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

Solhjem
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00-16.00
Johnny Hansen fra Kandis
Pris for arrangement inkl. kaffe, 75 kr.
Alle er velkomne!
Ingen tilmelding.

Thisted Kommune skal
have ny demensstrategi
Har du demens? Har du nogen tæt på, som har
demens? Arbejder du til daglig med demens?
Arbejder du frivilligt med mennesker med
demens? Eller har du bare viden om demens?
Så kom til Thisted Kommunes workshop
den 10. april 2019.
Thisted Kommune inviterer alle interesserede til
at deltage i en idéworkshop, hvor der indsamles
idéer, inspiration mv. til en ny demensstrategi.
Det er Thisted Kommunes ønske at blive en
demensvenlig kommune og vi opfordrer alle med
en interesse inden for feltet til at deltage i workshoppen.

Info om affald

Info om affald
Ved du…

Tirsdag den 26. marts
Kl. 14.00-16.00

Ældrecenter SOLHJEM

Som deltager vil man blive en aktiv del af workshoppen, hvor der indledningsvist vil blive
afholdt et kort oplæg efterfulgt af forskellige
gruppesessioner, hvor der bl.a. skal brainstormes
til indholdet i strategien.
Workshoppen foregår
onsdag den 10. april 2019 kl. 16.00 – 19.00
på UCN Thisted, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted.
Tilmelding er påkrævet og gøres ved henvendelse
til udviklingskonsulent i Sundheds- og Ældreafdelingen Louise Rægaard Pedersen på
lrp@thisted.dk eller 9917 1966. Seneste
tilmelding er den 8. april.
Ved tilmelding må ens motivation for at deltage i
workshoppen gerne kort beskrives.

Rubinvej 15 A, Østerild
or arrangementet inkl. kaffe, 75 kr.
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• dagen før vi henter dit bio/restaffald eller
dagrenovation,
• når tiden nærmer sig, hvor vi henter dit affald
til Genbrugsekspressen

www.thy360.dk

