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

Kursus for
depressionsramte
Formålet er bl.a. at opøve hukommelse og
struktur samt at få strategier, der kan lære dig at
håndtere din situation.
Hvor: Kommunikations Center Thisted,
Kr. Koldsgade 3, Thisted
Tid: Fredage kl. 10.30 – 12.30
Tilmelding: Senest den 14. august 2019
Tlf. 9917 2725 eller
kommunikationscenter@thisted.dk

Klitrosen – Klitmøller
Uafhentede gevinster v. Amerikansk lotteri
Lyserød: D 66 - Hvid: G 62
Rød: E 35 - Rød: K 56
Samtidig skal der lyde en stor TAK til alle, der
var med til, at gøre vores sommerdag den 15.
juni på Klitrosen til noget helt særligt.
Tak til Morsø veteran motorcykelklub for en
stor oplevelse for vores beboere.
Tak for lopper til vores loppemarked.
Tak for sponsorgaver.

Sommerferieplan –
Thisted kommunale Tandpleje
Thisted Kommunale Tandpleje holder ferielukket i
ugerne 28, 29, 30, 31.
Mandag + tirsdag + onsdag i uge 27
er der åbent på Østre Tandklinik, Kronborgvej 26,
7700 Thisted.
Torsdag + fredag i uge 27 er der åbent
på Snedsted Tandklinik, Hovedgaden 5,
7752 Snedsted. (torsdag i uge 27 vil der dog
være åbent for de planlagte patienter fra CTN
på Østre Tandklinik)
Mandag + tirsdag + onsdag i uge 32 er der
åbent på Østre Tandklinik, Kronborgvej 26,
7700 Thisted.
Torsdag + fredag i uge 32 er der normalt åbent
på alle 3 klinikker.
Tlf. 9917 2885
mellem kl. 8.00-9.00 og kl.13.00-14.00
Ved behov for nødbehandling i ferien henvises til
private tandlæger på hverdage og Tandlægevagten, telefon 7020 0255 mellem
kl. 9.00-10.00, i weekender.
CTN holder lukket i uge 29+30 og der er åbent
for nødbehandling tirsdag den 23. juli
kl. 8.00-11.00. Tlf. 9684 0505

Tak til enhver der kom og støttede os.
Tak for frivillig hjælp fra både aktivkomitéen
og frivillige.
Tusind tak til alle fra
Beboere og personale på Klitrosen

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

