Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg
Marts

1. årgang
Stor Banko
Torsdag 01. 03 Kl. 11.00 kr. 75,Så er der stor banko, denne
dag er gevinsterne ekstra
store i forhold til vores hyggebanko om tirsdagen.
I frokosten serveres en let
anretning inkl. kaffe.
Jeres værtinder er som sædvanlig Ulla og Anne Marie

Syng foråret ind
Mandag 05. 03
Kl. 10.30 - kr. 45,Sammen med Thomas
Negrijn vil vi synge foråret ind.
Thomas har før været her
med sin guitar og vi glæder os til at sige velkommen i Den
Gule Villa.

Flæskesteg
04. marts fra kl 11.30
Pris kr. 75,-

2018

Kaptajn Jespersen
Torsdag 08. 03
Kl. 11.00 - kr. 150,I mere end 25 år formidlede
Kaptajn Jespersen morgengymnastik til danskerne igennem radioen.
Hans barnebarn Margrethe
Neergaard voksede op med
en stav i hænderne.

Kom og hør om stavgymnastikken og kaptajnen, måske
vi skal indføre den form for
gymnastik her i OK
Efter foredraget serverer køkkenet 2 retters meny med en
karaffel vin og vi slutter af
med kaffe
og kage.

Nicolaj Bøgh
Mit Frederiksberg
Mandag 12.03
Kl. 10.30 - kr. 45,”Frederiksberg du har alt hvad
der drager mit sind”
Nikolaj er historiker og vil fortælle om Frederiksberg , om
de kendte om op og nedture.
Så er du nysgerrig på din by /
kommune så kom denne dag
og bliv en del klogere.

Fra Grundtvig til Kim Larsen
Torsdag den 15.03
Kl. 11.00 - kr. 120,En tidsrejse der starter med
Grundtvig og slutter med Kim
Larsen.
Vi synger en del sange og Birgitte Hansen fortæller om digtere og komponister og om
den tid de enkelte sange er
skrevet i.

Ca. kl. 11.45 holder vi frokost
pause hvor køkkenet serverer
en varm ret og et glas vin,
mens vi så hører anden afdeling af foredraget drikker vi
kaffen.

Åbent hus for medlemmer
Mandag den 19.03
Kl. 10.00 - kr 0,-

Vi holder åbent for alle vore
medlemmer, nye som gamle,
og håber at se dig denne dag.
Flemming vil gennemgå status
på hvor langt vi er kommet,
efter flytningen og hvordan vi
ser fremtiden.

Reception
Onsdag 21.03

Påskefrokost
Torsdag 22. 03
Kl. 11.30 - kr. 175,-

Kl. 11.00 til 14.00

Denne dag holder vi åbnings
reception for områdets beboere og venner af huset.
Det er vores håb at rigtig mange vil komme og se til os, vi
har efterhånden fået et hyggeligt hus som vi er meget
stolte af.
Så kig ind og få lidt snack, en
snak med andre og noget at
læske ganen med.
Mange hilsner og på gensyn
Flemming Brank

Så er det påsked og foråret
banker seriøst på. Denne dag
vil vi spise en rigtig påskefrokost hvad dertil hører.
Elna og hendes hjælpere vil
servere både varmt og koldt til
påskebordet, hvortil der servers en øl / snaps eller en karaffel vin, alt efter hvad du
bedst synes om.
Underholdningen vil Mr. Mox
og hans papegøje stå for, et
trylleshow af de bedste.

