TAK FOR EN DEJLIG SOMMER
Vi ses igen 07. august kl. 10.00 hvor salget
til efterårets arrangementer starter.
OK-67 København/ Frederiksberg
Dirch Passers Allé 2
2000 Frederiksberg
Tlf.: 33 21 63 61

mail: administration@ok67.dk

Vær med til at fejre sommeren i vores sommerklub, vi kan
tilbyde 1 dags ture samt jazz fest og sommerfest.

Sommerferien er snart slut så nu er det tid til vores Sommerfest, hvor vi vil spise god mad og høre på dejlig underholdning.

Velkommen til OK-klubbens sommerklub.
Som andre år vil vi i juli måned køre ture ud i det
blå og afholde arrangementer i Den Gule Villa.

Vi serverer:

Vi håber i bliver tilfredse med vores tilbud, selv
glæder vi os til at hygge om jer.
Billetter sælges fra

Mandag den 17. juni kl. 10.00
så måske det er en god idé at komme denne dag
hvis du vil være sikker på en billet.
Det er ikke muligt at købe mere end 2 billetter
pr. person til hvert arrangement
Reservation ikke mulig.

www.ok-frederiksberg.dk
Facebook: https://www.facebook.com/pg/okogkram

Efter vi har spist lidt god mad kommer ”Thopper” og underholder med Shu-bi-dua numre. Her vil der være rig lejlighed
til at få smurt sangstemmen.

Vi tager Færgen fra Ystad med Smag for eksempel den økoloankomst i Rønne kl. 09.50 hvor giske is eller besøg chokoladeguiden stiger på.
Vi sætter straks kursen mod
Svaneke, som netop er blevet
kåret som Danmarks smukkeste købstad.
Byen er
et paradis, hvis
man har
en ”sød
tand”.
Der er
mulighed for at følge isproduktionen på Svaneke Ismejeri, se
arbejdet i lakridsværkstedet
eller følge med i chokoladeeller karamelproduktionen i de
små butikker.
Vi besøger Svaneke Bryghus,
hvor vi skal vi spise en god frokost
Gennem Årsdale til Nexø, øens
næststørste by, mod det charmerende fiskerleje Snogebæk.
Stemningen i byen er unik i
sommer-halvåret, hvor bl.a.
de mange udendørsrestauranter gør deres, til den næsten
sydlandske stemning.

Vi starter måneden med jazz. Mange kender efterhånden til
vores søndags matinéer så glæd jer.
Er vejret godt afholdes matinéen udenfor Den Gule Villa
hvor det også er muligt at købe lidt koldt til ganen og spiseligt til maven.
Entréen er gratis denne dag.

fabrikken, der producerer berømmet kvalitetschokolade.
Vi slutter af med et smut forbi
Dueodde, Bornholms sydligste
punkt, hvor vi trækker lidt
frisk luft.
Sandet på Dueodde skulle efter sigende være så fint, at
Napoleon anvendte det i sit
timeglas.

Vi påregner at være
tilbage ved Den Gule
Villa ca. kl. 21.15

Dagens sanger :
Værtinde og sanger :
Bas:
Klaver:

Michelle Djarling
Zofia Katrine Hedvard
Tobias Dall Mikkelsen
Lars Emil Riis Madsen

Besøg Frederiksdal Gods og
oplev Skandinaviens største
vineri.

hvor vi indtager frokosten.

Vi skal høre om deres forskellige vine, om de specielle processer og metoder
der benyttes samt
smage og dufte til
vinene i tønderne.

Vi kører kl. 08.00
fra Frederiksberg
og direkte til Frederiksdal Gods hvor vi er ventet. Efter rundvisningen og
prøvesmagningen er det muligt
at at handle noget kirsebær
vin med hjem.
Efter en dejlig formiddag kører vi til Restaurant Fjorden

Restaurant Fjorden er beliggende på en høj med en pragtfuld udsigt over Nakskov Fjord
med vand på alle sider.
Her er elevator og handicap
toilet så alle kan være med.
Frokosten består af følgende:


Mandarinrand med hønsesalat



1/4 gammeldags kyllingesteg,
hjemmelavet rabarberkompot
og agurkesalat



Gammeldags æblekage med
kaffe

Vi påregner at være tilbage kl. ca.18.00

Vil du med en tur til Gavnø
slot og se deres dejlige slotspark. Bussen kører os til Gavnø
Slot hvor vi starter med en kop
kaffe og derefter får en guidet
rundvisning i slotsparken.

Efter rundvisningen kører vi til Højeruplund
traktørsted hvor der
serveres det store kolde bord med blandt andet, laksemousse med
syrnet fløde og krydderurter, lun ribbensteg med rødkål, brieost med
druer, og meget mere.

Vi påregner at være
tllbage ved Den Gule
Villa ca. kl. 17.30

Tag et kik på Højerup
gamle kirke, der oprindelig menes opført
i 1252.
Efter en lille luftetur
slutter vi af med kaffe og lagkage inden
bussen kører os hjem.

