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           Orø Seniorer                                          
                  

Huskeseddel, 4. oktober 2021 
 

Kære medlemmer af Orø Seniorer,  
 

Så kom vi ind i efteråret og Corona er heldigvis lagt bag os. Efter afholdelsen af vores sensommertur i 
september er vi klar til efterårets arrangementer. Når du læser denne Huskeseddel har vi allerede afholdt 
oktober måneds bankospil og 50 medlemmer har også været på Bakken, hvorfor vi springer direkte til 
november & december måneds arrangementer. 

November 2021:  

Fredag d. 5. november kl. 14 i Elnebjergcenteret. ”Livsglæde HELE livet!  

Foredrag af Michael W. Pedersen. Foredraget er støttet af TRYG-fonden.  

ALLE er velkomne. Der serveres kaffe & kage. 

 

Lørdag d. 6. november kl. 14. Bankospil i Forsamlingshuset, (kun for medlemmer).  

Onsdag d. 17. november kl. 14: Testamente & Fremtidsfuldmagter: Elnebjergcenteret. Foredrag & 
information ved advokatfirma AVODAN, Holbæk. Alle er velkomne, det koster kr.30/person ved indgangen 
for kaffe & kage. 

December 2021: 

Årets julemiddag afholdes i Orø Forsamlingshus, onsdag d. 8. december, kl. 18 

Som hovedret serveres flæskesteg med tilbehør, til dessert serveres risalamande og der er selvfølgelig 
mandelgave til hvert bord. 

Efter mini-banko serveres kaffe med tilhørende chokolader, herefter lodtrækning med gaver, baseret på 
nummeret på indgangsbilletten. Vi kan i år desværre ikke tilbyde gaver til alle, men udlodder 10 gaver. 

           

Medlemsprisen er kr. 155,-.   Drikkevarer er eksklusive. 

 Betaling og tilmelding via foreningens bankkonto i NORDEA: Reg.1726. Konto. 0746409648.  

 Tilmelding ønskes allersenest onsdag d. 1.december 2021  

 Ved indbetaling til banken, venligst skriv deltagernes navne i meddelelsesfeltet til banken, i.f.m. overførslen. 
Alternativt kan betalingen (og dermed tilmelding) ske via MobilePay nr. 52852 eller kontant til et medlem af 
bestyrelsen. Ved betaling via MobilePay og direkte til bestyrelsen, skal vi selvfølgelig også bede om deltager 
navne. Ønsker du/I at sidde ved samme bord, sammen med navngivne personer, da venligst oplys ved 
indbetalingen, idet der opsættes bordkort på samtlige pladser.  

Bestyrelsen ønsker hermed alle vores medlemmer i Orø Seniorer et godt efterår. 

Formand Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35. Kasserer Henrik Persson, Enghaven 50.                     
Willy Haugaard, Enøvej 25B. Jørn Koch, Østre Strandvej 20. Mona Hansen, Kanevænget 17.    
Bestyrelsessuppleanter:  Ulla Fensløv, Snavevej 7, Birgit Heuck Jensen, Kane vænget 49. 
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