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Så er året 2016 ved at gå på hæld. Det har været et spændende og godt år for vores klub, hvor mange nye medlemmer heldigvis er kommet til. Men nu skal vi til at se fremad
og 2017 bliver på mange måder også et spændende år.
Højdepunktet bliver når vi hen under efteråret skal fejre
OK´s 50 års jubilæum. Fantastisk som tiden bare går og går.
For 30 år siden skrev vores æresmedlem fru Brank dette i
en nytårshilsen:
Lidt flere lyse smil, lidt mindre bitterhed.
Lidt færre spark til den, som helt blev slået ned.
Lidt mere vi, lidt mindre jeg.
Lidt mere ja, lidt mindre nej.
Lidt flere blomster på livets smukke vej.
Lad også det være gældende for os ind i 2017 og lad mig dertil ønske alle et
lyst, lykkeligt, travlt og begivenhedsrigt nytår med mange gode timer i OKkram, både til vores mere end 1100 medlemmer, de mange dejlige frivillige,
vores trofaste medarbejdere samt bestyrelsen.
På et julekort jeg har modtaget fra et medlem, står der så smukt:
”Ofte har verden taget sig lidt broget ud, men heldigvis ved vi, at øjnene ikke
altid ser det sande og væsentlige, for det ses kun med hjertet”.
Lad os da gøre det til det væsentligste for os, at give hverdagen lidt mere
indhold og samtidigt gøre den gladere for hinanden.
Mit ønske skal være, at endnu flere medlemmer gennem OK-Klubben vil være med til at tænde lys og smil for andre og inviterer dem med ind i det fællesskab vi har her i OK.
Rigtig godt nytår til alle og tak for et dejligt 2016.
Flemming Brank
Formand OK-kram
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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 4 kvt. ............... Tirsdag den 01. november kl. 10.00
Bladudgivelse.................. Vort program udkommer 3 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 - Frederiksholms Offset

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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Søndags hygge i Januar måned

Flere har spurgt om ikke det er muligt at holde åbent et par timer om
søndagen.
Det vil vi gerne efterkomme så derfor har Rasmus, vores nye frivillige,
sagt ja til at åbne følgende søndage:
15. januar / 22. januar / 29. januar kl. 14.00 til 16.00
Vi serverer kaffe/the og lidt kage til en pris af kr. 35,-, måske lidt fællessang, og eventuelt en eller flere søndagsgæster.
Vi håber I vil synes om dette initiativ.
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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 1.000 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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BILLETSALG
Onsdag den 04. januar
KL. 10.00 - døren åbner kl. 09.45

I dag starter billetsalget for 1. kvartal i 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.
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STORE BANKO DAG
Torsdag den 05. januar kl. 11.00 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 75,-

Så er det tid til årets første store banko spil, og vi glæder os til at se jer
igen, nye er selvfølgelig også mere end velkomne. Blot skal I være klar
over at vi er seriøse med spillet, men samtidig giver os tid til et grin ind
imellem.
Til frokost serveres en bolle med pålæg, dertil kaffe.

Værtinder: Ulla og Anne Marie
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BENTE GJELTEN / ALT ER TILLADT...
Mandag den 09. januar kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

”Alt er tilladt, bare det ikke er kedeligt”
Var Stig Lommers ordsprog.
Hør om Danmarks revykonge, der på ABC-teatret og i Hornbæk samlede en perlerække af stjerner som Keld og Dirch, Ryg og Kaas og
elegante Lommerpiger som Lone Hertz.
Start dagen på en god måde - start den i OK-kram
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NYTÅRSFEST
Torsdag den 12. januar KL. 12.00 - døren åbner kl. 11.30
Pris kr. 200,-

Så er det tid til at fejre nytåret, og sædvanen tro i OK-klubben sker
det med dejlig mad og god underholdning.
Nytårets gæstesolist er Susanne Breuning, der med sit show kan
sætte gang i os alle sammen. Men først starter vi med en dejlig nytårsmiddag som Elna og hendes dygtige personale står for.

