Orø Seniorer
Kære medlemmer af Orø Seniorer,
Marts 2019

Huskeseddel, 25. februar 2019

Bankospil lørdag den 2. marts kl. 14.00 i Forsamlingshuset.

Opkrævning af årskontingent kr.150 for 2019. Se betalingsmåde nedenfor.
Foredrag omhandlende hørelsen afholdes af Audiologist Gitte Sejer i Orø Forsamlingshus, d.
12 marts kl.14. Foredraget er GRATIS. Kaffe & Lagkage kan købes. Under dette foredrag om
hørelse generelt, får vi oplysninger om muligheder for afhjælpning af høretab samt de tilskud som
det offentlige kan yde, herunder forventede ventetider og prisniveauer. Senior Bladet: februar 2019
udgave (vedlagt) har TEMA om hørelsen på siderne 30-36.
April 2019

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

Maj 2019

Bestyrelsen arbejder p.t. på at arrangere en forårsudflugt til Nordsjælland
en af dagene i maj måned. Information på næste HUSKESEDDEL i april.

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. Dagsorden
m.v. omdeles via SeniorBladet medio april med information om tilmelding samt pris for spisningen.
September 2019
Årets sommerrejse 2019 til Goslar i Harzen, Vitus Rejser er teknisk arrangør:
20.–24. september m. afrejse fra Orø kl. 06, fredag d. 20. september, foran Brugsen.
Brochuren kan ses og printes fra hjemmesiden: http://www.orø-seniorer.dk/html/Nyheder.htm
Tilmeldingen er i fuld gang, mange medlemmer har bestilt denne spændende rejse, vi har kendskab
til adskillige der overvejer. Der er nu kun 22 pladser tilbage. Har du derfor ønske om en bestemt
placering i bussen, anbefaler vi at du snarest bestiller rejsen inden din favoritplads i bussen bliver
reserveret. Bestilling af en speciel plads i bussen koster ikke ekstra. 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.
Personer der endnu ikke er medlem, kan tilmelde sig turen, ved samtidig at indbetale kontingent til
Orø Seniorer for år 2019 til bankkontoen nævnt nedenfor, årskontingentet er på kr. 150/person.
Indmeldelsesformular: se foreningens hjemmeside: http://www.orø-seniorer.dk/html/Kontakt.htm
kan efter udfyldelse sendes via mail til formanden eller afleveres til et medlem af bestyrelsen.
Har du endnu ikke fået fornyet dit medlemskab af Orø Seniorer skal kontingentet være betalt senest
den 15. marts 2019. Kontingentet for år 2019 er kr. 150/medlem. Du/I kan betale på følgende
måder og steder: Nordea Reg.nr.:1726, Kontonr.: 0746409648. Husk at skrive dit navn og
adresse, telefonnr. og evt. mail adresse. MOBILEPAY 52852 (Orø Seniorer) kan også anvendes.
Alternativt kan du som tidligere betale direkte hos et af 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: Bestyrelsen, Orø Seniorer
Orø Seniorer, Stenbjergvænget 35, 4305 Orø. http://www.orø-seniorer.dk/ tlf. 59 46 72 02

