Orø Seniorer
Kære medlemmer af Orø Seniorer,

Huskeseddel, 5. april 2019

April 2019

Bankospil lørdag den 6. april kl. 14.00 i Forsamlingshuset.

Maj 2019

Bankospil: tirsdag d. 7. maj kl. 14 i Forsamlingshuset, (hvorefter
generalforsamlingen afholdes).

Generalforsamlingen: Tirsdag d. 7. maj i Forsamlingshuset kl. 17.
Efter Generalforsamlingen serveres stegt flæsk kl. 19, med efterfølgende kaffe & kage. Tilmelding til
spisningen foretages senest d. 1. maj, hvor deltagerbetaling samtidig skal betales via bankkontoen
eller til et medlem af bestyrelsen. Prisen er kr. 75 for mad, kaffe & kage. Drikkevarer er eksklusive.
Tirsdag d. 21. maj skal vi på en dejlig heldags udflugt til Hundested Havn, have en god
frokost og omvises på Sandskulpturfestivalen.
Vi skal nyde det dejlige område ved Hundested havn med kunsthåndværk, bryggeri, arbejdende
værksteder og ikke mindst den flotte sandskulptur-festival. Turen er med guide, der viser os rundt i
området, med besøg på kunstværksteder, m.m. Deltagerprisen per person er kr. 250 der inkluderer:
Besøg på Hundested Havn med guide ca. 1½ times varighed
Frokost inkl. 1 x drikkevare ca. 1½ times varighed i Røgeristen.
Sandskulpturfestival med guide ca. 1½ times varighed afsluttende med kaffe og dagens kage.
Bussen kører fra Orø Brugs senest kl. 09 og forventes hjemme på Orø igen kl. ca. 17.
Tilmelding med samtidig betaling for turen skal foretages til bankkontoen nævnt nedenfor, med
tilføjelse af deltager navne & tlf.nr. Tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 10. maj 2019.
Der er max. 50 pladser, så først til mølle gælder også her.
Interesserede, der ikke p.t. er medlem af Orø Seniorer, bedes kontakte et medlem af bestyrelsen for
at høre om prisen og for evt. ledige pladser.
September 2019
Sommerrejsen 2019 til Goslar i Harzen: 20–24. september, afrejse fra Orø Brugs kl. 06, d. 20.09.
Brochuren kan ses på hjemmesiden: http://www.orø-seniorer.dk/html/Nyheder.htm. Tilmeldingen
er i fuld gang og mange medlemmer har nu bestilt denne spændende rejse. Der er nu 28 tilmeldt
turen. Der er 2 enkeltværelser samt 8 dobbeltværelser ledige. Vitus Rejser har fra hotellet i Goslar
fået at vide at de sidste reservationer af værelserne skal foretages nu og senest d. 1. maj 2019.
Efter d. 1. maj kan Vitus Rejser ikke længere garantere ledige hotelværelser på dette 4* populære
og klassiske Hotel der Achtermann, som er beliggende i centrum af Goslar ved gågaden. Bestilling
af sommerrejsen sker direkte hos Vitus Rejser: tlf. 33 14 65 66. Oplys samtidig at du er medlem af
Orø Seniorer. Rejsen og den tilbudte pris, er en specialpris der er aftalt imellem Vitus Rejser og Orø
Seniorer og forudsætter derfor medlemskab af Orø Seniorer.
Betaling for deltagelse ved spisningen efter årets Generalforsamling og deltagelse i forårets tur til
Hundested kan ske på følgende måder og steder: Nordea Reg.nr.:1726, Kontonr.: 0746409648.
Husk at skrive dit navn, adresse & telefonnr. samt evt. mail adresse. MOBILEPAY 52852 (Orø
Seniorer) kan også anvendes. Alternativt direkte til bestyrelsesmedlemmerne: Peter Bach Larsen,
Stenbjergvænget 35, Yvonne Johansen, Møllebakkevej 59, Mona Hansen, Kanevænget 17, Bodil
Vemmelund, Vestre Strandvej 28 eller Lotte Weygaard, Mågestien 4.

Med venlig hilsen, Orø Seniorer, Stenbjergvænget 35, 4305 Orø. http://www.orø-seniorer.dk/ tlf. 59 46 72 02