Velkomstdrink
Røget hellefisk
Kalvesteg stegt
som vildt
Citron fromage
1 karaffel vin
kaffe
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MIE SCHLÜTER
Mandag den 16. januar kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

Grethe Rostbøll, forfatter og tidligere minister
har arrangeret en række mandage med gæster
fra kulturlivet.
Grethe Rostbøll interviewer gæsterne, der fortæller om deres professionelle arbejdsliv i kunstens
verden.

Mandag, den 16. januar, Mie Schlüter fortæller om
sit balletliv på Det kgl. Teater.
Mie Schlüter var balletbarn på teatret og voksede
op først som barnestjerne, senere som solodanser i
balletkompagniet.
Senere blev Mie Schlüter leder af balletskolen, og
hun har indtil det seneste år været aktiv på teatret
med instruktion og medvirken i de store opsætninger.
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SPISE / HYGGE TORSDAG
Torsdag den 19. januar kl.. 11.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 75,-

Kom i OK til en anderledes torsdag, en torsdag hvor Elna serverer dejlig middag.
En torsdag hvor du er i centrum
og hygger og sludrer med de
andre gæster.
Måske synger vi lidt eller får
fortalt en historie
Maden serveres kl. 12.00
Vi holder åbent til ca. 14.30

Så prøv noget nyt, en hygge
torsdag.

Ribbensteg
Klatkager
Kaffe
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DANSKE OG FRANSKE KÆRLIGHEDSSANGE
Mandag den 23. januar KL. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

I løbet af dette foredrag synger Jeannet Ulrikkeholm smukke sange, og hun
akkompagnerer på guitar, lut og cello. Publikum er med på udvalgte fællessange.
De danske sange er med tekster af bl.a. H.C. Andersen, Tove Ditlevsen, Jeppe Aakjær, Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. Jeannet fortæller om
sangene og digterne, inden hun synger dem.
De franske sange, som VI skal høre, er mest gamle folkesange, men der er
også en enkelt fredssang (Le déserteur), et par grand prix melodier og en
enkelt sang med tekst af Edith Piaf, hymne til kærligheden. vI skal synge et
par franske sange oversat til dansk, bl.a. ”Barnet og fuglen”.
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SHOW OG KLAVER
Torsdag den 26. januar KL. 11.00 - døren åbner kl. 10.30
Pris kr. 150,-

Så er det igen tid til at få rørt sangmusklerne,
noget vi er gode til i OK-klubben.
Nikolaj Andersen kommer og underholder
med ”SHOW OG KLAVER”
”Den korteste vej fra ét
hjerte til et andet er
sangen”, har Victor Borge engang sagt. Og det
vil Nikolaj denne torsdag sørge for sker, med
sine anekdoter og fællessange.
Efter underholdningen nyder vi en dejlig middag sammen.

Høns i peberrod
kaffe og kage
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SÅ GIK DEN MÅNED
Mandag den 30. januar kl.. 10.15 - døren åbner kl. 09.45
Pris kr. 40,-

Så gik første måned i år 2017, og endnu
engang vil formand Flemming stille op
for at tale om hvad der er sket i Danmark og Verden siden sidst.

Sidste gang var i November måned hvor
vi fik ny regering samme dag - hvordan
mon det er gået - meninger modtages
meget gerne.
Har du et emne du meget gerne vil have taget op er det en god ide at, enten
aflevere oplægget i receptionen, eller
skrive en mail til flemming@ok-kram.dk
Kom og vær med i debatten.
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RAAE DUO
Torsdag den 02. februar kl. 11.00 - døren åbner kl. 10.30
Pris kr. 150,-

Utraditionel musikalsk underholdning fra Raae Duo

“Deres musik spænder vidt fra stille
viser til fejende tango, sang og fællessang”
Så kom og få en festlig dag i selskab
med venner og underholdende musik.
Efter musikken skal
vi have en
dejlig middag.

