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           Orø Seniorer                                          
     

    Ændret invitation til julemiddagen, 14. november 2020/pbl 

     

Kære medlemmer af Orø Seniorer,    

Pga. Corona har vi måttet ændre på vores planlagte Julemiddag på Orø Kro, tirsdag d. 8. december. 

Dels er forsamlingsforbuddet blevet ændret efter at vi udsendte invitationen, dels har Orø Kro meddelt 
at kroen ikke holder åbent i december måned.  

Vi har i dag, i stedet for at spise på kroen, fået tilbudt at vi kan ændre vores julemiddag til et: Take-
Away arrangement.  

Dvs. at vi hver især kan hente menuen bestående af Flæskesteg med tilbehør samt Risalamande i 
engangsemballage på kroen i tidsrummet i mellem kl. 16-17. Maden kan så opvarmes hjemme. 

Deltager gebyr vil stadigvæk være på kr. 150 per medlem.   

 De der allerede har tilmeldt sig og betalt til julemiddagen behøver ikke at foretage sig noget og får 
automatisk tilmeldingen ændret til at være Take-Away.  

 De medlemmer der ikke ønsker at få Take-Away, bedes venligst meddele dette pr. mail til Henrik 
Persson henrik@enghaven-oroe.dk alternativt ved telefon til et medlem af bestyrelsen senest mandag 
d. 30. november. For at kunne returnere indbetalingen skal vi bede om et kontonummer til Jeres bank. 

 Da vi udsendte invitationen i oktober måned havde vi en begrænsning på 50 deltagere. Indenfor 10 
dage havde vi nået dette antal og der er personer der nu står på ventelisten.  

 Vi har også enkelte medlemmer der allerede har fortrudt deres tilmelding. De personer har allerede 
meddelt Henrik Persson at de har fortrudt og de har fået pengene retur. 

Er der medlemmer der efter ændringen af arrangementet gerne vil tilmelde sig til Take-Away 
arrangementet, kan dette lade sig gøre ved samtidig at indbetale kr. 150 per medlem ved tilmelding. 
Dette skal dog ske senest mandag d. 30. november for at vi kan opdateret aftalen med Orø Kro mht. 
antal portioner kroen skal fremstille.  

Rent praktisk vil det foregå således at vi samles i grupper af max.10 medlemmer,  

I mellem kl. 16 og kl. 17 tirsdag d. 8. december på den store parkeringsplads bag kroen.  

Ved henvendelse til kasserer udleveres 1 bon per betalende medlem til afhentning af maden på kroen. 
Samtidig udleveres 1 pose med 1 flaske vin og 1 flaske portvin per tilmeldt deltager. 

 Tilmelding & betaling: Orø Seniorers bankkonto i Nordea: Reg. 1726. Konto: 0746409648. 

 Alternativt til et medlem af bestyrelsen eller på MobilePay 52 852. Du er først tilmeldt når 
deltagergebyret er indbetalt til vores bank, eller til et bestyrelsesmedlem. 

              
 Vi håber nu på at dette ændrede arrangement kan gennemføres og så kan I jo hver især aftale om I vil 

nyde middagen sammen med nogle af de medlemmer som I alligevel gerne ville dele bord med– det er 
jo en mulighed, men selvfølgelig ikke noget som bestyrelsen vil blande sig i. 

 Vi sender vores bedste hilsener til Jer alle og ser frem til at vi i det mindste privat har mulighed for at 
nyde kroens gode julemad denne december aften.  

 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, Kanevænget 49. 
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