
Hvem er vi? 
60+Bornholm er en paraplyorganisation for 9 
datastuer fordelt over hele øen. 
 
Vi er mere end 40 ildsjæle, som frivilligt og gratis 
hjælper flere hundrede medborgere med at kunne 
fungere i den digitale tidsalder. 
 
Det er kun muligt for os at gøre vores tilbud gratis 
pa  baggrund af vores samarbejdspartnere: 

 Bornholms Regionskommune støtter os med 
§18-midler til frivilligt, socialt arbejde 

 TechSoup Danmark støtter os med software 

 Faglige Seniorer - vores hovedorganisation -  
støtter os med et landsdækkende netværk i 
samarbejde med Danske Seniorer 

Gratis 
IT-hjælp 
til dig 

9 datastuer fordelt på hele Bornholm 

 IT-vejledning i datastuerne 

 Telefonisk pc-hjælp 

 PC-hjælp i eget hjem 

Vi tilbyder al den IT-hjælp, du behøver, sa  du kan 
klare dig i den digitale tidsalder. 
 
Hvis du er fyldt 60 år 
- eller du er førtidspensionist -  
og ønsker at komme i gang, udbygge eller 
vedligeholde din viden og dit kendskab til IT 

- så tilbyder vi at hjælpe dig ganske gratis. 
 
Er du "kørt fast" - sa  hjælper vi dig ogsa . 



Her finder du din datastue 
Allinge 

Kirkeplads 2, 3770 Allinge. Kim Jensen 
A bningstid: Mand. & Fred. 09.00-12.00. Tlf. 2463 4128 

Gudhjem 
Melstedvej 1, 3760 Gudhjem. Inger Adolfssen  
A bningstid: Mand. & Onsd. 09.00-12.00. Tlf.  2493 2102  

Hasle 
Storegade 64, 3790 Hasle. Cai Kruse  
A bningstid: Tirsd. 09.00-12.00 & Onsd. 09.00-16.00. 
Tlf. 2929 0554  

Klemensker 
Stadionvej 4, 3720 Klemensker. Bjarne R. Hansen 
A bningstid: Onsd. 10.00-12.00. Tlf. 3061 7026 

Nexø 
Paradisvej 68, 3730 Nexø. Bjørn Ørding-Thomsen 
A bningstid: Onsd. 10.00-12.00. Tlf. 5647 0112 

Rønne 
Sagavej 2, 3700 Rønne. A bningstid: Tirsd. 09.00-12.00 
Kontakt 60+formand Anne Hegner for yderligere oplysninger. 

Snogebæk 
Hovedgaden 12, 3730 Snogebæk. Aksel Pilga rd 
A bningstid: Mand./Onsd./Torsd. 10.00-12.00. Tlf. 2521 2237 

Tejn 
Ndr. Strandvej 31, 3700 Tejn. Anne Hegner. 
A bningstid: Torsd. 14.00-16.00 Tlf. 4793 7374 

Aakirkeby 
Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby. Troels Jørgensen 
A bningstid: Kontakt venligst Troels Jørgensen 
tlf. 2196 5532 

Sådan får du telefon-support 
 
Har du brug for akut hjælp med et pc-problem, kan du kontakte en 
af datastuernes vejledere: 
 

Mandag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 9155 0960 

Tirsdag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 9155 1695 

Torsdag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 9155 2454 

Fredag kl. 1500 - 17.00 pa  telefon 9155 2659 
 
Bemærk venligst, at telefonerne er lukket uden for a bningstiden. 
 

Sådan får du hjælp i eget hjem 
 
Er du ikke mobil eller er du mindre mobil - eller er der andre 
a rsager til, at du ikke kan henvende dig personligt i en af vores 
datastuer - sa  er der mulighed for at fa  besøg af en af vores 
vejledere hjemme hos dig selv. 

Ring til vores telefon-support i a bningstiden og aftal nærmere. 

 

Generelle spørgsmål 
 
Spørgsma l af generel karakter om 60+Bornholm bedes stillet til: 
 
Formanden: 
Anne Hegner Tlf.: 4793 7374 Mobil: 3012 3748  
 Mail: anneb.hegner@gmail.com 
 
Du kan se mere om os pa  vores web-sted: www.60plusbornholm.dk 
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