Mørbradgryde
Med kartoffelmos
kaffe og
kage
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PREBEN HARRIS
Mandag den 06. februar kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

Endnu engang får Grethe Rostbøll besøg,
denne gang er det Preben Harris der fortæller
om sit lange liv i teatrets tjeneste.
Først på Svalegangen i
Aarhus, senere i mange
år som chef på Folketeatret i København.
Desuden har Preben Harris haft stor succes som medvirkende i flere film,
og han har de senere år også optrådt på scenen med Nøddebo Præstegaard, med Dr. Dampe og med andre nyskrevne stykker.

Derudover har Preben Harris skrevet flere bøger og med stor humor videregivet sine erfaringer fra scenen og fra samfundet.
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STORE BANKO DAG
Torsdag den 09. februar kl. 11.00 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 75,-

Kom og vind i Banko, en gang om måneden holder vi Store Banko dag hvor
gevinsterne er noget højere end de er til vores hygge banko om tirsdagen.
Vi spiller fra kl. 11.00 til ca. 15.00 kun afbrudt af en frokost pause hvor der
serveres en bolle med pålæg og en kop kaffe.
Gevinsterne er fordelt på gavekort og kontanter.
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KIM GREINER / DE VESTINDISKE ØER
Mandag den 13. februar kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

I 2017 vil der være ekstra opmærksomhed på Danmarks gamle koloni Dansk
Vestindien.
I over 250 år var de 3 små
øer en del af kongeriget
Danmark, men 31. marts
1917 blev Dannebrog halet ned, da øerne, incl. alle
beboerne, var blevet solgt
til USA for 25 millioner
dollars.
Det er et stykke spændende Danmarkshistorie, som alle danskere, unge som gamle, bør kende.
Denne mandag vil Kim Greiner gøre os mere bekendte med en Danmarks
historie som sluttede så
pludseligt.
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TYROLERFEST / PER DAHL
Torsdag den 16. februar kl. 12.00 - døren åbner kl. 11.30
Pris kr. 185,-

Tyrolerfest i februar, ja hvorfor
ikke?
Så det gør vi i OK-klubben., kom
og vær med til ægte tyrolermusik, saltkringler og højt humør.
Kom og få en dejlig tyrolermiddag efterfulgt af ægte tyrolersang fra revyskuespiller og sangeren Per Dahl ,der har lovet at
stille op i tyrolerbukser.
Vi serverer:
Vildsvin med svampe og tyttebær
Strudel æblekage

1 karaffel vin
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Flæskestegs søndage

05. februar - 05. marts
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 fødselsdag i måneden og fylder rundt, og er medlem af
OK-kram, er flæskestegen gratis.

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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Bestillings
seddel

Navn:

__________________________________________

Medlems nr.: __________________________________________
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Stk.

Arrangement

Dato

Januar

Billetsalg

04.01.17

Stor Banko

05.01.17

75,-

Alt er tilladt

09.01.17

40,-

Nytårsfest

12.01.17

200,-

Mie Schlüter

16.01.17

40,-

Spise / hyggedag

19.01.17

75,-

Danske og franske kærlighedssange

23.01.17

40,-

Show og Klaver

26.01.17

150,-

Så gik den måned

30.01.17

40,-

Raae Duo

02.02.17

150,-

Preben Harris – Erindringer

06.02.17

40,-

Store Banko dag

09.02.17

75,-

De vestindiske øer

13.02.17

40,-

Tyrolerfest

16.02.17

185,-

Forsvundne personer

20.02.17

40,-

Spise / hyggedag

23.02.17

75,-

Februar

Pris

I alt
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Stk.

