
    

 

DANSKE ÆLDRERÅD, Jernbane Allé 54, 3.th., 2720 Vanløse, mail: dn@danske-aeldreraad.dk 

 
 
Udstilling  
 

 
DANSKE ÆLDRERÅD har udarbejdet en plancheudstilling med to plancher, der 
omhandler henholdsvis ældrerådene og DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
Plancherne er udarbejdet som oplysende materiale omkring ældrerådenes arbejde. 
 
Plancherne kan bruges af ældreråd, seniorråd samt regionsældreråd ved f.eks. 
kommunearrangementer, temadage for ældre eller kommende pensionister, 
orienteringsarrangementer, regionældrerådsmøder m.v. – kort sagt; alle steder hvor man 
ønsker at gøre ældrerådene synlige. 
 
Plancherne kan lånes fra DANSKE ÆLDRERÅD´s sekretariat mod betaling af porto 
og administrationsgebyr på i alt 250 kr.  
  
Kort om udstillingsplancherne 
Hver planche er trykt på polyesterstof og er 80 cm brede og 200 cm høje. Hver planche 
har et stativ, så de kan stå frit fra væg. De kan stilles hver for sig, danne en trekant eller en 
”væg”. For at teksten fremstår mest tydelig, tilråder vi, at man undlader at sætte dem foran 
et vindue.  
 
En planche omhandler DANSKE ÆLDRERÅD, og en planche omhandler ældrerådet. (Der 
forefindes også en planche, der omhandler seniorrådet). Man låner et sæt af to plancher. 
Hver planche ligger i en taske sammen med et stativ, og hver taske er pakket i et rør.  
 
Forsendelse: 
1 udstilling = 2 plancher, 2 stativer til opsætning og 1 taske, som forsendes i 1 rør. Der 
medfølger pakkelabel til returforsendelse til sekretariatet.  
 
Plancherne bestilles ved sekretariatet på vedhæftede seddel. Plancherne bookes efter 
”først til mølle princippet” og kan forhåndsbestilles op til et halvt år i forvejen. 
Plancherne kan beholdes i 1 uge (med mindre andet er aftalt) og sendes normalt fra 
sekretariatet om torsdagen. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jeanette Frandsen 
Ældrekonsulent 
 
 

 

 
 



    

 

DANSKE ÆLDRERÅD, Jernbane Allé 54, 3.th., 2720 Vanløse, mail: dn@danske-aeldreraad.dk 

 

Bestillingsblanket for udstilling:  
 

 

Vi ønsker at leje 1 udstilling bestående af 2 plancher,  

hvoraf den ene er om ældrerådet        
 

Vi ønsker at leje 1 udstilling bestående af 2 plancher,  

hvoraf den ene er om seniorrådet      
 

Sæt venligst kryds ud for den udstilling, I ønsker at låne. 

 
Udlånt til: 
 
Ældre-/seniorråd:  ___________________________________________________ 
 
Adresse:           ___________________________________________________ 
 
Post nr. og By:      ___________________________________________________ 
 
Tlf. nr.           ___________________________________________________ 
 
Mail-adresse:        ___________________________________________________ 
 
 
Modtageradresse (kun hvis anden adresse end ovenstående): 
 
Navn:           ___________________________________________________ 
 
Adresse:           ___________________________________________________ 
 
Post nr. og By:      ___________________________________________________ 
 
 
Plancheudstillingen ønskes lånt: 
 
Fra dato: _________________________Til dato: __________________________  
 
 
Lånetid:  1 uge med mindre andet er aftalt.  
 
 
Fakturaoplysninger: 
 
EAN-nr………………………………. …….eller  Adresse:………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 


