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Kære medlemmer af Orø Seniorer,
Bestyrelsen giver nu mulighed for ekstra bestillinger af selve Take-Away maden fra Orø Kro, d. 8.12.
Ekstra bestillinger af maden til brug for evt. gæstebud koster kr. 150 per ekstra portion julemad.
Dvs. at de der ønsker denne mulighed skal indbetale yderligere kr. 150 per gæsteportion. For dette
ekstra beløb får man udleveret menuen bestående af Flæskesteg med tilbehør samt Risalamande i
engangsemballage på kroen i tidsrummet i mellem kl. 16-17. Der udleveres IKKE vine til gæstemåltidet.
De medlemmer der således ønsker at bruge muligheden for gæste portioner af Take-Away menuen
bedes venligst indbetale kr. 150 per gæsteportion til Orø Seniorers bankkonto i Nordea: Reg. 1726.
Konto: 0746409648. Mærk venligst indbetalingen med GÆSTE Portion. Alternativt kan ekstra
bestillingen foretages til et medlem af bestyrelsen eller på MobilePay 52 852.
Du har først bestilt gæste portion(er), når gæste gebyret er indbetalt til vores bank, eller til et
bestyrelsesmedlem. Bestillingen og betalingen skal ligeledes ske SENEST d. 30. november 2020.
Rent praktisk vil det foregå således at vi mødes mellem kl. 16 og kl. 17 tirsdag d. 8. december på den
store parkeringsplads bag kroen.
Ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem (på den store parkeringsplads bag kroen), udleveres
bestilte antal mad boner til brug ved afhentning af maden ved kroens køkkendør inkl. evt. bestilte
gæsteboner. NB: Emballagen med hovedmåltidet fylder ca. som et A4 format i vandret plan og
transporteres vandret (så den gode sovs bliver indenbords). Desserten leveres i beholder m. låg.
Der udleveres endvidere 1 bon til tilmeldte medlemmer til brug for udlevering af en pose indeholdende
1 flaske vin og 1 flaske portvin. Denne pose udleveres på parkeringspladsen bag kroen.
Ekstra:
Blandt alle de medlemmer som har bestilt Take-Away menu trækker vi desuden lod om 3 gavekort til
vinduespudsning fra Dausel, gavekortet er gældende indtil ult. december 2020, værdien er kr. 300.
Hver bestilt portion Take-Away, inkl. gæsteportioner, får tildelt et lod ved udtrækningen.

Vi sender fortsat vores bedste hilsener til Jer alle, pas nu godt på Jer selv derude!
Bestyrelsen for Orø Seniorer 
Formand Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35. Kasserer Henrik Persson, Enghaven 50.
Bodil Vemmelund, Vestre Strandvej 28. Lotte Weygaard, Bygaden 61. Willy Haugaard, Enøvej 25B.
Bestyrelsessuppleanter: Jørn Koch, Østre Strandvej 20, Birgit Henck Jensen, Kanevænget49.
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