Marts

Arrangement

Dato

Pris

Rundvisning Folketeatret

24.02.17

75,-

Så gik den måned

27.02.17

40,-

Boysen / Andersen band

02.03.17

150,-

Caspar Rostrup

06.03.17

40,-

Store Banko

09.03.17

75,-

Kirsten Ebbensgaard – politik

13.03.17

40,-

Opera med Ove Mynderup

16.03.17

185,-

Skuespillet Petango

19.03.17

40,-

Cisternerne v/Astrid la Cour

20.03.17

40,-

Ivan Liljebæk om Poul Bundgaard

23.03.17

150,-

Så gik måned

27.03.17

40,-

Island

30.03.17

150,-

I alt
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Nyt fra mandeklubben
Ja så er vi endelig kommet i gang i mandeklubben, hvor vi har fået et lokale og hvor vi kan være, godt nok sammen med et orkester, der bruger det
som øvelokale, ikke om torsdagen hvor vi er der.
Inden dette blad udkommer, håber vi at dartskiven er hængt op, og at vi er
i gang med at øve.
Andre ting vi kan lave, og har talt om, er kortspil, brætspil , terningespil
eller tage på udflugter, hvor vi selv bestemmer, hvilke steder og hvornår.
Så kom og vær med til at hygge dig sammen med os, Første gang er torsdag den 12.01.2017 kl. 16.00, og herefter hver anden torsdag kl. 16.00
Så kig forbi OK-kram, indgang på hjørnet af Frederiksberg Allé og Allégade, du skal være så velkommen.
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FORSVUNDNE PERSONER
Mandag den 20. februar kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

Vi har været så heldige at få Kurt Kragh, tidligere efterforskningsleder i
Rigspolitiets rejsehold, til at gæste os igen, denne gang vil Kurt tale om
personer der forsvinder, og hvor der ligger en forbrydelse bag.
Udgangspunktet tages i sagen fra Sønderborg, og en drabsforskning, der
kunne være endt med justitsmord. En sag der også er nævnt i Kurts bog
under ”Den topløse kvinde”.
En tyv står inde i et hus, som han
er ved at røve, da han hører en
lille stemme sige:
-Jeg kan godt se dig og det kan
Jesus også!
Tyven kigger sig omkring, men
ser ingen, så han fortsætter med
at samle ting sammen.
Stemmen siger igen: - Jeg kan se
dig og det kan Jesus også!
Så ser tyven en papegøje og siger: -Du er jo bare en papegøje!
Papegøjen svarer:

ja, men Jesus er en Rottweiler
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SPISE / HYGGE TORSDAG
Torsdag den 23. februar Vi åbner kl. 10.00
Pris kr. 75,-

Kom i OK til en anderledes torsdag, en torsdag hvor Elna serverer ristaffel.
En torsdag hvor underholdningen kan være lidt sang og musik,
måske et foredrag eller en historiefortælling.
Maden serveres kl. 12.00
Vi holder åbent til ca. 14.30
Så prøv noget nyt, en hygge
torsdag.

Ristaffel
Kaffe

29

BAG KULISSERNE PÅ FOLKETEATRET
Fredag den 24. februar kl. 10.45 - til ca. kl. 12.00
Pris kr. 75,-

Mag. art i Teatervidenskab Bente Hatting Gjelten vil tage os med rundt i
Danmarks ældste fungerende teater fra 1857.
Vi kommer på scenen, i malersalen, i skuespillergarderober, skræddersal og
hører om husets spændende historie.
Måske møder vi spøgelset Sofus!
Ikke egnet for dårligt gående, da der er mange trapper.
Rundturen gennemføres ikke hvis mindre end 15 er tilmeldt - og da det er et
arbejdende teater kan vi max have 30 med.
Vi mødes ved hovedindgangen til teatret: Nørregade 39 - ikke langt fra Nørreport station.
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SÅ GIK DEN MÅNED
Mandag den 27. februar kl. 10.15 - døren åbner kl. 09.45
Pris kr. 40,-

Så er det tid igen til at se på hvad der er sket i
verden og lille Danmark. En ting er sikkert, noget
er der sket og der er sikkert også mange meninger om samme.
Så kom og drik din formiddagskaffe, og bliv måske
lidt klogere på livet omkring dig.
Sædvanen tro er det formand
Flemming der er ved mikrofonen.

