
 
 
 
Åpne tilbud på Hjørnet 
(Gjelder ikke helligdager) 
 
 
Tirsdag: 
Aktiviteter og lunsj kl. 10-13. 
Sosialt treff  kl. 13-15. 
Utfluktene blir annonsert på oppslagtavla i Dagsenteret. 
Når vi er på turer er dagsenteret åpent fra 13-15. Hvis ikke annet er avtalt. 
Da det er sommer og juleavslutning er det ikke åpent på dagsenteret i det hele tatt.   
 
Onsdag:  
Mannsgruppe 
Fra kl. 13.00 til 15.00. Dette er en gruppe hvor det sosiale er i sentrum. Praten går livlig 
over kaffekoppen. 
 
 
Kveldstid:  
Torsdag (Partallsuken) fra kl. 18.00 -  21.30 er det sosialt treff.  
Programmet består av god mat, bingo/lotteri og andre kulturinnslag.  
Pris kr. 70,- som inkl. mat og drikke.  
 
Torsdag  (oddetallsuken)  fra kl. 18.00 – 21.30 er det  sosialt treff kun for menn.  
Pris kr. 70,- som inkl. mat og drikke.  
 
 
Fredag:  
Sosialt tilbud fra kl 12.30-14.30. Kos deg med en kaffekopp og god prat  
sammen med brukere og ansatte.  
 
  
 
 
Programmet er utarbeidet i samarbeid med ansatte og brukere. 
Vi tar forbehold om endringer i programmet.  Det vil bli 
kurs/planlegging 1-2 dager i løpet av perioden. Da er dagsenteret stengt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                
  

  
  

 
      

           
   

 

 

 

 

 

 HJØRNET 
 VENNESLAGÅRDEN 
   ENHET FOR LIVSMESTRING 

                                                                                                                            
 

 

 
Hjørnet Dagsenter 

 
      Program for perioden 
      8. Januar – 19. Juni  

 
Tlf: 38 13 74 51 (2) Mob: 982 93705 
Besøksadresse: Sentrumsvegen  47 

Nettadresse: www.venneslakommune.no 
 
 
 

Hilsen oss på Hjørnet Dagsenter: 
Monika, Anne, Magnhild, Trygve L  



 
 
 

         Program for perioden Januar - Juni 2018 
 
           
              Januar  
               2. Åpent fra 13-15                   Februar 
               9. Akt/Brukermøte                    6. Akt/Brukermøte  
             16. Aktiviteter                           13. Temadag 
             23. Tur                             20. Aktiviteter 
             30. Aktiviteter                          27. Tur 
                          
                                       
            Mars                                 April 
  6. Akt/brukermøte                  3. Akt/Brukermøte 
           13. Temadag                         10. Aktiviteter 
           20. Aktiviteter                        17. Aktiviteter 
           27. Aktiviteter              24. Basar                                               
  
           Mai                                        Juni                             
             1.  Stengt pga rød dag       5. Akt/Brukermøte      
             8.  Akt/brukermøte               12. Aktiviteter 
           15.  Aktiviteter                       19. Sommeravslutning 
            22. Danmarkstur 
            29.  Aktiviteter 
                      
    Det vil komme ytterligere info om turene og temadagen på tavla. 
    Påmelding på tavla eller på tlf. 38 13 74 51 (2) 
                         
          Det er blitt nytt brukerstyre på Hjørnet. De har møte en gang pr mnd og 
          tar opp saker blant brukerne som blir tatt videre til samarbeidsmøte med 
          Lars Otto og de ansatte. Referat fra alle møter henges på tavla. 
         
          Første tirsdag i måneden kl 13 er det brukermøte.           
         
          Lørdag 
          Annenhver lørdag kl. 13-16 (Oddetalls uker) holder brukerne 

          lørdagsåpent på Hjørnet.        
         

 
 
 
        Oppstart av gruppene skjer i uke 2  
             
                                            
              Aktivitetsgrupper på Hjørnet Dagsenter. 
             Søkes om på eget søknadsskjema.   

                              
        
 Det er mulig det blir golf til våren igjen, men åssen det opplegget blir må 
              vi snakke om når tiden kommer. 
              
             

Mandag  
Aktivitetsgruppe 10-13.30 
Dette er en gruppe som det både lages sunne retter på kjøkkenet, og 
andre aktiviteter som snekring, maling, laging av forskjellige ting.  
Ting som blir laget er rettet mot basar og julebod. De som er med på gruppen  
rullerer mellom matlaging og andre aktiviteter. 
 
Friluftsgruppe 10 - 14 
Vi er en trivelig gjeng som drar ut i all slags vær, 
og går en tur i skog og mark. Tar med oss mat, og koser oss 
ute i naturen. 

    
               Onsdag   
              Onsdagsgruppa 9.30 - 11.30 
              Er en gruppe for voksne damer. 

Dette er en sosial gruppe, hvor det drives med forskjellige aktiviteter. 
 
Minigruppe 12.30 - 15    

              Dette er en liten  gruppe med aktiviteter utenfor dagsenteret. 
 

 
Fredag  

              Malegruppe 9.30 - 11.30 
Vi maler med den penselen vi har, og prøver å komme oss rundt på litt 
kunstutstilling                                                  
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