Dirch Passers Alle 2, 2000 Frederiksberg
Telefon: 33 21 63 61
WWW: OK-frederiksberg.dk

Praktiske bemærkninger
Åbningstider ........... mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00
Telefontid ............... mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00
Bank konto ............. Nykredit, Reg. nr. 5476 konto 7019281
Bladudgivelse ......... Vort program udkommer 4 gange om året. Programmet kan læses på vores hjemmeside.
Programmet ligger blandt andet også på rådhuset
og hovedbiblioteket.
Medlemskab ........... Det koster 300 kr. årligt at være medlem.
Hjemmeside ........... www.ok-frederiksberg.dk
Facebook ................ www.facebook.com/okogkram
E-mail ..................... reception@ok67.dk
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

Billetsalg 3 kvt 2019.

Onsdag 7. august kl. 10.00

Billetsalg 4 kvt 2019

Torsdag 31. oktober kl. 10.00
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Formanden har ordet
Så kom den endelig – Sommeren
og med den sol, glæde og smil

Men vi tager naturligvis ved
”Du danske sommer, jeg elsker
lære, lytdig, skønt du så ofte har sveget
ter og anmig,” som Thøger Larsen skriver i strenger os
sin smukke vise helt tilbage fra
hver gang for
1932.
at finde nogle
spændende ture og arrangemenSangen er vel en af vores mest
afholdte årstidssange, måske for- ter, hvor vi kan være sammen,
gerne på tværs af generationerne
di den skildrer sommeren, som
den virkelig er. Lunefuld og svær og hygge os i Den Gule Villas fine
rammer eller rundt om i landet.
at blive klog på, men netop derfor betagende og fortryllende. I
Mit ønske for sommeren er at alle
sangen bliver sommeren jo tiltalt vores medlemmer må have en
som en kvinde: Et lunefuldt og
fantastisk feriemåned 2019 med
drillende væsen, der er svær at
masser af sol, varme og spænblive klog på, men som måske af dende og gode oplevelser – gerne
samme grund bliver endnu mere i vores OK sommerklub. Og så
interessant.
glæder jeg og alle de frivillige os
Sammenligningen til OK er måske
ikke lige umiddelbar, for her er vi
og vores frivillige, hverken lunefulde eller drillende. Til gengæld
har vi engang imellem lidt svært
ved at finde ud af vores medlemmer og hvad det er der interesserer dem. Arrangementer vi tror
straks bliver overtegnet, er der
nogle gange ikke den store interesse for og ting vi tror er for de
få, bliver tilløbsstykker.

til at se medlemmerne igen efter
sommeren til en ny spændende
sæson, hvor vi starter med det
store billetsalg onsdag den 7. august 2019 kl. 10.00.

Kender du én som gerne vil være
aktiv og sammen med andre, så
tag endelig vedkommende med.
Her er der plads til alle.
Høj sol og pas godt på jer alle
sammen
Flemming Brank
Formand OK-Den Gule Villa
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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 ½ time før et arrangement
starter, med mindre andet er beskrevet.
CVR-nummer .......... 12618514

Æresmedlem
Medstifter af OK-klubberne i Danmark
Thea Brank
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Kunstudstilling i OK-Den Gule Villa
Frederiksberg Kunstnerlaug udstiller permanent i Den Gule Villa.
Hver anden måned skiftes kunsten ud og i den forbindelse afholdes
en fernisering hvor det er muligt at få en snak med de enkelte kunstnere.
Der er fernisering følgende datoer i andet halvår af 2019:
Kom og få et glas vin og se på kunst.

10. august

Lørdag

kl. 14.00 - 16.00
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Mandage

Seniordans

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
Hyggebanko tre plader koster kr. 60.
Ekstra plader koster kr. 5,- stykket.

13.00 –
14.45
1. sal
Tirsdage

Hygge Banko

10.30 –
12.15

Gevinsterne er gavekort, så kom og
prøv.