Da en sag kan ses fra flere sider vil jeg bede tilhørerne sætte sig i en
rundkreds.
- Storm P
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BOYSEN / ANDERSEN BAND
Torsdag den 02. marts kl. 11.00 - døren åbner kl. 10.30
Pris kr. 150,-

Swingende jazz på en sjov
og uhøjtidelig måde.

Kom og hør Claus og Inge spille jazz så man bliver i godt humør og får lyst til at
danse.
Denne dag har de også en gæste solist med,
nemlig Susanne Overgaard der vil synge til musikken.
Til jazz hører også god mad og en øl. Begge
dele serverer køkkenet efter underholdningen.

Gullasch suppe
Kaffe med
kage
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Pr. 01. januar 2017 vil det IKKE længere være muligt
at købe et mad medlemskort. De kort der er udstedt
vil selvfølgelig gælde så længe som der står på kortet.
Er du gæst i huset og ønsker at spise, skal du i stedet
købe et ”dagmedlemsskab” til 10 kr.
Dette gælder også til søndagsflæskestegen.
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TEATERSTYKKET PETANGO
Søndag den 19. marts kl. 13.00 - døren åbner kl. 12.00
Pris kr. 40,-

Vi har været så heldige at få en aftale med det lille ensemble
”Teater rødderne 2650”,
der denne søndag vil komme og opføre deres lille humoristiske stykke
PETANGO. Vi omdanner denne søndag OK huset til et lille intim teater, hvor
der både før og efter forestillingen vil være tid til lidt søndagshygge.
Stykket handler om familien Olsen der har ikke en plan, men det har deres
venner. Den involverer en Marokkopude og en taske fuld af penge. Det behøver familien Olsen selvfølgelig ikke at vide, men kan de holde det skjult for
betjenten der kommer efter deres vidneudsagn? Forbrydelse betaler sig ikke... eller gør det?
Kom selv og se med og få en hyggelig søndag, hvor der også vil være mulighed for at købe en kop kaffe med kage eller et glas vin og hygge os lidt efter
stykket, der varer ca. 1 time.
Kom og vær med i en ”Søndag med indhold”
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CASPAR ROSTRUP MIT LIV SOM INSTRUKTØR
Mandag den 06. marts - kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

Denne dag har Grethe Rostbøll besøg af Kaspar Rostrup, der kommer og beretter om sit liv som instruktør, både på teatre og i filmens verden.
Kaspar Rostrup begynder sin karriere på Aalborg Teater, men er mest kendt
for sin enestående indsats på Gladsaxe Teater, hvor han baner vejen for en
slags "totalteater" med Folke kor og mange medvirkende.
Desuden har Kaspar Rostrup skrevet bøger om sit teaterliv.
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STORE BANKO DAG
Torsdag den 09. marts kl. 11.00 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 75,-

Kom og vind i Banko, en gang
om måneden holder vi Store
Banko dag hvor gevinsterne er
noget højere end de er til vores hygge banko om tirsdagen.
Vi spiller fra kl. 11.00 til ca.
15.00 kun afbrudt af en frokost pause hvor der serveres
en bolle med pålæg og dertil
en kop kaffe.
Gevinsterne er fordelt på gavekort og kontanter.
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KIRSTEN EBBENSGAARD OM POLITIK
Mandag den 13. marts kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

I dag har Grethe Rostbøll besøg af Kirsten Ebbensgaard der startede sit
politiske liv da hun i 1975 blev medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksværk.
Kirsten Ebbensgaard har både været borgmester og amtsborgmester i sit
lange politiske liv. Udover politikken har ´Kirsten Ebbensgaard været frivillig i mange foreninger og dags dato er det Kræftens Bekæmpelse der
har glæde af hendes arbejdsglæde.
Glæd dig til at møde en aktiv person der har oplevet meget i sit liv.

