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           Orø Seniorer                                          
                  

Huskeseddel, 12. februar 2022 
 

Kære medlemmer af Orø Seniorer,  

Så er vi næsten kommet igennem vinteren så lad os nu håbe på milde vinde og lidt sol.       

Den nye Lille Gule 2022 er vedlagt i SeniorBladet 

ARRANGEMENTER fastsat de næste 8 måneder af 2022: yderligere arrangementer annonceres senere: 

Marts 2022: 

Lørdag d. 5. marts kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

April 2022: 

Lørdag d. 2. april kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

Lørdag d. 30. april kl. 14. Ordinær Generalforsamling afholdes i Elnebjergcenteret. Nærmere med 
Huskesedlen næste gang i april måned. 

Maj 2022: 

 Onsdag d. 25. maj kl. 9 > kl. 19. Sofiero Slot og Blomsterpark, Helsingborg, Sverige: 

 Vi har været så heldige at få tildelt et §18 tilskud fra Holbæk Kommune til brug for vores forårsudflugt til 
Sofiero Slot og Blomsterpark v. Helsingborg. Turen annonceres i april udgaven af Huskesedlen. (Bemærk at 
datoen er ændret fra d. 18. til d. 25. maj.) 

 September 2022:   

 Lørdag d. 3. sept. kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

  Onsdag d. 21. – søndag d. 25. september, begge dage inklusive. Sensommertur til Bornholm.  

 Vi har valgt 5-dages turen med ophold på Hotel Gudhjem og med Vitus Rejser som udbyder. Vi har reserveret 
42 pladser hos Vitus på denne rejse. Turen gennemføres ved min. 25 personer fra Orø Seniorer, dette for at 
kunne få bussen til at hente os på Orø og bringe os sikkert hjem igen til vores dejlige ø. 

 Der kan være andre gæster med fra Vitus Rejser, men det har vi jo prøvet før. 

 Orø Seniorer skal have tilmelding fra jer til denne Bornholmstur, SENEST torsdag d. 10. marts 2022.  

 Herefter vi sender en samlet liste til Vitus Rejser med Navne, Adresser, mailadresse samt tlf. nr. Endvidere om 
der ønskes enkelt eller dobbeltværelse. Der er 3 d/b værelser m. havudsigt. Disse 3 værelser koster kr. 800 
ekstra for værelset. Enkeltværelser koster kr.400 ekstra. Med denne huskeseddel er vedlagt en rejsebrochure 
sammen med en tilmeldingsformularen, der skal afleveres til et medlem af bestyrelsen, ELLER tilmelding kan 
foretages direkte via vores hjemmeside: https://orø-seniorer.dk/arrangementer/sommerrejse/tilmelding MEN 
HUSK nu at trykke SEND, så får du straks en bekræftelse på tilmeldingen. Får du ikke denne bekræftelse er 
du ikke tilmeldt, ring evt. for hjælp med udfyldelsen. 

 Turen udbydes til kr. 3.899 per person ved to personer i db-værelse. Efter tilmelding sender Vitus Rejser 
opkrævning og bekræftelse på deltagelsen direkte til deltagerne. Depositum på kr. 1.000 samt adm. tillæg på 
kr. 89 skal betales 10 dage efter modtagelsen af deltagerbilletten direkte til Vitus Rejser, idet Vitus Rejser er 
arrangør af rejsen. Restbeløbet skal betales senest d. 20. juli 2022, ligeledes til Vitus Rejser jf. opkrævning. 
Der kan desuden tilkøbes afbestillingsforsikring til kr. 330/person hos Vitus Rejser. Den skal bestilles samtidig. 

 Med hilsen fra bestyrelsen, Orø Seniorer: 

 Formand Peter Bach Larsen. Kasserer Henrik Persson. Willy Haugaard. Jørn Koch. Mona Hansen.    
Bestyrelsessuppleanter:  Ulla Fensløv. Birgit Heuck Jensen 
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