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           Orø Seniorer                                          
     

      Huskeseddel, 26. februar 2021/pbl 

     

Kære medlemmer af Orø Seniorer,    

Så er vi endelig på vej ind i foråret.  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 stadigvæk værne os mod denne virussygdom. 

Har du af den ene eller anden grund endnu ikke fået betalt dit kontingent for 2021 på kr. 150, bedes du gøre 
dette inden d. 10. marts, på Orø Seniorers bankkonto i Nordea: Reg. 1726. Konto: 0746409648. Alternativt på 
MobilePay 52852 eller til et medlem af bestyrelsen.  

Det er vigtigt at vi får kontingent indbetalt nu, idet vi skal betale Danske Seniorer dkk 65 per registreret aktivt 
medlem i begyndelsen af året Dette beløb dækker for hvert aktivt medlemskab, tilsendelse af SeniorBladet 
seks gange årligt samt ”Den Lille Gule”, hæftet der giver oplysninger om pensionsbeløb m.v., baseret på den 
af Folketinget godkendte Finanslov for indeværende år.  Hæftet udkommer hvert år og omdeles med 
SeniorBladet og HUSKESEDLEN, normalt i februar måned. 

Ønsker du af den ene eller anden grund, ikke længere at være medlem af Orø Seniorer eller ikke længere 

ønsker at støtte organisationen: Danske Seniorer, er det derfor vigtigt at du giver os besked snarest muligt.       

Vedlagt er håndbogen: Pensionist eller Efterlønner med alt, der er værd vide om pension og efterløn. I 
daglig tale kaldet "den lille gule” (værdi dkk 50), og som giver dig/jer gode oplysninger om de økonomiske 
forhold ifm. pensionisttilværelsen. 

Vi håber på at begrænsningerne for forsamlinger snart kan ændre sig – så vi igen kan samles og 
arrangementer igen afholdes, inkl. vores Bankospil i Forsamlingshuset. P.t. planlægger vi en bustur til ZEN-
garden i slutningen af maj måned eller senere, og afventer nu regeringens udspil for om vi kan gennemføre 
denne tur. Vi melder selvfølgelig ud så snart dette bliver aktuelt. Ligeledes afventer vi regeringens udspil vedr. 
det nuværende forsamlingsforbud, mht. afholdelse af årets Generalforsamling. 

Vi er lige nu ved at detailplanlægge vores 4-dages sommertur til Fyn, søndag d. 12. september til og med 
onsdag d. 15. september.  Til september forventer vi at alle, der ønsker og kan tåle at blive vaccineret, er 
blevet rimelig beskyttet mod Covid-19 og derfor tør vi nu godt planlægge en sådan bustur med busafgang fra 
Orø kl. 07, søndag d. 12. september. Bussen fra DitoBus kører os sydover, med stop på rastepladsen v. 
Rønnede. Derfra videre mod Falster & Lolland til Tårs. Fra Tårs sejler vi med Langelandsfærgen til 
Spodsbjerg på Langeland. Overfartstiden er 45 minutter og under overfarten skal vi nyde to gode stykker 
smørrebrød inkl. en valgfri drikkevare. Ved ankomst til Langeland får vi en sightseeingtur rundt på øen, og 
finder derefter et godt sted at drikke kaffe og nyde en kage, måske i Rudkøbing. Herefter kører vi via Tåsinge, 
direkte til Hotel Faaborg Strand beliggende naturskønt ved Faaborg Fjord. Fra Faaborg er der rimelige korte 
transporttider til de fleste steder på Fyn og i skrivende stund er vi ved at bearbejde udflugtsprogrammet for alle 
dagene, med hjemkomst ved aftenstid onsdag d. 15. september. Når Rejseprogrammet er færdigtrykt, sendes 
dette rundt med næste HUSKESEDDEL med SeniorBladet medio april. Allerede nu kan dagene så reserveres 
i din kalender, således at du ikke går glip af denne, forhåbentlig spændende rejseoplevelse. De medlemmer 
der bor udenøes får tilsendt HUSKESEDLEN og Rejseprogrammet direkte via deres oplyste e-mail adresse. 

Bestyrelsen sender hermed vores bedste forårshilsener til alle vores medlemmer. 

Pva. bestyrelsen for Orø Seniorer 

Peter Bach Larsen 

  

 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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