 21-årig blev optaget på Det Kongelige Teaters elevskole for skuespillere.
I mange år var hun især kendt for sit samarbejde med sin nu afdøde
mand, Hans Chr. Ægidius. Parret stod bag en række revyer, samtidig
med at hun havde engagementer rundt omkring på de københavnske teatre, glæd dig til dette foredrag.
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Kaare R. Skou
Torsdag den 28. september - døren åbner kl. 10.30 vi starter 11.00
Pris kr. 125,-

Mine oplevelser fra 30 år på Christiansborg, Kaare gennemgår ikke
kongerækken men statsministerrækken.
Kaare R. Skou er forhenværende politisk redaktør på TV2 og har skrevet flere bøger om Folketinget og den politiske historie, og har i sit
forfatterskab udøst af sine oplevelser i magtens korridorer, uanset om
det var fra Christiansborg, på Radioavisen og siden for TV 2 under
statsministrene Anker Jørgensen, Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt.
Så selv om du måske ikke interesserer dig så meget for politik vil det
helt sikkert være et foredrag der er værd at høre på.
Vi afslutter foredraget med en dejlig middag inkl. kaffe

*
Mørbradgryde m
kartoffelsalat
*
Kaffe og roulade
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Mandag den 02. oktober kl. 10.30 - 12.00,
døren åbnes kl. 10.00
Pris kr. 40,Gennem de 50 år der nu er gået har OK67 haft 3 forskellige daglige
ledere:


Thea Brank der startede det hele



Ulla Rathje der efterfulgte Thea Brank



Flemming Brank der er nuværende daglig leder

De 3 vil causere over de sidste 50 år, og klubbens spændende historie
gennem alle årene.
Kom og få gratis morgenkaffe og brød og hør dette spændende foredrag.
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Tirsdag den 03. oktober
Denne dag vil præmierne være større end normalt, og på indgangsbilletten kan du vinde en kæmpekurv.
Så kom og vær med når vi fejrer OK67 hele ugen.
I dagens anledning serveres 1 glas vin
Pris kr. 50,- for 3 plader og vi starter kl. 10.15

Til eftermiddags bridgen serveres lige
ledes et glas vin i anledning af 50 års jubilæet,
Bridge starter kl. 14.00

36

Onsdag den 4. oktober

I anledning af OK’s jubilæum serveres der
kaffe / the og morgenbrød til formiddagsholdene samt
kage til eftermiddags holdene.
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Torsdag den 5. oktober - Jubilæumsrevy
Vi starter kl. 11.00, døren åbnes 10.30
Pris kr. 50,I ”gamle” dage var det ikke unormalt der blev spillet revy her i
klubben, de optrædende var ansatte i huset.
Denne dag vil vi give et par af de bedste numre fra dengang, + et
par nye numre med ansatte af i dag.
Men hvilke numre det drejer sig om må du vente med at se, men
seværdigt bliver det helt bestemt.

På et tidspunkt under revyen serveres 1 stykke franskbrød med
laks og dertil et glas vin, kaffe og
kringle.

38

Michael Bøving
Mandag den 09. oktober. Døren åbner 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

Frimureri & Jazz, et spændende foredrag
Michael Bøving fortæller om frimureriets opståen i USA, og hvorledes frimureriet har præget tekst og musik hos kendte musikere
som W.C. Handy, Duke Ellington og Nat King Cole. Michael Bøving
er selv udøvende jazzmusiker og ledsager foredraget med musiske
Jazz indslag, som afspilles på en tragtgrammofon fra 1913, et rigtigt klenodie.
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Stor Banko
Torsdag den 12. oktober. Døren åbner 10.00 vi starter 11.00
Pris kr. 75,-

Oktober måneds store banko, hvor vi forhåbentlig udleverer
mange gode præmier.
I pausen serveres en let frokost og en kop kaffe.

