
Faste aktiviteter: 

  
 Mandag-fredag: spisning/frokost kl. 12.00  

   
  

Mandag:  Spilledag på værestedet: brætspil, kort, x-box, Wii 

 Mandag eftermiddag – Biograftur; Langeland Bio, seniorforestilling -  afg. fra Hjørnet kl. 13.20 

 

  

Tirsdag:   Svømning – afg. til Svendborg kl. 9.00 fra Hjørnet 

 Fra kl. 9-12: VSU-undervisning på Hjørnet – undervisning for visiterede, afsluttes hver gang med musik og 

fællessang for alle tilstedeværende, der har lyst til at være med  

    

     

Onsdag:  Tur ud i det blå kl. 10-12: der køres til et sted, hvor det er godt at gå en længere tur, eller noget 

spændende at se (hvis der er deltagere)   

   

    

 Torsdag:  Fra kl. 10-?: Kreativt værksted 

 Én torsdag pr. måned: heldagsudflugt for tilmeldte (opslag og tilmelding) – hvis der er tilmeldte 

 

Fredag:   Kor: Fie og Sabina øver med Hjørnets/Rebellens Kor fra kl 9-10 (alle brugere med lyst til korsang kan 

melde sig til koret) 

 Fredage i lige uger - fredagsmøde kl. 13.00 for beboere, dagbrugere og personale 

  

 

Lørdag og søndag: Åbent 08.00-22.00  

  
Se i øvrigt diverse opslag om motionstilbud/andre tilbud på opslagstavlerne på Hjørnet - eller ring og spørg, om der er noget på 

bedding.. !! 

  

 

Transport til Skrøbelev 

Hjørnets bus samler på hverdage passagerer op ved den gl. rutebilstation og fra busterminalen på Ringvejen kl. ca. 9.45 + kører 

retur mod Rudkøbing med afg. fra Hjørnet kl. 13.50 - afsætning ved busterminalen og ved den gl. rutebilstation.  

Herudover er der lokalbus - rute 591 - se køreplan for denne.  

OBS! Hverken Hjørnets bus eller lokalbussen kører i weekender eller på helligdage, og lokalbussen kører ikke i skoleferier 

  

Hjørnet er døgndækket - og der er åbent dagligt fra kl. 08.00-22.00. Aften– og weekendvagterne er primært beregnet til at 

servicere bofællesskabet - brugere udefra kan benytte Hjørnet, men kan ikke forvente at personalet er til rådighed. 

  

Ved behov for kontakt aften/nat kan man ringe og få en snak med aften-/nattevagten på Hjørnets sædvanlige nummer, 

men det er som hovedregel ikke muligt at komme ind på Hjørnet efter kl. 22.00 

  

 


