Orø Seniorer
Huskeseddel, 4. december 2020/pbl

Kære medlemmer af Orø Seniorer,
Så kom vi ind i julemåneden og kan se frem til at afholde en noget anderledes julefest end hvad vi plejer, med
begrænsede antal venner og familie omkring os, måske slet ingen for de personer der er mest sårbare. Det er
en voldsom indgriben i vores dagligdag for de fleste. Forhåbentlig kan de fleste af os snart blive vaccineret
mod Covid-19 og derved kan vores liv blive mere normalt igen. Indtil da må vi fortsat værne os imod denne
skrækkelige, og for nogle af os, livstruende virussygdom.
===================================================================================

Årets Julemiddag på Orø Kro har vi jo desværre måtte aflyse. Først håbede vi at kunne gennemføre den med
max. 50 personer grundet forsamlingsforbuddet, men desværre blev forsamlingsforbuddet nedsat til max. 10
personer og så måtte vi jo aflyse julemiddagen. I stedet for besluttede vi at ændre arrangementet til et TakeAway middag og vi håber på at den bliver en rimelig mulighed for Jer, og for at nogle af Jer alligevel kan
mødes omkring et jule-måltid privat. Det er selvfølgelig ikke det samme som vores traditionelle julemiddag,
men det var det bedste vi kunne arrangere. Der er 48 tilmeldte til kroens gode flæskesteg med klassisk
tilbehør og Risalamande udleveret i engangsemballage, og vi håber det forløber efter planen.

Kontingent - Kontingent - Kontingent - Kontingent - Kontingent
På generalforsamlingen blev fristerne for kontingentbetalingen ændret, så du/I nu skal betale
kontingentet senest den 1. februar. Kontingentet er kr. 150 og kan betales på Orø Seniorers
bankkonto i Nordea: Reg. 1726. Konto: 0746409648. Alternativt på MobilePay 52852 eller til et
medlem af bestyrelsen.

Vi håber selvfølgelig alle på at begrænsningerne for forsamlinger ændrer sig i løbet af foråret – så vi
igen kan samles og arrangementer igen afholdes, inkl. vores Bankospil i Forsamlingshuset.
Indtil da sender vi derfor vores bedste Jule- og Nytårshilsener til jer alle.

Med venlig hilsen, 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, Kanevænget 49.
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