1. sal

Bankovært: Henning

Tirsdage

Bridge

Prisen pr. deltager = kr. 100,- pr.
måned.
Alle til- og afmeldinger skal ske til
leder, der træffes på tlf. 42 22 90 02
mellem 10 og 12 alle hverdage.
Leder: Olaf Eisenhardt

Onsdage

Kortspil,

10.00 –
14.00
Onsdage

Er det noget for dig så kig ned i OKhuset hver onsdag fra kl. 10. Vi danner borde efter behov

Strikkeklub

Hver onsdag mødes vi til frokost kl.
11.30.
Dernæst strikker / hækler vi tæpper
til Afrika. Vi drikker også kaffe og
hyggesnakker.
Leder: Margit

14.00 –
17.15
1. sal

11.30 –
14.00
1. sal
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Faste ugentlige aktiviteter
Dag

Hvad

Indhold

Onsdage

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,-

13.00 –
15.00

Underetagen

Lærer: Irene Bested
Fredage

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.
Leder: Jørgen Jørgensen
50 66 99 76

Første fredag
i md kl.
10.30 - 12.00

Litteraturklub

Vi læser et bredt udsnit af litteratur,
både gammel og nyt
Leder: Inge Fallon 23 81 17 86

Fredage

Mandeklub

Hver fredag mødes vi kl. 12.30 til
15.00. Hvad der skal ske i klubben,
er noget mændene selv har fundet
ud af, så alt kan ske.
Leder: Steen Næsborg31 31 54
95

10.15 –
14.30
1.sal

12.30 –
15.00
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Onsdag den 07. august
Kl. 10.00
Billetsalg
Kom og køb billetter til sensommer
og efterårets arrangementer, vi lover
der er rigtig mange gode tilbud.

Susanne serverer
stegt flæsk følgende onsdage:
28. august
25. september
23. oktober
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Torsdag den 08. august
Kl. 11.00
Stor Banko
Pris kr. 85,-

Kom og spil stor banko i Den Gule
Villa, hver den første torsdag i måneden.
Vi spiller både om penge og gavekort, ligesom du kan vinde vin, vores egen honning og meget mere.
Efter ca. 10 spil serverer vi en let
frokost og en kop kaffe.
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Søndag den 11. august
Kl. 14.00 - 17.00
Søndags matiné
Pris medlemmer kr. 30,- / andre kr. 50,Kom til august måneds søndags matiné. hvor der er herlig
jazz og mulighed for at købe hjemmebagte boller til kaffen. Vi
har også kølige drikke, så hvorfor ikke bruge søndag eftermiddag på dette spændende arrangement.
Dagens Sanger Jesper Arntzen charmerer sit publikum med
sin silkebløde croonerstemme og galante væsen. Hans varme
sangstemme fortæller alt fra lette anekdoter til store kærlighedshistorier fra de gode gamle dage. Glæd dig til at blive
forført af en musikalsk begavelse med naturlig rytmisk sans
og intens tilstedeværelse.
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Mandag den 12. august
Kl. 10.00 - 12.30
Bustur
Pris kr. 75,Det er stadig sommer, og vejret er forhåbentlig med os når vi
tager denne tur ”ud i det blå”.
På vejen finder vi et godt sted at drikke en kop kaffe og spise en
medbragt sandwich.
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Torsdag den 15. august
Kl. 11.30 - 14.30
Torsdags underholdning
Pris kr. 125,Denne dag er det os selv der underholder, det vil sige vi har
sangbogen fremme og synger flere sommer- sensommer sange.
Vi starter med et par sange så vi bliver i godt humør og dernæst serverer køkkenet en velkomponeret middag, hertil serverer vi et glas vin.
Efter endnu et par sange serveres kaffen og småkagerne.
Velkommen til en dag hvor DU og din stemme er i forgrunden.
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Mandag den 19. august
Kl. 10.00 - 12.30
Nikolaj Bøgh
Pris kr. 45,I skrivende stund ved vi ikke om Nikolaj er
kommet i folketinget, men vi ved at han er
en vidende mand der kan tale om mange
ting. Kulturen ligger Nikolajs hjerte tæt så
mon ikke der kommer lidt om dette emne.
Kom og lyt til et foredrag af de bedre.

