Dragsbækcentret
Torsdag den 1/11 kl. 14.30-16.30
Musikeftermiddag med besøg af Mallebandet.
Entre, kaffe og kage 30 kr.

Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

Torsdag den 8/11 kl. 11.30-14.00
Vi fejrer Mortens Aften, så kom med og spis, hyg
og syng. Pris 100 kr. inkl. 1 genstand.
Tilmelding senest den 2/11 på tlf. 9917 4440
mellem kl. 9-12.

EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690
Info om affald
Info
om affald

TAK
1000 tak til besøgende, sponsorer
Ved du ….og hjælpere
som støttede vores basar den 6. oktober 2018.

Ved du...

Torsdag den 15/11 kl. 14.00-16.30
Valg til Aktivkomitéen. Eventuelle navne på
emner bedes afleveret en uge før til formand:
Jens Jørgen Pedersen på tlf. 2147 8987.
Efter valget er der bankospil, plader á 7 kr.
eller to plader 10 kr. Gratis entre, kaffe og kage.
Lørdag den 17/11 kl. 11.00-15.00
Loppe/julemarked på Dragsbækcentret.
Kom og gør en god handel og kom i julestemning.
Gode tilbud, hvor pengene går til et godt formål –
nemlig oplevelser for husets beboere.

Med venlig hilsen
Kastaniegårdens beboere og personale

Fælleslegatet

Torsdag den 22/11 kl. 14.30-16.30
Musikeftermiddag med Jens Lindby Sørensen.
Entre, kaffe og kage 30 kr.

for værdige trængende i Thisted
Kommune samt håndværkere og
Tirsdag den 27/11 kl. 14.00-16.30
industridrivende i Thisted
Thy Teater viser forestillingen ”Victorias Jul”
….…at den label, som er på din 2-kammer
med dejlig musik og kendte toner. Vi starter med
Købstad, som har selvstændigt
beholder
til biorestaffald,
er scannet
sammen
…at den label, som er på din 2-kammer
beholder
tilog
bioog restaffald,
er scannet
sammen med kaffe
en ”tag”,
som sidder
un- og forestillingen starter
og kage
kl. 14.00
erhverv, samtder
deres
enker
med en ”tag”, som sidder under låget?
låget?

kl. 15.00.
Til uddeling i december måned
2018 er
Det betyder,
at nogle
beholderen tilhørerDet
præcis
din ejendom
og må ikke
flyttes
til andre
Pris 70 kr.
betyder,
at beholderen
tilhører
præcis
din adresser.
legatportioner ledige til fordel
værdige
Hvis for
du har
købt en brugt 2-kammer
beholder,
den omtagges
til denadresser.
nye adresse, inden denTorsdag
kan bliveden
tømt.
Omtagejendom
og skal
må ikke
flyttes til andre
29/11 kl. 14.00-16.30
trængende bosat i Thistedningen
Kommune.
koster 100 kr. og bestilles ved
Affaldssektionen
på
tlf.
9917
2157.
Julebanko
med
sidegevinster. Plader á 7 kr.
Hvis du har købt en brugt 2-kammer beholder,
• Legatet kan søges digitalt på Borger.dk
Pris for kaffe 35 kr.
skal den omtagges til den nye adresse, inden den
• Ansøgningsskema kan hentes på
kan blive tømt. Omtagningen koster 100 kr. og
Du kan blive hentet og kørt hjem for blot 25 kr.
Thisted Kommunes hjemmeside.
bestilles
ved Affaldssektionen på tlf. 9917 2157.
Annoncering til onsdagsannoncering (Thy Total)
Ring og giv besked senest kl. 10 på dagen.
• Ansøgningsskema kan udleveres ved
EAN nr. 5798 00399 0781
Telefon nr. 9917 4440.
henvendelse i Borgerservice, Asylgade 30,
Nordjyske Kundenr. 251431
7700 Thisted.
Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice
og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted i hænde
senest den 30. november 2018, hvorefter
samtlige ansøgninger vil blive behandlet.

Thisted & Morsø
Thisted
& Morsø

TænkeTank
TænkeTank

For yngre demensramte og deres pårørende

Der gives ikke skriftelig meddelelse om
legatafgørelsen.

