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Kære medlemmer af Orø Seniorer,   Huskeseddel, 1. oktober 2019 

  
 

Så er vi godt i gang med efterårets aktiviteter. Siden sidst har vi afholdt efterårets første bankospil. 

Vi har endvidere været på vores sensommertur til Harzen med 26 af vores medlemmer.  

Harz turen blev en oplevelsesrig tur med godt vej og sommerlige temperaturer. På vejen ned besøgte vi byen 
Celle og på vejen hjem besøgte vi byen Lüneburg, begge flotte gamle & særdeles interessante byer.  Efter 5 
dejlige dage i Harz området, syntes vi vist alle at det var skønt at gense vores dejlige Orø. Det er nok derfor 
man skal ud og se andre steder, nu og da og efter devisen: ”Ude er godt men hjemme bedst”. 

 Læs evt. mere om turen på bagsiden af denne huskeseddel. 

Oktober 2019 

Bankospil lørdag den 5. oktober kl. 14.00 i Forsamlingshuset.  

November 2019  

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

Foredrag om Andelslandsbyen NYVANG bliver afholdt tirsdag d. 26. november kl. 14 i Fællesrummet  

ved Forsamlingshuset. Vi har inviteret formand for NYVANG: Carsten Andersen til at holde dette 

spændende foredrag, Vi byder på kaffe & kage. Deltagerprisen er kr. 30/person. Alle er velkomne.  

December 2019  

Vores julemiddag afholdes mandag d. 9. december 2019, kl. 18 i Orø Forsamlingshus.   

Tilmelding sker ved samtidig indbetaling af deltagergebyr på kr. 175 per medlem.  

Ikke-medlemmer kan deltage ved betaling af kr. 300 per person. Tilmelding senest d. 1.december. 

Tilmelding til et medlem af bestyrelsen, ved Mobile Pay: 52 852 Orø Seniorer, eller ved direkte  

betaling til Nordea: Reg.nr.: 1726, Kontonr.: 0746409648. Husk at påføre navn på alle deltagerne. 

Du kan blive medlem af Orø Seniorer ved at skrive til vores kasserer på: engh50@gmail.com.  

Vi skal bruge dit fulde navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail adresse med fødselsdag/år,   

GDPR reglerne overholdes selvfølgelig.   

Hermed ønsker vi alle vores medlemmer i Orø Seniorer et forsat godt efterår.  

 

Med venlig hilsen, Pva. bestyrelsen for Orø Seniorer 

Peter Bach Larsen, formand. 
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