Invitation til ”åbent hus” i
passagen mellem by og fjord
Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

Fredag den 23. august 2019 kl. 15.00 – 18.00
i ’Baggården’ ved Storegade 21, Thisted
Thisted Kommune inviterer alle interesserede
til kaffe, kage, brætspil, musik og en snak
om den nye passage mellem by og fjord.
LÆR AT TACKLE kurser – onsdagsannoncering til Thy
Total
Læs
mere på www.thisted.dk/paaforkant
EAN: 5798 00399 0781
Nordjyske kundenr.: 251431
LÆR AT TACKLE kurser – onsdagsannoncering til Thy Total

LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende

Ledige
stillinger

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
EAN: 5798 00399 0781
Nordjyske
kundenr.: 251431
Er du nær pårørende
til et menneske med langvarig
eller funktionsEr du sygdom
nær pårørende
til et

menneske med langvarig
Se ledigeLÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
sygdom eller funktionsstillinger ved
nedsættelse?
Oplever du udfordringer
i
hverdagen
som
pårørende?
ThistedtilKommune
Er du nær pårørende
et menneske med langvarig sygdom eller funktionspå:
Oplever du udfordringer i
nedsættelse?
Vi tilbyder etwww.thisted.dk/job
selvhjælpskursus, hvor erfaringsudveksling
håndtering
af
hverdagenogsom
pårørende?
nedsættelse?

Indvielse Koldby

rollen som pårørende er i fokus.
Vi tilbyder et selvhjælpsOplever du udfordringer i hverdagen som pårørende?

kursus, hvor erfaringsudveksling og håndtering

Opstart: Onsdag, den 4. september 2019
af rollen som
pårørende
Vi tilbyder et selvhjælpskursus, hvor erfaringsudveksling
og håndtering
af er i fokus.

rollen
pårørende
er i fokus.
Onsdag, den 4. september 2019
Kursetsom
afholdes
om onsdagen
kl. 17.30 – 20.00Opstart:
over 7 mødegange.

Kurset
Vi mødes i Ældrecenter Fjordglimt Sennelsvej 65,
7700afholdes
Thisted. om onsdagen kl. 17.30 – 20.00
Opstart: Onsdag, den 4. september 2019
over
7
mødegange.
Tilmeldingsfrist er tirsdag, den 2. september 2019.
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Vi mødes i Ældrecenter Fjordglimt Sennelsvej 65, 7700 Thisted.

Tilmeldingsfrist er tirsdag, den 2. september
Tilmeldingsfrist er tirsdag, den 2. september 2019.
LÆR AT TACKLE
angst og depression
2019.
Oplever du tegn på angst og eller depression? Eller er du pårørende?

LÆR AT TACKLE
angst og depression

LÆR AT TACKLE
angst
og depression
Har du til tider svært ved at få hverdagen
til at hænge
sammen
på grund af
dine symptomer på angst og eller depression?
dupårørende?
tegn på angst
Oplever du tegn på angst og eller depression?Oplever
Eller er du

Fredag d. 30/8-19 kl. 16 inviterer Koldby Borger– og Erhvervsforening, Koldby
-Hørdum idrætsforening, Skyum-Hørdum Sogns Fond og Thisted Kommune til
indvielse af det nye torv Ved
Parken 2 og parkeringspladsen ved Stadionvej 3 i Koldby.

Indvielsen fortsætter herefter til Stadionvej 3, hvor der vil være lidt godt til
ganen.

r. 5798003990422
nr. 141690

at få hverdagen til at hæn-

Opstart: Mandag, den 23. september 2019
pågive
grund
af
Så kan selvhjælpskurset LÆR AT TACKLE angstge
og sammen
depression
dig red-

dine symptomer på angst
skaber
til at mestre
hverdag!kl. 10.00 – 12.30
Kurset afholdes
om din
mandagen
over 7 mødegange.
og eller depression?