Lørdag den 27. oktober 2018 fra kl. 10.00-16.00

251431
9 0781

ed

Der er skrivebøger, amerikansk lotteri
og tombola.
Flotte sponsorerede gevinster.

Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet indgå
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Ældre-/Seniorråd
inviterer
på din NemKonto
senest den 20. december
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Basar på Fyrglimt
i Hanstholm

For yngre demensramte og deres pårørende

Aktiv
med
demens

Der kan købes frikadeller med kartoffelsalat.
Drikkevarer, kaffe og kage.
I håb om at rigtig mange vil besøge vores basar.

TænkeTanken
giver mulighed for at dele tanker
TænkeTanken giver mulighed for at dele tanker og idéer og for at sætte sit præg på aktiviteter og arrangementer for
og deres
pårørende/venner
i Thisted
og Morsø
Kommune.
ogdemensramte
idéer og
for
at sætte
sit
præg
på aktiviteter
Vi håber at se jer til en hyggelig og inspirerende dag.
og arrangementer for demensramte og deres
Praktisk oplysninger
pårørende/venner
i Thisted
og Morsø Kommune.
Tid: Lørdag den 3. november kl. 10.30
– 14.00
Sted: Kirkegårdsvej 11, 7700 Thisted (Thisted Kommunes kursuslokaler)
Vi Deltagere:
håberDemensramte
at se jer
til
en
hyggelig
og inspirerende
i et tidligt stadie og pårørende
Pris: Det koster ikke noget at deltage – vi sørger for forplejning
dag.
Tilmelding: Senest den 31. oktober til en af nedenstående kontaktpersoner
Praktisk
oplysninger
Gitte Høj Jensen,
demenskoordinator – ghj@thisted.dk - tlf. 9917 1910
Malene Dalgaard, demenskoordinator – malene.dahlgaard@morsoe.dk – tlf. 9970 6352
Tid:
Lørdag
den 3. november kl. 10.30 – 14.00
Eva Henningsen, Aktiv med demens – efh-aeh@aalborg.dk – tlf. 20 64 67 65
Sted: Kirkegårdsvej 11, 7700 Thisted (Thisted
Kommunes kursuslokaler)
Deltagere: Demensramte i et tidligt stadie og
pårørende
Pris: Det koster ikke noget at deltage – vi sørger
for forplejning
Tilmelding: Senest den 31. oktober til en af
nedenstående kontaktpersoner
Gitte Høj Jensen, demenskoordinator –
ghj@thisted.dk - tlf. 9917 1910
Malene Dalgaard, demenskoordinator –
malene.dahlgaard@morsoe.dk – tlf. 9970 6352
Eva Henningsen, Aktiv med demens –
efh-aeh@aalborg.dk – tlf. 20 64 67 65

Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job

Foreninger må gerne tilmelde samlet.

www.thy360.dk

Venlig hilsen
Aktivkomiteen og Fyrglimt

Madklub i Hurup
For dig som har en demenssygdom, og gerne vil
lave mad og hygge dig med andre.
Vi mødes og laver en ret sammen, som vi i fællesskab har besluttet. Bagefter hygger vi om maden
på et fælles dækket bord og hjælpes ad med at
rydde op.
Tid: Hver anden torsdag kl. 16.00 – 19.30 –
NÆSTE GANG ER DEN 1. NOVEMBER
Sted: Skolekøkkenet på Hurup Skole,
Idrætsvej 11, 7760 Hurup Thy
Pris: 50 kr. som betales på dagen
HUSK at medbringe dine egne drikkevarer
Hvis det er noget, som du har lyst til, kan du tilmelde dig ved Bente eller Eva mandagen
før af hensyn til indkøb.
Bente Primdahl – benteprimdahl@hotmail.com –
tlf. 21 42 18 89
Eva Henningsen – efh-aeh@aalborg.dk –
tlf. 20 64 67 65
Hold dig opdateret på hjemmesiden
www.aktivmeddemens.dk og på facebook
www.facebook.com/aktivmeddemens/
Aktiv
med
demens

