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           Orø Seniorer                                          

Invitation til bustur til ZEN-GARDEN, onsdag d. 16. juni 2021 
        26.04.21 
 
Kære medlemmer af Orø Seniorer,       
 
Vi har herved den glæde at kunne indbyde til årets første bustur ud af Orø. 
 
Vi kører fra Orø Brugs kl. 09, onsdag d. 16. juni og forventer ankomst til ZEN-GARDEN i Stenlille kl. 10:15 
hvorefter vi (siddende i bussen), får fortalt historien om havens tilblivelse af stifteren.  

Vi får herefter ca. 1½ times tid til selv at gå rundt i haven, indtil busafgang kl.12:15 til Bromølle Kro. 

 

På Bromølle Kro skal vi nyde deres to-retters special menu, bestående af: 

Kalvesteg med surt og sødt, hvide kartofler og kalveskysauce samt Vaniljeis med syltede frugter og makroner. 

Til maden serveres 1 genstand = 1 øl/vand/gl. vin samt Isvand til alle. Vi slutter af med Kaffe og småkager. 

Vi kan være 50 personer i den bestilte DitoBus. Medlemsprisen er dkk 300/person.  

Tilmelding senest den 1. juni 2021. Tilmeldingen skal foretages ved indbetaling til Orø Seniorers bankkonto i 
Nordea med angivelse af deltager navn/navne. Nordea bank: Reg. 1726. Konto: 0746409648.  

Alternativt på MobilePay 52852 eller til et medlem af bestyrelsen.  

For at kunne deltage i turen ønsker bestyrelsen at alle deltagere skal være i besiddelse af et Corona-pas som 
kan fremvises ved indstigning i bussen, alternativt til et Corona-pas vil være en negativ test senest 72 timer før 
afgang. Med dette krav føler vi os trygge med at gennemføre turen. Det bliver jo næsten som vi plejer, førend 
Corona holdt sit indtog i samfundet. Mundbind skal vi formentlig stadigvæk have klar til brug i bussen og ved 
indgangen til restauranten. Får du evt. vanskeligheder med at få et berettiget Corona-pas downloaded for print 
og/eller til din Smartphone, hjælper bestyrelsen dig selvfølgelig gerne hermed. 

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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