Storm P.
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Torsdag den 22. august
Kl. 11.30 - 15.00
Peter Ankerfeldt - fællessange
Pris kr. 150,Hotte hits i hundrede år
I dag skal vi synge os igennem populære
melodier i de sidste 100 år.
Liva Weel, Otto Brandenburg, Helge
Kjærulf Schmidt, Four Jacks, Bamse, Anne Linnet, Kim Larsen og mange fler.
Så kom med din sang stemme og vær med når vi gynger
sammen.

Inden Peter kommer og underholder starter vi med noget
godt at spise og et glas vin.
I pausen serverer vi kaffen.
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Mandag den 26. august
Kl. 10.00 - 12.30
Flemming Brank - Årets gang
Pris kr. 0,Hvert år afholder vores formand og daglig leder Flemming
Brank et møde hvor han beretter hvordan det går for klubben.
Hvor er vi på vej hen, har vi tænkt på nye tiltag - måske der
er kommet forslag fra nogen af som Flemming tager op.
Så kom og lyt og tilkendegiv din mening om vores dejlige
klub.
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Torsdag den 29. august
Kl. 11.30 - 15.00
Jeannet Ulrikkeholm - Jeg drømte…
Pris kr. 150,Rejse på sangens vinger
I løbet af dette musikalske arrangement skal vi følge den danske
sang op igennem tiderne.
Jeannet fortæller, synger og spiller
lut og guitar – publikum er med på
fællessang.
Hun starter med den ældste vise,
vi kender: Drømte mig en drøm i
nat. Herefter synger hun nogle
kærlighedssange af Thomas Kingo.
Fra guldalderen synges sange af
bl.a. Chr. Winther, Steen Steensen
Blicher, Ingemann, Grundtvig, Adam Oehlenschläger og meget mere.
Inden Jeannet underholder serverer vi god ”gammeldags”
mad med 1 glas vin.
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Søndag den 01. september
Kl. 14.00 - 17.00
Søndags matiné
Pris medlemmer kr. 30,- / andre kr. 50,Kom til september måneds søndags matiné. hvor der er dejlig
jazz og mulighed for at købe hjemmebagte boller til kaffen. Det
er også muligt at købe kølige drikke, så hvorfor ikke bruge søndag eftermiddag på dette spændende arrangement.
Dagens Gæstesanger Elisabeth Børch tager udgangspunkt i New
Orleans og musiklivet langs Mississippi River i begyndelsen af
1900-tallet hun tager publikum med på en rejse i tid og genrer.
Ragtime, boogie og jazz bliver serveret med levende fortællinger
og nerve.
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august - september - oktober

Navn: ___________________________

Medlemsnr.

___________
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Antal

Arrangement

Dato

Pris

Beløb

Stor Banko

08.08

85,-

Søndags Matiné

11.08

30,-

Bustur

12.08

75,-

Torsdags sang

15.08

125,-

Nikolaj Bøgh

19.08

45,-

Peter Ankerfeldt

22.08

150,-

Årets gang i Den Gule Villa

26.08

0,-

Jeannet Ulrikkeholm

29.08

150,-

Søndags matiné

01.09

30,-

At turde leve..

02.09

45,-

Stor Banko

05.09

85,-

Nikolaj Bøgh

09.09

45,-

Steven Hart med trio

12.09

150,-

Bustur

16.09

75,-

Dansk Melodi Grand Prix
hit
Jane Austen v/Bente Gjelten
Høstfest

19.09

150,-

23.09

45,-

26.09

175,-

Kim Greiner ved verdens
ende

30.09

45,-

August

September
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Antal

Arrangement

Dato

Pris

Beløb

Stor Banko

03.10

85,-

Søndags matiné

06.10

30,-

Tea Baark Mairey

07.10

45,-

OK’s fødselsdag

10.10

175,-

Nikolaj Bøgh

14.10

45,-

Kim Larsens liv og musik

17.10

150,-

Bustur

21.10

75,-

Nostalgi med Duo Tones

24.10

150,-

Mit liv som avis mand

28.10

45,-

Oktober

TOTAL

Kr.
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Mandag den 02. september
Kl. 10.30 - 12.00
At turde leve
Pris kr. 45,Et foredrag der vil inspirerer og motivere
dig til at få det bedste ud af dit liv.
Marie-Louise giver igennem hendes foredrag simple og brugbare værktøjer, som
den enkelte kan gøre brug af.
Igennem hendes nærværende og levende
måde at berette på er hun en inspirations
kilde i sig selv, og de færreste af os vil gå
hjem uden at have fået tændt en gnist.