Kom og vær med når Ulla og Anne Marie byder op.
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Kurt Kragh
Mandag den 16. oktober. Døren åbner 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,-

Udenlandske kriminelle, der begår rovmord i Danmark
Endnu engang byder vi velkommen til Kurt Kragh der denne gang
blandt andet vil tale om en sag involverende tre litauiske kriminelle,
der begår rovmord i Danmark og Sverige, dette sker i år 2000
Så er historierne i gang….
Kurt Kragh har for nylig
skrevet bogen ’At tænke
som en morder’, der handler om hans tid på Rejseholdet. Kurt Kragh, født 1950,
er tidligere kriminalkommissær og souschef for Rejseholdet. Han har været efterforsker på nogle af de mest
omtalte drabssager her og i
udlandet i de 27 år, han var
ansat. Sideløbende har han
undervist på Politiskolen og
i PET i bl.a. afhøringsteknik
og gerningsmandsprofilering. Efter pensioneringen i
2010 har han holdt mange
foredrag om sit liv som
drabsefterforsker og været
medforfatter på lærebogen
’Viden om drab
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Tonny Landy
Torsdag den 19. oktober. Døren åbner 11.30, start kl. 12.00
Pris kr. 175,-

Tonny Landy er tenor, operasanger, skuespiller, sangpædagog,
forfatter og foredragsholder, er
uddannet på Musikkonservatoriet i København og på Det Kgl.
Teaters Operaskole.

Efter vi har spist en dejlig middag og drukket kaffen, kommer
Tonny Landy og fortæller os om sit begivenhedsrige og meget
spændende liv.
Han har været en del af danskernes
lydtapet i mange år. Sit folkelige gennembrud fik han med Giro 413-hittet
”En dejlig dag”.
Sidste år modtog han ”Copenhagen Opera
Festival” hædersprisen for sit livslange virke.

Frokostplatte
frugtsalat
2 slags ost
1 karaffel vin
*
Kaffe & småkage
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Kim Greiner
Mandag den 23. oktober. Døren åbner 10.00 vi starter 10.30
Pris kr. 40,Mange af os bor på Frederiksberg, men kender vi hele historien
om Frederiksberg have og slottet? Ellers får du chancen for at
lære noget mere denne dag.
Kim Greiner starter således:
Vi starter med at få historien om Amagerbyen på Frederiksberg, hvor efterkommere af de hollandske bønder fra Amager
slog sig ned. Kongehuset købte efterhånden mange af jorderne, og Prinsessernes Gård blev opført. Senere opførte Frederik.
4 det første slot på toppen af bakken samtidig med, at han anlagde en pragtfuld barokhave.
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Aksel Skjoldan
Torsdag den 26. oktober. Døren åbner 11.30, vi starter kl. 12.00
Pris kr. 175,-

Klassisk musik
Aksel Skjoldan, der har besøgt os for nogle år
siden, vil fortrylle os gennem sin efterårs
”Perlerække”, hvor vi bl.a. skal høre:
Schubert, Strauss, Brahms, Beethoven, Bach,
Händel, Carl Nielsen, Jacob Gade og mange
andre dejlige komponister.
Kom og nyd en dejlig foredragskoncert, hvor Aksel Skjoldan beretter
om komponisterne og deres liv på en levende og meget underholdende
måde – en måde, hvor musikken bliver formidlet på én gang højtideligt
og uhøjtideligt.

Kan du lide klassisk vil denne eftermiddag være lige noget for dig.

Kalvesteg stegt som vildt
1 karaffel vin
*
Syltede sveske blommer
*
Kaffe og småkage
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Hattedamer ved Inger Nygaard
Mandag den 30. oktober - døren åbner kl. 09.30 vi starter 10.00
Pris kr. 40,-

Før i tiden var det kun overklassen, der gik med hat. I dag går
vi igen med hatte eller huer og ingen vil finde på at kalde dig
”hattedame”.
Så alle OK’ere… tag en hat på og lad os få en fornøjelig formiddag. Vi får besøg af en af Frederiksbergs hattedamer Inger Nygaard, der vil vise os alle de flotte modeller.
Herrer er også meget velkomne, hatte er for alle.
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Mandag

