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Hvordan kan jeg komme i Dagcentret? 
 

Dagcentrene er et kommunalt tilbud for pensionister på Bornholm. 
 
For at benytte tilbuddet skal man være visiteret til et tilbud via Myndig-
hed i Center for Ældre. 

 
Hvad koster det? 
 
Prisen for at komme i dagcentret er i 2018 - inklusiv kaffe, brød og kørsel: 

 
Heldagsplads 67 kr. 
Halvdagsplads 49 kr. 
 
Hertil kommer pris for varm middagsmad + biret 65 kr. 
Hovedret alene 53 kr.             
 
Der er mulighed for selv at have madpakke med. 
 
Betaling for maden opkræves direkte af Devika. 
 

 
Kontakt 
 
Dagcentrene kan kontaktes: 
Mandag til fredag mellem 8.00 og 15.00 
 
Rønne, telefon 56 92 47 11 
Nexø, telefon 56 92 49 06 
 
Dagcentrene holder lukket hver weekend, helligdage,  
Grundlovsdag, 1. maj, 24. december og 31. december. 
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Dagcentertilbud   
 
 
Sønderbo, Rønne  
Nørremøllecentret, Nexø 
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Hvad foregår der i Dagcentret? 
 

Aktiviteter giver glæde og mulighed for at møde andre mennesker, og 
i dagcentrene i Rønne og Nexø har vi stort fokus på  
netop dette. 
 
Vi starter formiddagen med fælles hygge med kaffe, brød og frugt, 
hvor vi bl.a. snakker om hvilke ting vi skal lave i løbet af formiddagen. 
 
Efter formiddagskaffen har vi stolegymnastik og god musik for at få 
rørt både krop og sjæl, og bagefter spiller vi forskellige spil som f.eks. 
dart, curling, stigegolf, boccia, forskellige former for kortspil, quiz, ser 
gamle film og hvad vi ellers kan finde på. 
 
Ind i mellem byder vi på bankospil, dans og musik, så der er sjældent 
nogen dage som er helt ens. 
 
Herefter spiser vi middagsmad eller medbragt madpakke. 
Er du i dagcenter hele dagen er der mulighed for et hvil efter middags-
maden, hvorefter der er eftermiddagskaffe før taxaen kører hjem. 
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Generelle oplysninger 
 
Nexø 
I dagcentret i Nexø er der mulighed for  
 
Halvdagspladser - hver formiddag  
Halvdagspladser - eftermiddage tirsdag og torsdag 
Heldagspladser - hver dag 
 

Rønne 
I dagcenteret i Rønne er der mulighed for  
 
Halvdagspladser - hver formiddag 
Heldagspladser - hver dag 
 
Ved afbud skal det meddeles dagcentrene dagen før senest kl. 11.30, 
afbud til mandag dog senest fredag kl. 11.30. 
Ved senere afbud bliver man opkrævet almindelig takst. 