Torsdag den 05. september
Kl. 11.00 - 15.00

Stor Banko - Pris kr. 85,Kom og spil stor banko i Den Gule
Villa, hver den første torsdag i måneden.
Vi spiller både om penge og gavekort, ligesom du kan vinde vin, vores egen honning og meget mere.
Efter ca. 10 spil serverer vi en let
frokost og en kop kaffe.
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Mandag den 09. september
Kl. 10.30 - 11.30
Nikolaj Bøgh
Pris kr. 45,Månedens politiske indspark ved Nikolaj
Bøgh, velkendt i vores midte.

Kom og nyd en kop formiddagskaffe og hør
hvad nyt der er på den politiske bane.
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Torsdag den 12. september
Kl. 11.00 - 15.00
Steven Hart - Pris kr. 150,-

Steven Harts Trio spiller op.
Med Gospel, Pop, Jazz og
Salmer.
En Koncert som tager udgangspunkt i troen på
fred og kærlighed. Med
kendte numre fra bl.a.
Etta Camerons repertoire.
Det er numre som, Oh
Happy Day, Glory Hallelujah, We Shall Overcome, That`s What Friends
Are For, What A Wonderful World, Imagine og Heal The World (Micael Jackson). Husk
at varme stemmen op.
Før trioen går ”på” skal vi have en dejlig middag med et glas
vin, efterfulgt at kaffe og dessert.
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Søndag den 15. september
Kl. 10.00 - 16.00
Loppemarked

Loppetid igen, kom og find sjove ting og sager, eller stil selv en
stand op, hvis du vil det bedes du kontakte receptionen der så
vil sørge for hvad der videre skal ske.
Indenfor sælger vi kolde og varme drikke samt sandwich, til rimelige priser. Så er det også muligt at få slappet lidt af.

-25-

Mandag den 16. september
Kl. 10.00 - 12.30
Bustur - Pris kr. 75,-

Så er det igen tid til en tur med ”vores egen bus”.
Denne gang skal vi ud og se på det tidlige efterår hvor skoven er
smuk med alle sine flotte farver, vi kører nordpå da det er her de
største skove er på Sjælland hvis ikke man vil køre alt for langt.
Vi har kaffe og ostemadder med på turen som måske skal spises i
bussen hvis vejret ikke er til at sidde udenfor, men det håber vi
nu det er.
Så kom endnu engang med på en skøn tur.
TUREN ER OGSÅ EGNET FOR JER DER IKKE GÅR SÅ GODT.
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Torsdag den 19. september
Kl. 11.00 - 15.00
Danske melodi Grand Prix hit
Pris kr. 150,Lise Nees underholder
Her kan I høre og synge med på nogle af de dejlige sange fra de danske Melodi Grand Prix ´er og
de sange, som nåede hele vejen til Det Internationale Melodi Grand Prix. Rejsen begynder med en
sang, som indeholdt “et kys, der varede lidt for længe” og slutter med en sang af to ikke-helt-unge brødre, som vandt for Danmark.
Programmet indeholder bl.a. Skibet skal sejle i nat, Uh jeg ville
ønske jeg var Dig, To lys på et bord, Angelique, Dansevisen, Rør
ved Mig, Danse i Måneskin, Vi maler byen Rød og Smuk som et
Stjerneskud.
Inden Lise går på vil køkkenet servere en rigtig dejlig middag
hvortil vi serverer et glas vin. Mens Lise synger drikker vi kaffen
og spiser lidt sødt hertil.
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Mandag den 23. september
Kl. 10.30 - 12.00
Bente Gjelten / Jane Austen
Pris kr. 45,Jane Austen, banebrydende 1800-tals kvinde,
der er mest kendt for ”Stolthed og fordom”. Hun
gav et stærkt billede af sin samtids borgere – på
godt og ondt. Læs eller genlæs den mindre
kendte ”Emma”. De fleste af hendes bøger er
filmatiseret og sendt på dansk TV.