07

Forloren hare, vildtsovs, kartofler og surt / sødt

Tirsdag

08

Fiskefrikadeller med citronsovs, dildkartofler og
porrer

Onsdag

09

Svinekæber i Svaneke øl og ovn kartofler

Mandag

14

Kylling i tomat, bagte løg og kartofler

Tirsdag

15

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

Onsdag

16

Kalvesteg med sovs og kartofler og surt / sødt

Mandag

21

Frikadeller med stuvede ærter, kartofler og bredbladet persille

Tirsdag

22

Stegt kalvelever med bløde løg, sovs og kartofler

Onsdag

23

Torsk, hakkede rødbeder, æg og peberrod, sovs og
kartofler

Mandag

28

Svinekød i karry med bagt kartoffelmos

Tirsdag

29

Musaka, græsk agurkesalat, spelt-grillet artiskok
flutes

Onsdag

30

Paneret kotelet, havens høst, sovs og kartofler
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Søndag

03

Flæskesteg med rødkål, kartofler, sovs og ribsgelé

Mandag

04

Stjerneskud med det hele

Tirsdag

05

Karbonader med bagte rødbeder, kartofler, sen-

Onsdag

06

Stegt flæsk med persillesovs, kartofler, sennep og

Mandag

11

Frikadeller med stuvet kål og kartofler

Tirsdag

12

Bøf med bagt kartoffel og persillesmør

Onsdag

13

Kylling med pastinak, tomat, majskolbe og smør

Mandag

18

Rullesteg, sovs, kartofler og syltede rødbeder

Tirsdag

19

Vild laks med ærtesovs, marinerede gulerødder og
kartofler

Onsdag

20

Lasagne, rød flûtes, tomatsalat og basilikum

Mandag

25

Hamburgerryg med stuvede gule bønner og kar-

Tirsdag

26

Brændende kærlighed, løg, bacon og rødbeder

Onsdag

27

Benløse fugle med kartoffelmos og pastinak
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Søndag

01

Flæskesteg med rødkål, kartofler, sovs og gelé

Mandag 02

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

Tirsdag

03

Forloren hare med kartofler, vildt sovs, tyttebær og syltede grønne agurker

Onsdag

04

Bøf stroganoff med kartoffelmos og grillet peber

Mandag 09

Karbonader med stuvet hvidkål og kartofler

Tirsdag

10

Fiskefrikadeller med kartofler og estragon sovs

Onsdag

11

Skipperlabskovs med smør, purløg, rødbeder og rug-

Mandag 16

Kotelet med ananas, ingefær, steget ris og brøndkarse

Tirsdag

17

Mørbrad gryde med ovn kartofler og bagt selleri

Onsdag

18

Sprængt oksebryst med peberrod sovs, kålrabi og kar-

Mandag 23

Stegt kylling, agurkesalat. Rabarberkompot, kartofler

Tirsdag

24

Boller i karry med ris og kartofler

Onsdag

25

Gule ærter med sprængt nakkekam, røget pølse, sennep, rødbeder og rugbrød
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Billetsalg 25. oktober 2017
Kl. 11.00
Program for november og december

Og selv om ikke mange af vores medlemmer er ude på arbejdsmarkedet
længere, er jeg ikke i tvivl om at der
stadig er brug for en varm sommer til
at lade op til efterårets mange arrangementer.

Det' som om sommer, langt om længe
kommer, del den nu med mig
Så skaffer jeg kolde svaler og badesandaler og solen griller højt på himlen
Op på hesten, rid til festen, kom li' som
du er
Det bliver' en sommer vi aldrig glemVigtigt er det også for mig, at bringe en mer”
speciel tak til OK´s rigtig mange frivilliHelt basalt er det jo sådan, at uden
ge og personale. Det er så dejligt at
mærke den helt specielle energi, hver medlemmer ingen OK og uden frivillige
ingen arrangementer. Så til alle jer,
og en af dem bringer med sig i OK og
helt fantastisk at opleve den indsats de med og omkring OK - en stor tak tillige
med et ønske om en solrig sommer
hver især yder i det daglige arbejde.
med mange dejlige oplevelser, hvor I
Lad mig slutte med en strofe fra en
end tilbringer den.
sang jeg hørte forleden:
GOD SOMMER og velkommen tilbage
til OK-kram 3. august 2017.
Fortsat fra forsiden

