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Solveig Ager Simonsen 
Tlf. 3027 0406 
solveig.ager@gmail.com 
  

Steen Paldan 
Tlf. 4014 4995 
steen@paldan.dk  
 

 
 

Har du gode ideer til 
aktiviteter? 

 
Mail eller ring dem til 
en af tovholderne så 

ser vi på mulig-
hederne… 

 

Rønne, den 12. august 2020  
 

Referat 
Tovholdernes 
opsamlings-

møde. 
 

Medlemskab 
 
 
 

Kalenderen 
- gratis bus! 

 
 

Økonomi 
 
 
 
 
 
 

Dit input til 
aktiviteter  
er meget 

velkomment 
 

 
Britta ringer 

til dig 

Jens Rehfeld har valgt at forlade os for at hellige sig de 
mange andre aktiviteter han har. 
Vi takker Jens for hans store og utrættelige arbejde med 
Seniornets opstart, og ønsker ham alt godt fremover. 
 
Krav for medlemskab i Seniornet er, at man er enlig, er 
fyldt 65 år, og bosat på Bornholm, så tidligere krav om 
bopæl i Rønne gælder ikke mere. 
 
Kunstmuseet & Æblets dag gennemføres som planlagt. 
Vi arrangerer gratis bustransport fra biblioteket til 
Æblets dag, læs mere i kalenderen herunder. 
 
Fra næste år vil der komme en beskeden brugerbetaling 
på 20 kr. pr. arrangement til hjælp for dækning af 
forplejning/entre. Ved større arrangementer kan det 
koste lidt mere, men det vil fremgå af kalenderen.  
De penge fra Dansk Folkehjælp vi ikke har brugt i år 
p.g.a. Coronaen, bliver overført til næste år. 
 
Kalenderen skal opdateres, så DU har stadig mulighed 
for at komme med aktivitetsforslag, det være sig 
foredrag, besøg på en attraktion eller andet hvor vi kan 
samles. Mail dit forslag senest 6. september, og tænk 
ikke på økonomien - det gør vi. 
 
Britta Poulsdatter vil ringe til alle for at få afklaret flere 
spørgsmål, så hvis dit display viser 3022 6218, kan du 
roligt tage telefonen. 
 

 

Mobiltelefon 
- gratis! 

Der er stadig tilbud til alle medlemmer, at de kan 
modtage en gratis DORO ”ældrevenlig” mobiltelefon 
med SIM-kort og taletid på. 
Skriv til steen@paldan.dk hvis du er interesseret. 
 

 

Kalenderen Melstedgård * Æblets dag 
Tirsdag den 29. september * GRATIS busafgang fra 
Rønne Bibliotek 13:00, retur i Rønne ca. 16:30 
Kaffe/the og kage kan købes for egen regning 
Tilmelding senest 20. september til Britta Poulsdatter 
3022 6218 * brittafarmor@gmail.com 
 
Bornholms Kunstmuseum * Guidet tur rundt på museet 
Søndag den 25. oktober OBS! kl. 13:00 
Gratis kaffe/the og kage  
Tilmelding senest den søndag den 9. oktober til  
Solveig Ager Simonsen * Tlf. 3027 0406 
solveig.ager@gmail.com    
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