Åbningstider aktivitetscentret:
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 centralkøkkenet inden kl. 09.00 på tlf. nr. 72 33 58 00.
Klub Nord:
Klub Nord er et tilbud for borgere med en demenssygdom
eller demens lignende sygdom.
Henvisningen sker igennem distriktets demens vejleder.
Garnsalg & høreomsorg:
I aktivitetscentrets åbningstid.
Høreomsorgsvejlederen træffes alle hverdage i tidsrummet
kl. 8:30-9.00. tlf. 41 93 73 81 eller pr. mail:
hoereomsorg@hjoerring.dk
Kørsel:
Afbestilling af kørsel: kontakt aktivitetscentret mellem
kl. 08.30 - 08.45
Der kræves en henvisning for at kunne benytte
kørselsordningen.
Elektronisk omsorgssystem:
Det er lovbestemt, at vi skal dokumentere i et elektronisk pleje- og
omsorgssystem. I Hjørring Kommune anvender vi omsorgssystemet
cura. Som bruger kan du til enhver tid få aktindsigt, mens dine
pårørende skal søge om aktindsigt.
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Lillehedenvej 11A, 9850 Hirtshals – tlf. 72 33 51 60

Tavshedspligt og samtykke:
Alle sundhedspersoner som du kommer i kontakt med på
ældrecenteret, er underlagt tavshedspligt. En sundhedsperson må
således som altovervejende udgangspunkt ikke videregive oplysninger
om dit helbred – eller andre fortrolige oplysninger – uden dit
samtykke.

www.aktivitetscentrene.hjoerring.dk

UGENTLIGE AKTIVITETER

MÅNEDENS AKTIVITETER

Mandag
Bevægelse
Spil & samvær
Strikkeklub
Køretur : 16. & 30.
Klub Nord
Tirsdag
Vævning
Lyngtropperne
Køretur : 10. & 24.
Træning
Klub Nord
Onsdag
Kor
Social formiddag
Træning / Spil & samvær
Torsdag
Træning
Banko : 5. & 19.
Mandegruppe: 12 & 26.
Syng sammen 1 gang om måneden.
Film / oplæsning.
Klub nord
Fredag
Bevægelse
Mandegruppe : 6.& 20.
Banko : 13. & 27.
Klub Nord

Torsdag d. 5. kl 13: Gudstjeneste v/ B.H.

Torsdag d. 12.kl 13: Syng sammen.

Tirsdag d. 17.kl 13 : Gudstjeneste v/ Sara D Toft.
” En kærlighedshistorie ” på
Vellingshøj kl.:13.

Torsdag d 19. kl. 13 : Øl smagning
Max 10 deltagere. Pris 20 kr.