37

OPERA MED OVE MYNDERUP
Torsdag den 16. marts kl. 12.00 - døren åbner kl. 11.30
Pris kr. 185,-

Ove Mynderup har en lang karriere som professionel bassanger på Det Kongelige Teater med
mange solistiske opgaver.
Stor musikalsk og solistisk erfaring som koncertsanger i bl.a oratorier:
Skabelsen, Messias etc.
I dag vil han underholde med populære sange
som f.eks.
"Hvis jeg var en rig mand"
"Be my Love"
"En dejlig dag ”
Også klassiske numre vil være på repertoiret.
Først skal vi dog have en dejlig middag lavet
med kyndig hånd af Elna og hendes hjælpere.
Så kom og hav en dejlig eftermiddag i OKklubben

Kronhjort med
gemyse
1 karaffel vin
Æblekage
Kaffe
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CISTERNERNE V/ASTRID LA COUR
Mandag den 20. marts kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 40,-

Direktør for Frederiksberg museerne Astrid la Cour besøger denne mandag OK-klubben.
Astrid la Cour vil tale om cisternerne som oprindeligt var et
drikkevands reservoir der ophørte i 1933, de blev dog først tømt
for vand i 1981.
I dag sker der mange spændende
ting i Cisternerne og alt det vil
Astrid la Cour komme ind på.
Grethe Rostbøll byder velkommen til Astrid la Cour.
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IVAN LILJEBÆK / POUL BUNDGAARD
Torsdag den 23. marts kl. 10.30 - døren åbner kl. 10.00
Pris kr. 150,-

Nu er turen kommet til Poul Bundgaard,
en stor mand på alle måder som Ivan
Liljebæk vil tage sig kærligt af. Ivan vil
både fortælle om Poul og synge flere af
hans kendte sange.
Poul var kendt fra film, teater og tv, men
i bund og grund var han sanger.

Han blev den helt store operettestjerne med ”Herren som
skabte alt på jord”,” Dybt i min
drøm” osv. osv.
Et broget liv skabte denne store danske sangstjerne.
Efter et dejligt foredrag / sang
vil Elna servere en god middag .

Kalvefrikassé
Kaffe og
kage
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SÅ GIK DEN MÅNED
Mandag den 27. marts kl. 10.15 - døren åbner kl. 09.45
Pris kr. 40,-

Denne mandag medvirker Grethe Rostbøll sammen med Formand Flemming. Udover debatten om måneden der gik som vi ikke vil gå glip af, vil
Grethe Rostbøll fortælle om sine rejser og sit politiske engagement.
Læg mærke til at arrangementet starter allerede kl. 10.15.
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ISLANDSDAG
Torsdag den 30. marts kl. 12.00 - døren åbner kl. 11.30
Pris kr. 150,-

I vores rejse rundt i Norden er vi denne gang nået til Island, øen som mange
forbinder med varme kilder, islandske heste, eller vulkaner. Hvem kan ikke
huske da der var flyveforbud over Island pga. af udbruddet fra Hekla i år
2000.

Men Island er meget mere som vi vil
høre om denne dag, ligesom vi gør alt
hvad vi kan for at skaffe et islandsk
kor.

En ting kan vi love, det bliver ikke kedeligt, og maden bliver lige så spændende
som den der blev serveret til vores
finske dag.
Velkommen til at høre om et fantastisk
land.

42
Mandage

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.

