DEMENSKURSUS

FOR PÅRØRENDE TIL DEMENTE SAMT FRIVILLIGE
Thisted Kommune
Rådhuset
PÅ THISTED KOMMUNES PLEJECENTRE
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indblik i demens.
HVOR KAN JEG DELTAGE?
HVAD KAN JEG LÆRE OM DEMENS?
Onsdag den 13. marts kl. 18.30 – 21.30
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Fjordglimt: 9917 3860 eller
fjordglimt@thisted.dk
Sct. Thøgersgaard: 9917 3330 eller
sct.thogersgaard@thisted.dk

