Orø Seniorer
Kære medlemmer af Orø Seniorer,

Huskeseddel, 1. juni 2019

Så kom vi til starten af sommeren, herligt men vejret må nu godt blive bare lidt mere sommeragtigt.
Traditionen tro holder vi atter aktiviteterne i ro under sommerens øvrige aktiviteter her på øen.
Første aktivitet i seniorernes regi sker med starten af vores bankospil-sæson: lørdag d.7.september.
September 2019

Bankospil lørdag den 7. september kl. 14.00 i Forsamlingshuset.
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.
28 medlemmer har p.t. tilmeldt sig turen. Desuden er der dansk rejseleder samt selvfølgelig chaufføren
ombord ved afgangen. Således skal vi heldigvis ikke selv styre bussen!  men blot nyde køreturen fra Orø til
Rødby, sejlturen Rødby/Puttgarden samt køreturen igennem Nordtyskland ned til selve Harz området.
Frokosten indtages et sted i Nordtyskland, på vores vej til Goslar.
Vi skal bo på det 4* populære og klassiske Hotel der Achtermann, som er beliggende i centrum af Goslar ved
gågaden. Har du fortrudt ikke at have tilmeldt dig turen, kan du/I ringe til Vitus Rejser: tlf. 33 14 65 66 for at
høre om evt. yderligere ledige hotelværelser. Oplys samtidig at du er medlem af Orø Seniorer, idet rejsen og
den tilbudte pris, er en specialpris der er aftalt imellem Vitus Rejser og Orø Seniorer og forudsætter derfor
medlemskab af Orø Seniorer.
Oktober 2019

Bankospil lørdag den 5. oktober kl. 14.00 i Forsamlingshuset.
Vi arbejder på at holde et foredrag i løbet af oktober måned med at få en kendt og spændende
person til at besøge os på Orø. Vi vil afholde dette foredrag i samarbejde med Brugerrådet.
(Nærmere information når vi kommer hen i august måned).
November 2019

Bankospil lørdag den 2. november kl. 14.00 i Forsamlingshuset.
December 2019

Vores traditionelle julemiddag vil blive afholdt en af hverdagene i julemåneden, annonceres senere.

Hermed ønsker vi alle vores medlemmer i Orø Seniorer en forhåbentlig god og varm sommer til vi
igen ses til september, enten til bankospil eller måske i bussen til vores sensommer tur til Harzen.
Med venlig hilsen, bestyrelsen, Orø Seniorer.
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