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9800 Hjørring



Mandag

Tirsdag

Onsdag

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 27:                                                              Formiddags Aktiviteter                                               Kreativ Akt. - Mande gr. - Bevægelse                                                                      Frokost hvile.                                                                  Kreativ Akt. / Spil
	Tekstfelt 28:                                                             Formiddags Aktiviteter.                                        Gymnastik - Vævning - Oplæsning - Spille gr.                                                                  Frokost og hvile.                                                Dame gr. - Vævning - Spil og hygge.
	Tekstfelt 29:                                                                Formiddags Aktiviteter.                                                                 Kor- Kreativ Akt. - Spil                                                                       Frokost og hvile.                                                Kreativ Akt. - Hjernespind- Spil/hygge
	Tekstfelt 30:                                                           Formiddags Aktiviteter.                                                          Oplæsning - Gymnastik                                                                 Frokost og hvile.                                                              Ønskekoncert. / Spil
	Tekstfelt 31:                                                             Formiddags Aktiviteter                                                     Oplæsning - Vævning - Bus tur.                                                                  Frokost og hvile.                                                     Spil/hgge  Evt. gåtur i vinter landskabet
	Tekstfelt 26: Banko :Mandag d. 2. kl. 10.30Fredag d. 6. kl. 10.30Tirsdag d. 10. kl. 10.30Onsdag d. 18 kl. 13.15Torsdag d. 26. kl. 10.30Gudstjeneste torsdag d.12. kl. 10.45 -11.45Gudstjeneste tirsdag d. 24. kl. 10.45-11.45Sang v/ AnneMarie og Leif onsdag d. 25. kl. 13.30Vinteren er over os , vær derfor opmærksom på symptomer på influenza og forkølelse.HUSK at tage en tyk trøje på eller med, da der kan blive koldt i det store rum i vintermånederne.OBS !!!Der er lukket i Aktivitetscentret mellem jul og nytår.Vi ønsker jer en rigtig dejlig jul og et GODT NYTÅR.Vi ses igen mandag d. 2. januar.
	Tekstfelt 25:                                                                                          AktiviteterGymnastik : Fokus på fysisk bevægelse for den enkelte borgere.Oplæsning  : Højtlæsning med bred vifte af forskellige historier.Hjernespind : Vi udfordre hjernen med quiz, kryds og tværs m.m.Boldspil : Focus på balance og fysisk udfoldelse.Kreativ Akt. : Stoftryk, strikning, vævning.Herre gr. : KUN bestående af mænd, hvor vi hygger og evt. brygger en snaps.Dame gr. : KUN for kvinder, hvor der bla. spilles, quizzer og selvfølgelig megen snak.Spil. : Ludo, kortspil m.m. social hygge.Banko :- Finmotorik, genkendelse. Fine gevinster. Plader 10 kr. stk.Krolf : udespil som er en blanding af krolf og golf. Sæson spil.Kor :- Alle kommunens Aktivitetscentre mødes på Vellingshøj til kor.Gudstjeneste : Afholdes af præster udefra. 2. torsdag og 4. tirsdag i måneden.Sang :-Der kommer nogen udefra og spiller.


