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           Orø Seniorer                            
     

     Huskeseddel, 29. juni 2020/pbl 
     Til opslagstavler samt elektronisk udsendelse uge 27. 
Kære medlemmer af Orø Seniorer,    

Så blev det sommer, men Corona virussen må vi stadig vogte os for. Vi har talt med DitoBus om hvordan de har planlagt 
at passe på deres buspassagerer under Corona. Ved max. 40 i bussen overholder vi fint de af Sundhedsmyndighederne 
opstillede retningslinjer, herunder afstandskravet på min. 1 mtr. De af vores medlemmer som er i Risikogruppen er 
velkommen til selv at medbringe egne mundbind og/eller engangshandsker.  Ved indgang og udgang af bussen vil der 
være håndsprit til rådighed, og vi beder alle om at benytte denne fornuftige form for beskyttelse. 

Følgende arrangementer er planlagt (med forbehold), idet vi løbende følger myndighedernes anbefalinger/forbud: 

11. august:  Udflugt til Holmegaard Værk m. busafgang kl. 9 foran Brugsen.  

Som I ved har bestyrelsen ændret turen til Sofiero til en tur til Holmegårds glasværk. Hvis du har bestilt og 
indbetalt deltagergebyret til Sofiero, og af den ene eller anden grund, nu IKKE ønsker at deltage i den alternative 
tur til Holmegaard, så skriv en mail om frameldingen til vores kasserer: henrik@enghaven-oroe.dk, eller ring 
på:2999 1612 med oplysning om egen bankkonto for returnering af deltagergebyret. Besked om dette senest d. 15. 
juli, således at pladser kan frigives til andre.  

Vi forventer ankomst til Holmegaard kl. 10:30 hvorefter vi skal omvises i 2 hold. Vi skal bl.a. opleve den nu 
verdenskendte samling, der rummer 42.000 stykker glas og verdens største Kähler-samling bestående af 6.000 
stykker keramik. Det nyåbnede museums værk har fået 5 hjerter i Politikken og 5 stjerner i Berlingske. Værket 
åbnede 30, maj 2020 og blev officielt indviet af H.K.H. Kronprinsesse Mary d. 8. juni.  

Efter omvisningen, inklusive fængende fortællinger og levende glaspustershows, skal vi nyde 3 stykker 
smørrebrød i deres cafeteria, (drikkevarer for egen regning). Inden afgangen fra Holmegaard kan vi besøge deres 
flotte butiksudsalg hvor alskens glaskunst og keramik er vist og kan købes. 

Kl. ca. 13:30 kører vi fra Holmegaard til Geomuseum Faxe. Her skal vi se den spændende udstilling om dinosaurer 
kl. 14.  Herefter går vi (260 mtr.) over til Danhostel Faxe (nabo til Geomuseet). Vandrehjemmet er ligesom museet, 
placeret på kanten af kalkbruddet og her skal vi kl. ca.15, nyde deres gode bagværk samt kaffe/the. Bussen kører 
retur kl. 16 fra Faxe med forventet hjemkomst til Orø ca. 18:30.  Max. antal deltagere er p.t. sat til 40.  

Medlemsprisen kr. 200, (Ikke-medlemmer kr. 300). Tilmelding via foreningens bankkonto i Nordea: eller til et 
medlem af bestyrelsen.  Tilmeldingsfristen er lørdag d. 1. august. Vi har p.t. 29 tilmeldte. 

24. – 27. august:  Årets sommertur går til Møn & Lolland/Falster. På hjemvejen besøger vi Vordingborg, Næstved 
samt Sorø. 28 medlemmer deltager på turen. Da der muligvis er nogen, der ikke har meldt sig til, fordi de var i tvivl 
om, hvorvidt vi kunne gennemføre turen, er datoen for tilmelding og indbetaling af restbeløbet udsat til den 15. 
juli. 

5. september, lørdag: Bankospil kl. 14.00 i Forsamlingshuset. 

8. september, tirsdag: kl. 09-16, Birkegårdens Haver, Tågerup, Ruds Vedby, Sjælland. Busafgang kl. 09 Orø Brugs.  

Vi skal høre foredrag om haverne, nyde deres gode frokostret, inklusive kaffe & lun æblekage. Herefter besøger vi 
de forskellige haver omkring Birkegården. Tilmeldingsfrist: 1.sept. men tilmelding gerne så hurtigt som muligt, 
således at vi har et rimeligt overblik om antal deltagere. Turen gennemføres v. min. 25 tilmeldte.             
Deltagerpris for medlemmer er DKK 250.  Ikke-medlemmer kan deltage men betaler DKK 325/person. 

3. oktober, lørdag: Bankospil kl. 14.00 i Forsamlingshuset. 

7. november lørdag: Bankospil kl. 14.00 i Forsamlingshuset. 

 Tilmelding & betaling vedr. arrangementer: Orø Seniorers bankkonto i Nordea: Reg. 1726. Konto: 0746409648. 
Alternativt til et medlem af bestyrelsen eller på MobilePay 52 852.  

 Vi mangler stadigvæk at afholde vores ordinære Generalforsamling i foreningen. Vi satser på at kunne indkalde til 
GF, mandag d. 21. september. Kan dette lade sig gøre, udsender vi indkaldelsen med SeniorBladet i uge 34. 

Formand Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35. Kasserer Henrik Persson, Enghaven 50.                                                
Bodil Vemmelund, Vestre Strandvej 28. Lotte Weygaard, Bygaden 61. Willy Haugaard, Enøvej 25B.   

Bestyrelsessuppleant: Birgit Henck Jensen, Kanevænget 49. 