Austens romaner har, trods det særlige 1800talsmiljø de udspiller sig i, holdt deres popularitet op gennem årene og hører i dag til de mest
populære klassikere med gentagne filmatiseringer.
Det skyldes ikke mindst Austens sproglige elegance og fine miljøog karakterskildringer. Hun mestrer at portrættere sine personer
og deres følelser gennem dialog, og den udvikling, personerne
gennemgår, bliver skildret uden et overflødigt ord og med underliggende humor og ironi. Hendes figurer fremstår således meget
levende og genkendelige.
Bente Gjelten fortæller med dyb indsigt i Jane Austens liv om denne prisværdige kvinde.
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Torsdag den 26. september
Kl. 11.00 - 15.00
Høstfest
Pris kr. 175,Siden Dansktop Prisen 2016 er talentfinalisten Benjamin Lundberg kommet i gang med at indspille nye sange skrevet af Lecia og produceret af Søren Bundgaard og til vores høstfest
kommer han og hans pianist og underholder med deres dejlige
humør og gode sang og musik.
Men først skal vi have lidt at spise, uden mad og drikke, duer
helten ikke, så vi serverer mad der passer til den første efterårsmåned.
Til maden serveres et glas vin og dernæst kaffe og en kage.
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Mandag den 30. september
Kl. 10.30 - 12.00
Kim Greiner / Ved verdens ende
Pris kr. 45,Det er noget helt nyt, at krydstogtskibene runder Kap Horn med en
sejllads fra Santiago de Chile ved Stillehavet og op til Buenos Aires
i Argentina ved Atlanterhavet.
Denne unikke rejse kan man opleve i foredraget på dette eventyrlige krydstogt til klodens smukkeste og mest barske områder.
Foredraget starter i Santiago de Chile, der ligger smukt i en bred
dal mellem vinmarker og de snedækkede Andesbjerge. Vi besøger
den centrale plads Plaza de Armas med den smukke San Franciscokirke, og med svævebane skal vi op på San Cristobal-bjerget, hvor
vi hilser på byens skytshelgen Jomfru Maria.
Kim fortæller levende i ord og billeder om rejsen til eventyrlige lande, gå ikke glip af dette spændende foredrag.
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Torsdag den 03. oktober
Kl. 11.00 - 15.00
Stor Banko
Pris kr. 85,Kom og spil stor banko i Den Gule
Villa, hver den første torsdag i måneden.
Vi spiller både om penge og gavekort, ligesom du kan vinde vin, vores egen honning og meget mere.
Efter ca. 10 spil serverer vi en let
frokost og en kop kaffe.
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Søndag den 06. oktober
Kl. 14.00 - 17.00
Søndags matiné
Temaet denne søndag g er Varieté Jazz da Hege Fuglsang har et
stort repertoire af Marlene Dietrich og Edith Piaf sange.

Hege Fuglesang er en del af trioen MMMDivas, der udover Hege
består af de dejlige damer Zofia Hedvard og Helen Ann. Når hun
ikke laver ballade med disse herlig damer og udlever sin kunnen og
komiske talenter fra de unge dages teaterliv ved New Yorks Lee
Straberg Theater School, så slår hun sig løs på Frederiksbergs
skønneste musikalske værtshus, Café Intime. Der er hun værtinde
på "Sangen har Vinger" og synger ellers så meget hun kan. Når der
er tid til overs, er hun solist i Bigbandet SwingKings. Så der er noget at glæde sig til.
Matine Værtinde:
Dagens Sanger:
Klaver:
Bass:

