RINDAL PENSJONISTLAG - HANDLINGSPLAN FOR 2020

Rindal pensjonistlag på tur i Storlidalen den 13. juni 2019.

Lagets møter kalles Åpen dag.
De arrangeres torsdag i ni av årets måneder på Eldresenteret, gjerne den første torsdagen, kl. 10.00 –
12.30. Vanligvis er det foredrag, kåseri eller musikkframføringer den første timen. Etter matservering
kl. 11.00 er det info om styrearbeid, eldrerådets arbeid, brukerutvalgets arbeid eller annen info. Av
og til er det utlodning. Møtene er åpne for alle.

23. januar Tema: Gøran Sørloth kåseri om samarbeid og om å ta vare på hverandre – og godbiter
fra Rosenborgtida. Ragnhild Stavne Bolme – ildsjel – fra turen til Oslo, møtet med kong Harald og
«Afternoon tea» på slottet. Meldal og Løkken pensjonistforeninger på besøk.

20. februar Årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet orientering om Skisseprosjekt for
helsehus/helsetun i Rindal kommune.

12. mars Bankens dag. Da får alle som fyller 80 år i kalenderåret spaserstokk i gave fra Rindal
sparebank. Bløtkake spanderes og det vises bilder fra bygda.

2. april Tema Fra Romundstadbygda ved Magne Løset
7. mai. Verdens aktivitetsdag feires. Aktiviteter - dans til trekkspillmusikk.
2. juli - Kulturvøkku. Åpen dag med utflytta rindaling som forteller om oppvekst i Rindal og videre
liv.

2. sept. Åpen dag. Tema ikke fastlagt.

1. oktober Åpen dag. Den Internasjonale Eldredagen feires sammen med Råd for eldre og
mennesker med nedsatt funksjonsevne (Eldrerådet).

5. november Åpen dag. Tema ikke fastlagt.

Andre planlagte møter og aktiviteter
Styremøter har allerede vært avviklet i januar og februar. Møter etter behov, men vanligvis hver
6. uke.

18. mars kl. 19.

Åpent møte på Torshall om Fremtidsfullmakt. Carsten O. Five tar for seg temaet.
Underholdning av Karstein Mauset.

Juni: Tur. Det er ikke bestemt hvor turen går i 2020.
4. juli Kulturvøkku. Stand på Torgdagen. Fokus på viktige saker pensjonistlaget arbeider med. Quiz,
sjokolade, kaffe og medlemsverving.

September Innspill til kommunens prosess med Kommuneplan for 2021 – 2024 og budsjett for
2021.

September Åpent kveldsmøte om pensjon.
5.desember kl. 13.00 Julebord med god mat, musikk, allsang og underholdning.
Vervekampanje Følge opp medlemsverving i 2021

Syng med oss
I samarbeid med Røde Kors arrangeres ettermiddagstreff tre ganger vår og tre ganger høst. Her er
det flott musikk, allsang, servering og mulighet for en svingom.

Datakurs
I samarbeid med Rindal Frivilligsentral er det åpent datakurs hver mandag i frivilligsentralens lokaler.
Nybegynnerkurs arrangeres i januar 2020.

Rindal, 20.02.2020
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