Vi mødes i FrivilligThy på Nytorv 8, 7700 Thisted.
Opstart: Mandag, den 23. september 2019 Så kan selvhjælpskurset LÆR AT TACKLE angst og
Tilmeldingsfrist er fredag, den 16. september 2019.

depression give dig redskaber til at mestre din

Kurset afholdes om mandagen kl. 10.00 – 12.30
over 7 mødegange.
hverdag!
Tilmelding
for beggepå
kurser
via:
Vi
mødes i FrivilligThy
Nytorv
8, www.thisted.dk/sundhed
7700 Thisted.

Opstart: Mandag, den 23. september 2019

Tilmeldingsfrist er fredag, den 16. september 2019.
afholdes
mandagen
kl. 10.00
– 12.30
Ved spørgsmål kontaktes koordinator for LÆRKurset
AT TACKLE
kurserom
Eva-Maria
Schirmer
på tlf. 6114
3118

over 7 mødegange.

eller e-mail til ems@thisted.dk.
Tilmelding for begge kurser via: www.thisted.dk/sundhed
Vi mødes i FrivilligThy på Nytorv 8, 7700 Thisted.

fredag,Schirmer
den 16. på
september
Merespørgsmål
information
findes under:
Ved
kontaktes
koordinator for LÆRTilmeldingsfrist
AT TACKLE kurserer
Eva-Maria
tlf. 6114 3118
2019.

eller e-mail til ems@thisted.dk.
www.thisted.dk/sundhed eller www.laerattackle.dk
Tilmelding for begge kurser via:

Vi glæder os til at se jer

EAN nr. 5790000381913 kundenr. 143613
www.thisted.dk/sundhed
Mere information findes under:

Ved spørgsmål kontaktes koordinator for

www.thisted.dk/sundhed
Annoncen
skal med ieller
ugewww.laerattackle.dk
34 og 35 LÆR AT TACKLE kurser Eva-Maria Schirmer

Info om affald

u …. Ved du ….

www.thisted.dk

Program:
Kl. 16.00: Vi samles Ved Parken 2, Koldby.
Kl. 16.10: Snoren klippes og tale v/ udvalgsformand
Esben Oddershede.
Kl. 16.15: Tale v. Jesper Elkær fra Koldby Borger– og
Erhvervsforening

og eller depression? Eller

Så kan selvhjælpskurset LÆR AT TACKLE angst ogdu
depression give dig redHar du til tider svært ved at få hverdagen til ater
hængepårørende?
sammen på grund af
skaber til at mestre din hverdag!
dine symptomer på angst og eller depression?Har du til tider svært ved

på tlf. 6114 3118 eller e-mail til ems@thisted.dk.
Mere information findes under:
www.thisted.dk/sundhed eller www.laerattackle.dk

Info om affald

Er du sulten??
Er du sulten?
Så prøv

Så prøv

Thybordet

Thybordet

Mandag den 2. september 2019
kl. 17.30 på Solhjem

Mandag den 2. september 2019
Menü: Frikadeller
m/ tilbehør
kl. 17.30
Is m/ frugt
KaffePå
m/ Solhjem
småkage
Pris: Voksne 75 kr.
Børn u/12 år 25 Kr.

….finde
at duvores
kan sorteringsguide
finde vores sorteringsguide
i Selvbetjeningsløsningen
på
du kan
i Selvbetjeningsløsningen
på www.thisted.dk/affaldborger
og i
www.thisted.dk/affaldborger
og
i
appen
Affald
Thy?
Affald Thy?

I sorteringsguiden kan du se:
• hvilken
ordning
du kan aflevere de forskellige former for affald i
ringsguiden
kan du
se:
• hvilken
på genbrugscentret
affaldet
skali i
hvilken
ordning container
du kan aflevere
de forskellige former
for affald
• hvad
der sker
med affaldet efter,
atskal
du ihar afleveret det.
hvilken
container
på genbrugscentret
affaldet
hvad der sker med affaldet efter, at du har afleveret det.

Drikkevarer:
øl m/
15 kr.
vand 10 kr.
Menü:
Frikadeller
tilbehør

Underholdning
ved MD Duo
Is m/
frugt

Pris:

KaffeTilmelding
m/ småkage
senest den 28. august
voksne på
75tlf.
kr.9917 4538 (kl. 8-13)

børn u/12 år 25 Kr.

Drikkevarer: øl 15 kr. vand 10 kr.

