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JuleNytbrev DEC 2020 

 
Velkommen til 

december 
nyhedsbrev 

 
Kalendernyt 

 
 

Spørgsmål til 
de enkelte 

arrangementer 
 

Tilmeldingsfrist for ”Nytårskuren med frokost” er senest 31. december. 
I skrivende stund kender vi ikke Covid-situationen, men MELD DIG TIL NU, så skal 
vi nok holde dig orienteret om det videre forløb. 
 
Vi har næste års kalender på plads, men der er naturligvis et lille forbehold for 
ændringer. Du vil altid kunne se den sidst reviderede udgave på hjemmesiden,  
 
Ring gerne til tovholderen for det enkelte arrangement hvis du har spørgsmål.  
Vi håber I får lyst til at deltage i flere af dem og glæder os til at se jer - men  
husk, intet fremmøde uden forudgående tilmelding (i god tid)!  
-------------------- 

Kalenderen 
 

 

========== 2021 kalender ========== 

Nytårskur & forsinket Julefrokost * Restaurant Hos Casper i Lufthavnen 
Fredag 8. JAN 12:00 - senest 15:00 
Gratis traditionel julefrokost med efterfølgende kaffe. 
Der er én øl eller vand betalt, yderligere drikkelse er for egen regning.  
Tovholder er Inger Fornitz, men spørgsmål og bindende tilmelding senest  
31. december skal ske til steen@seniornetbornholm.dk * SMS 4014 4995 
-------------------- 

 

Bryggeribesøg hos Small Batch * Skansevej 8B, Rønne 
Torsdag 21. januar klokken 14:00 - ca. 15:30 
GRATIS rundvisning og fortælling, "fra gyldent korn til liflige ølsorter". 
Gratis smagsprøver - det er muligt at købe øl med hjem efterfølgende. 
Køb f.eks. en ”smagekasse” med forskellige øl, 12 stk. i alt. 
Tilmelding senest 15. januar til steen@seniornetbornholm.dk * 4014 4995 
-------------------- 

 

Vi laver mad sammen - derefter fællesspisning 
Fredag 12. FEB 15:00 - ca. 18:30 
Sted: Køkkenet i Multihuset Østerlars (gamle skole) 
Max deltagerantal 20, så først til mølle! 
Menuforslag: Frikadeller som vores mor lavede dem med efterret ?? 
Bøf m/kartofler, agurker og gammeldags sovs, efterret?? 
Drikkevarer medbringes selv, medens vi betaler maden. (Der er masser af 
”gåsevin” i hanen). Husk mundbind! 
Tilmelding senest 6. februar til: Britta Poulsdatter  
brittafarmor@gmail.com * 3022 6218 
-------------------- 

 

Dagbladet Bornholmeren - minder fra en svunden tid. 
Med tidligere journalist og chefredaktør Søren Wolff 
Onsdag 10. marts klokken 14:00 - 16:00 
Sted: Aa-Huset, Gregersgade 5, Aakirkeby 
Der var engang to dagblade (ja faktisk 3) på Bornholm. 
Kom og hør historien om Bornholmerens skæbne - et dagblad der gik foran og 
blandt andet oprettede Bornholms første TV-station, som lå ovenpå trykkeriet i 
baggården til Storegade 30. Kaffe/the/forplejning medbringes selv. 
Tilmelding senest 5. marts til Britta Poulsdatter på 
brittafarmor@gmail.com * 3022 6218  
-------------------- 



 

 

Forårsfrokost hos Fru Petersen’s Cafe * Almindingsvej 31, Østermarie 
Onsdag 14. april klokken 12:00 - ca. 14:00 
SeniorNet betaler maden, medens drikkevarer og eventuel efterfølgende kage er 
for egen regning. Husk mundbind!  
Tilmelding senest 31. marts til: Solveig Ager Simonsen * Tlf. 3027 0406 eller 
helst på solveig.ager@gmail.com 

 

 

Middelaldercenteret * Stormandsgården & middelaldermad 
Torsdag 13. maj 14:00 - 17:00, vi mødes ved indgangen og går samlet ind. 
Klaus Thorsen fortæller om Stormandsgården og centeret hvorefter vi griller 
Stormandspølser og soldaterbrød over bålet. Hent indbydelsen i PDF fra 
hjemmesiden. Minimum 15, maximum 60 deltagere. 
Vi betaler adgang, maden og 1 øl/vand/æblemost. 
Yderligere drikkevarer købes for egen regning. 
Tilmelding senest 28. april til: steen@seniornetbornholm.dk * 4014 4995 

 

 

Brændesgårdshaven 
Onsdag 16. juni 14:00 - ?? (Lukker 17:00). 
Vi betaler entreen når vi mødes ved indgangen. 
Herefter går vi til cafateriat hvor vi kort orienterer om efterårets program. 
Kaffe og brød købes for egen regning.  
Tilmelding senest onsdag den 9. juni til: 
Britta Poulsdatter brittafarmor@gmail.com * 3022 6218 

 

 

Tovholderne tillader sig at holde ferie i juli måned 
På gensyn i august 
-------------------- 

Mobiltelefon 
- gratis! 

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

 PAS PÅ HINANDEN! Husk at medbringe håndspritten og maske til vores arrange-
menter, og hold afstand. 
-------------------- 

 Se resten af kalenderen på vores hjemmeside 
 

seniornetbornholm.dk 
- her finder du også vores formålsbeskrivelse, 

kalenderen, nyhedsbreve samt kontaktadresser. 
 

 

Så er der blot tilbage at ønske jer alle en  

glædelig jul og godt nyt – coronafrit - år! 
 

På tovholdernes vegne, Steen Paldan 
 

Tovholdere i SeniorNet 

 

Britta Poulsdatter 
Tlf. 3022 6218 
brittafarmor@gmail.com 
 

Inger Fornitz 
Tlf. 4036 0958 
ingfo@outlook.dk 
 

Ingelise Holstebroe 
Tlf. 2442 0518 
ingeliseholstebroe@yahoo.dk  
 

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

Steen Paldan 
Tlf. 4014 4995 
steen@paldan.dk 

Seniorrådgiver i Bornholms Regions Kommune 
Pia Rataj Hougaard 
Tlf. 5692 6057 * Pia.Ratej.Hougaard@brk.dk  
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