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           Orø Seniorer                                          
      

     Huskeseddel, 10. juni 2022 
 
 
 

Kære medlemmer af Orø Seniorer,  
 

Tak for hyggeligt samvær ifm. besøget på Sofiero i Helsingborg onsdag d. 25. maj.  

Vi var 49 forventningsfulde deltagere og der var vist ikke mange, om nogen, der blev skuffede.  

Blomsterne var sprunget ud – næsten alle sammen – og den varmrøgede laks var sprunget direkte i 
rygeovnen – så frisk og velsmagende var den faktisk.  

Tak til Sofiero for at afvikle et godt besøg med en god fortæller og tak til Holbæk Kommune, 
FrivilligCenter Holbæk for §18 støttemidler til selve busturen. 

Tak til Østre Færge v. Michael Kousted for transporten over Østre Rende. 

 

ARRANGEMENTER planlagt de næste 5 måneder af 2022: 

 August 2022:    

 Mandag d. 15. august kl. 14-16 i Elnebjergcenteret. Alle er velkomne, der kan købes kaffe, kage m.v. 

 Forfatter Rita Schmidt Sørensen vil komme og fortælle om hvordan hun fik inspiration til at starte som 
forfatter og fortælle om hendes nuværende forfatterskab og om sine p.t. tre bøger der nu er 

udkommet. Se link: ritaschmidtsoerensen.dk/anmeldelser.htm 

 September 2022:   

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

  Onsdag d. 21. sept. afgang kl. 8 med retur søndag d. 25. september, aften. Sensommertur til Bornholm.  

 Vores 5-dages sommer tur med ophold på Hotel Gudhjem og med Vitus Rejser som udbyder afvikles. Vi bliver 
afhentet ved Brugsen, kl. 8. Vi er 30 deltagere som er tilmeldt denne rejse og Vitus Rejser har nu sendt alle 
deltagerne en bekræftelse på rejsen sammen med et Rejsebevis på deltagelsen.  

 Oktober 2022:   

 Lørdag d. 1. oktober kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

 November 2022:   

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

 Fredag d. 25. november kl. 14.  

 Bustur til Gisselfeld Klosters store Juletorv med efterfølgende kro aftensmad på tilbagevejen mod Orø.  

 December 2022 

 Vi afholder vores traditionsrige julemiddag – dag, tid og sted annonceres senere.  

 

 Formand Peter Bach Larsen. Kasserer Henrik Persson. Willy Haugaard. Jørn Koch. Mona Hansen.    
Bestyrelsessuppleanter:  Ulla Fensløv & Solveig Dyhl.  
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