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Mandag

Tirsdag
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Torsdag

Fredag



Månedens aktiviteter



Aktivitetscentrets åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.30 - 15.30

Afbestilling af mad
Ved fravær i aktivitetscentret er borgeren selv ansvarlig for at afbestille 
eller få maden omdirigeret hjem. Der skal ringes til Køkkenområdet 
inden kl. 09.00 på tlf. 72 33 58 00.

Kørsel
Afbestilling af kørsel: kontakt aktivitetscentret mellem kl. 08.30 - 08.45. 
Der kræves en henvisning for at kunne benytte kørselsordningen.

www.hjoerring.dk/aktivitetscentre


	Tekstfelt 24: JANUAR 2023
	Tekstfelt 26: Formiddags aktiviteter:Læsegruppe. Banko på VBC. Frit slaw.Middagsmad og hvile.Bevægelse/aktive spil.
	Tekstfelt 27: Formiddags aktiviteter:Frit slaw. Læse-samtale gruppe.Middagsmad og hvile.Quiz. Boldspil
	Tekstfelt 28: Formiddags aktiviteter:Frit slaw. Onsdagsklub. Kor.Middagsmad og hvile.Bevægelse/aktive spil.
	Tekstfelt 29: Formiddags aktiviteter:Frit slaw. Syng sammen (ulige uger). Rørelse (lige uger)Middagsmad og hvile.Quiz. Boldspil.
	Tekstfelt 30: Formiddags aktiviteter:Køretur. "De sangglade" på VBC. Frit slaw.Middagsmad og hvile.Bevægelse/aktive spil. 
	Tekstfelt 31: Vi spiller banko:tirsdag 3. jan., onsdag d. 11. jan., torsdag d. 19. jan., fredag d. 27. jan.Kridt danseskoene, der danseseftermiddagsdans: fredag d. 13. jan. og fredag d. 20. jan.Syng sammen: første gang i 2023 - torsdag d. 19. jan.Musik : tirsdag d. 17. jan., med "Tårs duoen" kl. 13.30 Nytårstaffel d. 2. - 4. - 5. og 6. januar om eftermiddagen. Ret til ændringer forbeholdes.GODT NYTÅRtil jer alle og til året 2023, vi glæder os til nye oplevelser og gode timer sammen. Husk der står en kasse i gangen, som I kan komme forslag til nye aktiviteter i.  
	Tekstfelt 25: Sindal aktivitetscenter er stedet, hvor mange borgere mødes, hver uge til forskellige aktiviteter. Vi tilbyder fysiske, psykiske og sociale aktiviteter, så som sang, dans, hjernespin, banko, besøg af præst, læsegrupper, hyggegrupper, køreture, siddegymnastik, gåture, boldspil, kor, træning i maskiner og socialt samvær. Uanset hvilken aktivitet man deltager i, sker der gode ting for krop og hjerne, så alt vedligeholdes og stimuleres. Der opleves en følelse af positiv energi og effekt på humøret. Der skabes en følelse af samhørighed og fællesskab. Vi får styrket kroppen og dens muskler, og dermed vedligeholder vi vores fysiske formåen, som ikke forfalder, men i stedet bliver mere motiveret. Socialt samvær stimulerer hjernen, og er dermed en god daglig vitaminpille, og en god ressource i hverdagen, som bidrager til din sundhed og livskvalitet.


