
 
 

Nyhedsbrev med kalender 

SENIORNET BORNHOLM 

Afsender Steen Paldan 
Tlf. 4014 4995 

Mail: steen@seniornetbornholm.dk 

 

 

Nyhedsbrev SEP 2020 

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  
 

 
 

Har du gode ideer til 
aktiviteter? 

 
Mail eller ring dem til 
en af tovholderne så 

ser vi på mulig-
hederne… 

 

Rønne, den 12. september 2020  
 

Velkommen 
til september 

nyhedsbrev 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har lagt os ”i selen” for at skabe ”brede aktiviteter” i 
årets sidste måneder, og indbyder blandt andet til: 
Samtale med sognepræst, besøg på museer, bryggeri og 
julehygge. Ring gerne til tovholderen for arrangementet 
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!  
 
Send tilmelding i god tid så vi kan planlægge derefter. 
OBS Tilmeldingsfristen for Teknisk Samling er 20 SEP!!! 
 
PAS PÅ HINANDEN! 
Husk at medbringe håndspritten (og måske maske) til 
vores arrangementer, og hold 1 m afstand.  
-------------------- 

 

Kalenderen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teknisk Samling * Søndag den 27. september 
GRATIS adgang og gratis bus med afgang fra Rønne 
Bibliotek 13:00, retur i Rønne ca. 16:00 
Vi har mundbind med. 
Gratis kaffe/the. Kage, is, øl og sodavand 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 kl. 13:00 
Gratis kaffe/the og kage i museumscafeen. 
Tilmelding senest den søndag den 9. oktober til  
Solveig Ager Simonsen * Tlf. 3027 0406 
solveig.ager@gmail.com 
-------------------- 
Bryggeribesøg hos Small Batch * Skansevej 8B, Rønne 
Torsdag den 19. november klokken 14:00 - ca. 15:30 
GRATIS rundvisning og fortælling om, "fra gyldent korn 
til liflige ølsorter". Gratis smagsprøver - og det er muligt 
at købe øl med hjem efterfølgende. 
Tilmelding senest 15. november til 
steen@seniornetbornholm.dk * 4014 4995 
-------------------- 
Samtalen kan lette sorgen! 
Julen er nær - hvordan takler vi enlige "den søde tid"? 
Onsdag den 9. december klokken 14:00 - 16:00 
Præstegårdsladen * Pistolstræde 12, Rønne 
Hospitals- og sognepræst samt tovholder i kirkens 
sorggruppe Henriette Ry Nielsen, fortæller 
om  mulighederne for at deltage i sorggruppe. 
Der er gratis kaffe/the og 10 cm god kringle. 
Maximalt 32 deltagere, minimum 10, så først til mølle. 
Tilmelding senest 5. december til 
steen@seniornetbornholm.dk * 4014 4995 
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Julehygge med spisning 
Lørdag den 12. december klokken 17:30 - ca. 21:30 
Sagahuset * Sagavej 2, Rønne, indgang fra gården. 
Varm (gratis) traditionel julemad fra Capser i Lufthavnen 
OBS! Medbring selv: 
Tallerkener, bestik, servietter, glas og egen drikkelse 
herunder kaffe/the og eventuelt guf. 
Tilmelding senest 6. december til 
steen@seniornetbornholm.dk * 4014 4995 
-------------------- 

Sct. Nicolai 
kirke 

Juleaften i 
Sagahuset 

Vær også opmærksom på Sct. Nicolais juleaften med 
spisning, sang og dans om træet for enlige. 
P.g.a. Corona må kirken tage forbehold for 
gennemførelsen og under alle omstændigheder, vil der 
være deltagerbegrænsninger.  
Hold øje med dagspressen for yderligere oplysninger. 
-------------------- 

 

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  
-------------------- 

 

Mulige 
vinter-

aktiviteter 
 

Vi er altid interesserede i forslag, der kan gøre 
hverdagen nemmere for enlige - har DU forslag, så kom 
med dem og vi ser på mulighederne? 
Et emne kunne være, ”skriv dine erindringer”………. 
-------------------- 

 

 

Hold også øje med vores hjemmeside:  

 

seniornetbornholm.dk 
 

- her finder du vores formålsbeskrivelse, kalenderen og nyhedsbreve samt 

kontaktadresser. 


