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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
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