Zofia Katrine Hedvard
Hege Fuglesang
Mads Søndergaard
Andreas Møllerhøj
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Mandag den 07. oktober
Kl. 10.30 - 12.00
Tea Baark Mairey
Pris kr. 45,Tea er kunsthistoriker og har stor erfaring med at formidle og undervise i kunst for unge som gamle. Hun har i flere år undervist på
blandt andet Folkeuniversitet i København, så du kan være sikker
på at få et interessant foredrag.
Van Gogh og Gauguin - dramaet i det gule hus
Historien om det legendariske venskab – og brud mellem de to store kunstnersjæle, Paul Gauguin (1848-1903) og Vincent van Gogh
(1853-1890), er fortalt mange gange.
Van Gogh skar som bekendt et stykke af sit øre af, Gauguin rejste i
hast tilbage til Paris, og de så aldrig hinanden igen. Men hvorfor
endte det så brat og
voldsomt mellem de to
i det gule hus i Sydfrankrig? Var deres
temperamenter og
modsætningerne mellem dem for store eller
handlede deres opgør
måske mest af alt om
kunstneriske uenigheder?

-33-

Torsdag den 10. oktober
Kl. 11.30 - 15.00
OK’s fødselsdag
Pris kr. 175,-

Så blev det igen OK’s fødselsdag og
den skal vi da fejre. Det gør vi med
manér.
Først serverer vi en let men dejlig middag og et glas vin, hvorefter kaffen serveres med fødselsdags lagkage.
Nu kommer så underholdningen. Her
har vi været så heldige at få Jesper
Gilbert og Eric Præst til at komme. Mange af jer kan nok huske dem fra sommerfesten i 2018, hvor de fik taget til at lette
med deres festlige underholdning.
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Mandag 14. oktober
Kl. 10.30 - 11.30
Nikolaj Bøgh
Pris kr. 45,-

Månedens politiske indspark ved Nikolaj
Bøgh, velkendt i vores midte.
Kom og nyd en kop formiddagskaffe og hør
hvad nyt der er på den politiske bane.
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Torsdag den 17. oktober
Kl. 11.30 - 14.30
Kim Larsen’s liv og musik
Pris kr. 150,Danmarks nationalskjald
Alle kender ”lune Larsen! og mange af hans sange. Denne dag
kommer beretningen om ham og hans vej til toppen af Danmarks
musikscene, fra Gasolins start i 1969 til den sidste optræden 25.
august 2018.
Sangeren, komponisten, musikeren og meget andet døde som
mangemillionær 30. september 2018. Vi skal høre gamle rocknumre og stille ballader når Ivan Liljebæk, med sin store viden
kommer og underholder os.
Kim Larsen var en mand af folket, hvilket også var tydeligt i hans
valg af livsstil, så denne dag serverer vi ”håndmadder” og
”håndbajere” :-)
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Mandag den 21. oktober
Kl. 10.00 - 12.30
Bustur
Pris kr. 75,Så er det igen tid til en tur med ”vores egen bus”.

I skrivende stund har vi ikke helt besluttet hvor vi kører hen, men
det er sikkert og vist at vi skal ud og køre ”med de skøre”
På tavlen ved receptionen kommer et opslag om busturene i efteråret så du kan se hvor vi kører hen inden du køber en billet.
Så kom endnu engang med på en skøn tur.
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Torsdag den 24. oktober
Kl. 11.30 - 14.30
Nostalgi med Duo Tones
Pris kr. 150,Husker du 50’erne og 60’ernes musik, flotte kjoler og mænd med
pomadehår. Var du vild med den musik vi hørte dengang, så vil du
helt sikkert blive glad for Duo Tones der besøger os denne torsdag.
Vi starter med en middag der får tankerne hen til disse tider, hertil
serveres et glas vin.
Inden Duo Tones går på, serveres kaffe og sandkage.
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Mandag den 28. oktober
Kl. 10.30 - 11.30
Mit liv som avis mand
Pris kr. 45,Michael Engelbrecht, kendt avis mand på Frederiksberg, kommer og beretter om sin tid med Lokalavisen.
For mange vil det være et gensyn med Michael da han stod for
de fleste arrangementer i 2018.
Det er helt sikkert interessant det han fortæller for Michael ved
en masse om mange ting.
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