
Aktivitetscenter
Lynggården

72 33 51 60

Lillehedenvej 11A
9850 Hirtshals



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 21: Januar 2023
	Tekstfelt 13:                                                              Formiddags Aktiviteter:                                                    Bevægelse - Hockey - Forskellige spil                                                                   Frokost og hvile                                                             Eftermiddags Aktiviteter:                                                     Socialt samvær - Spil - Oplæsning
	Tekstfelt 6:                                                                Formiddags Aktiviteter:                                               Vævning - Quiz eller andre former for spil                                                                      Frokost og hvile                                                             Eftermiddags Aktiviteter:                                                       Forskellige spil - Socialt samvær                      
	Tekstfelt 7:                                                                  Formiddags Aktiviteter:                                                     Kor på Vellingshøj - Strikkeklub - Spil                                                                      Frokost og hvile                                                             Eftermiddags Aktiviteter:                                               Wellness - Overraskelses onsdag 11. Jan.                      
	Tekstfelt 8:                                                               Formiddags Aktiviteter:                                            Forskellige spil - Mandegruppe: 19. Januar                                                                      Frokost og hvile                                                             Eftermiddags Aktiviteter:                                                Ønske koncert - Erindrings fortællinger                      
	Tekstfelt 9:                                                               Formiddags aktiviteter:                                                Bevægelse - Hockey - Forskellige spil                                                                    Frokost og hvile                                                          Eftermiddags Aktiviteter:                                      Fortællinger - Film "Kun en pige" af Lise Nørgaard
	Tekstfelt 10: Banko:Mandag d. 2. kl. 10:30Tirsdag d. 10. kl. 13:15Onsdag d. 18. kl. 13:15Torsdag d. 12 - 26. kl. 10:30Fredag d. 13 - 27. kl.10:30Køretur:Mandag d. 9. kl. 13:00Tirsdag d. 17. kl. 10:30Torsdag d. 19. kl 10:30 Fredag d. 27. kl 13:00Gudstjeneste torsdag den 26 Januar Lynggårdens ombygning er i fuld gang og vi tilpasser aktiviteterne derefter.Ret til ændringer forbeholdesHusk at tage en ekstra trøje på, da der er lidt koldt under ombygning Forslag til program modtages med kyshånd.
	Tekstfelt 18: Vi har et særlig fokus på fysisk aktivitet: Gymnastik - Siddedans - Dans - Gåture - Boldspil - Træning i maskiner - Ture i naturen mm. De fysiske aktiviteter styrker balancen, kroppen, dens muskler og led. Dermed vedligeholdes og/eller styrkes de fysiske funktioner, så blandt andet risikoen for fald forebygges. Alt sammen for at sikre at den enkelte kan forblive selvhjulpen og dermed mindre afhængig - måske endda u afhængig af hjælp. Styrkelsen af de funktioner som hjernen udfører, er ligeledes noget af det vi arbejder med for at sikre selvhjulpenhed og uafhængighed. Det kan være aktiviteter som: Banko - Kortspil - Sang - Læsegruppe - Snak om dagligdagens emner - Besøg af præst - Gudstjenester - socialt samvær etc. Uanset hvilken aktivitet man delrager i, sker der noget i krop og hjerne, som udløser positiv energi og har effekt på humøret, hvilket bidrager til øget sundhed og livskvalitet.