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.
Bankoværtinde: Anne Marie
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.
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
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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.
Leder: Inge Fallon 23 81 17 86
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Onsdag

04

Klassisk torsk, hakket æg, rødbeder, peberrod, sennepssovs og kartofler

Mandag

09

Karrygullasch med kål og kartoffelmos

Tirsdag

10

Forloren hare med vildtsovs, syltede solbær og kartofler

Onsdag

11

Kylling i tomat, bønnesalat med feta og ovnkartofler

Mandag

16

Stegt makrel i urtesovs og kartofler

Tirsdag

17

Hakkebøf med bagt kartoffel, tomatsalat og sovs

Onsdag

18

Sprængt oksebryst med grøntsager, peberrodssovs og
kartofler

Mandag

23

Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler

Tirsdag

24

Hamburgerryg med blomkål bønner, gulerødder, sovs og
kartofler

Onsdag

25

Stegt flæsk, persillesovs, kartofler og rødbeder og sennep

Mandag

30

Lasagne med græsk salat og flutes

Tirsdag

31

Stegt kalvelever med bløde løg, sovs, kartofler og surt

45
Onsdag

01

Brunkål sprængt nakke, pølse, rugbrød, sennep og rødbeder

Søndag

05

Flæskesteg med rødkål, gele, asier, kartofler og sovs

Tirsdag

07

Dampet laks med hollandaisesovs og kartofler

Onsdag

08

Benløse fugle og kartoffelmos

Mandag

13

Paneret kotelet med porrer, kartofler og sovs

Tirsdag

14

Kalvesteg med æblesalat, surt, sødt, sovs og kartofler

Onsdag

15

Stegt flæsk persillesovs, kartofler og rødbeder og sennep

Mandag

20

Nakkesteg med abrikoser, rosmarinkartofler og sovs

Tirsdag

21

Fiskefrikadeller med citron, kartofler og sovs

Onsdag

22

Ossobuco med kartoffelmos og syltede agurker

Mandag

27

Kylling med sesam kartofler og tomatsovs

Tirsdag

28

Gule ærter med sprængt nakke, pølse, sennep og rødbeder
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Onsdag

01

Boller i karry med løse ris eller kartofler

Søndag

05

Flæskesteg med rødkål, gele, asier, kartofler og sovs

Mandag
Tirsdag

06
07

Stjerneskud med det hele
Stegt flæsk, persillesovs med kartofler, rødbeder og sennep

Onsdag

08

Skipperlabskovs, smør, rugbrød, rødbeder og persille

Mandag

13

Sorte gryde, kartoffelmos og surt

Tirsdag

14

Frikadeller med stuvet gule ærter og kartofler

Onsdag

15

Kalvekød i dild med ovnkartofler

Mandag

20

Kalkunrulle med bagt kartoffel og sovs

Tirsdag

21

Forloren hare med vildt sovs, æblesalat og kartofler

Onsdag

22

Mørbrad med bløde løg og ovnkartofler

Mandag

27

Kylling i tomat og kartofler

Tirsdag

28

Torskepakker med kartofler og spinat

Onsdag

29

Wienerschnitzel med skysovs, brasede kartofler og ærter
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PRISER I KØKKENET
Luksus smørrebrød .......................................................... kr. 25,Salat med rejer ................................................................ kr. 30,Laksemad ......................................................................... kr. 35,Silde tallerken .................................................................. kr. 40,Stor ostetallerken ............................................................ kr. 40,Stor salat .......................................................................... kr. 25,Lille salat .......................................................................... kr. 10,Dagens ret ....................................................................... kr. 50,Søndags flæskesteg ......................................................... kr. 75,Kaffe / The ....................................................................... kr. 10,Cappuccino / Café latte ................................................... kr. 20,Espresso ........................................................................... Kr. 15,Øl ..................................................................................... kr. 18,Sodavand / lys øl.............................................................. kr. 13,Kildevand ......................................................................... kr. 10,Juice / Ramlösa ................................................................ Kr. 15,1 glas vin .......................................................................... kr. 25,Karaffel vin....................................................................... kr. 35,1/1 vin............................................................................ kr. 125,-
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Billetsalg 04. januar 2017
Kl. 10.00
Program for januar til marts

Billetter kan

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

