Odense, den 9-05-2016.

Indbydelse til en dag i hyggeligt samvær.
Som tidligere aftalt, afholdes denne komsammen torsdag den 16-6-2016.
Vi har denne gang valgt at mødes et andet sted end på vores gamle skole i Bolbro.
Program som følger:
KL. 10.00

mødes vi i

Seniorhus Odense
Toldbodgade 5-7 · 5000 Odense C
http://seniorhusodense.dk/
Hvor vi får en kop kaffe/te og ostemad (pris kr. 14,-) medens vi forsøger at se, om vi stadig kan
kende hinanden.
Der er også mulighed for at se, hvad huset indeholder af aktiviteter.
Herefter går vi det sidste stykke ned til havnen, hvor der sker en masse for tiden, og besigtiger nogle
af de nye ting der skyder op: Det Nordatlandiske Hus, Havnebadet-o.s.v.
Efter rundturen på havnen går vi over ”Byens Bro” til banegården, og videre forbi ”Odeon” til
H.C.Andersens kvarteret.
Er det, mod forventning, regnvejr tager vi City-bussen , der holder lige udenfor Seniorhuset , og
kører en rundtur i det indre af Odense. Bussen er pensionist venlig, med hensyn til pris, nemlig
gratis.
Kl. ca. 14.00 ankommer vi til restaurant ”Grønttorvet”

http://restaurantgrønttorvet.dk

Her har Henning reserveret plads til os, så vi kan indtage frokosten.
Vi har her 3 muligheder for anretninger, og ”Grønttorvet” vil gerne have, at vi vælger på forhånd ,
og at Henning giver dem besked.
1: Den lille frokostplatte á kr 198,2: Stjerneskud á kr 135,3: Pariserbøf á kr 129,Vi vil gerne bede om til/framelding på mail senest den 1-6-2016 , til Henning.
Husk at angive hvilken anretning man ønsker (1-2 eller 3)

Vi håber at vejret er med os, og vi får nogle fornøjelige timer sammen.
Mange kærlige hilsener fra

Drengene

City/Havnebussen kører alle hverdage til Seniorhuset – læs tidspunkter her
(Der kan ikke påregnes at parkere lige ved Seniorhuset, men der er en stor gratis parkeringsplads
lige ved siden af Odense Marcipanfabrik, ca. 100m fra Seniorhuset.)

Parkering

