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FOR PÅRØRENDE TIL DEMENTE SAMT FRIVILLIGE
PÅ THISTED KOMMUNES PLEJECENTRE
FOR PÅRØRENDE TIL DEMENTE SAMT FRIVILLIGE
Er du pårørende til en borger med demens, frivillig – eller har lyst til at blive frivillig, på et plejecenter i
PÅ THISTED KOMMUNES PLEJECENTRE
Thisted Kommune? Så er du meget velkommen til at deltage i et kursus, hvor du kan få et indblik i
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HVOR KAN JEG DELTAGE?
HVAD KAN JEG LÆRE OM DEMENS?
demens.
Onsdag den 13. marts kl. 18.30 – 21.30
Demenskoordinatorerne vil bl.a. komme ind på:
Fjordglimt, Sennelsvej 65, Sennels
- Tegn på demens
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- Typiske reaktionsmønstre hos personer
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Onsdag den 27. marts kl. 14.00 – 17.00
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Sct. Thøgersgaard, Prins Buris Vej 2, Vestervig
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- Hvordan man skaber gode relationer og
Sct. Thøgersgaard, Prins Buris Vej 2, Vestervig
Kurset er et oplæg fra en af Thisted Kommunes
HVOR KAN JEG TILMELDE MIG?
kontakt med personer med demens
demenskoordinatorer, hvor der vil være muligDu kan tilmelde dig ved at ringe eller skrive til
HVAD GÅR DET UD PÅ?
hed for at stille spørgsmål og få en snak med
det plejecenter, hvor du gerne vil deltage.
HVOR KAN JEG TILMELDE MIG?
Kurset er et oplæg fra en af Thisted Kommunes
de andre deltagere.
Fjordglimt: 9917 3860 eller
Du kan tilmelde dig ved at ringe eller skrive til
demenskoordinatorer, hvor der vil være muligfjordglimt@thisted.dk
Du får viden om demens, som kan give et bedre
det plejecenter, hvor du gerne vil deltage.
hed for at stille spørgsmål og få en snak med
Sct. Thøgersgaard: 9917 3330 eller
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Fjordglimt: 9917 3860 eller
de andre deltagere.
sct.thogersgaard@thisted.dk
som kan ruste dig til at opnå nogle gode relatiofjordglimt@thisted.dk
Du får viden om demens, som kan give et bedre
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Sct. Thøgersgaard: 9917 3330 eller
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sct.thogersgaard@thisted.dk
som kan ruste dig til at opnå nogle gode relationer og oplevelser med personer med demens.
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FJORDGLIMT
Onsdag den 6. marts kl. 18.00
Der serveres gule ærter med tilbehør. Derefter
frisk frugt, kaffe og småkager.
Underholdning v/MD Duo.
Pris 135 kr.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. marts
kl. 12.00 på 9917 3892.
Tirsdag den 12. marts kl. 10.30
Besøg af høreomsorgskonsulent Anita.
Onsdag den 13. marts kl. 18.30-21.30
Demensundervisning for frivillige og pårørende.
Alle er velkommen.
Demenskoordinatorerne er undervisere.
Tilmelding på 9917 3860.
Tirsdag den 19. marts kl. 14.00
Bankospil
Fredag den 22. marts kl. 10.30
Gudstjeneste med efterfølgende frokost.
Pris 30 KR.
Mandag den 25. marts kl. 14.00
Fællessang i Storstuen med Carlo og Egon.

Stort bankospil
på Kristianslyst
Mandag den 4. marts kl. 18.45 afholder
Kristianslyst stort bankospil med masser af flotte
gevinster.
Der spilles 15 spil, samt salg af amerikansk
lotteri.
Overskuddet går til glæde og gavn for beboerne.
Pris pr. plade: 10 kr.
Kaffe kan købes til cafepriser.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 senest
den 1. marts.
Arrangør: Aktivkomiteen og Oasen.

Info om affald

Ved du…

Info om affald
Ved du…

…at kassetter fra CD’er og DVD’er er hård plast
og kan afleveres til Genbrugsekspressen eller på
genbrugscentrene?
…at kassetter fra CD’er og DVD’er
er hård plast og kan afleveres til Genbrugse

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

brugscentrene?
Bazar-Bazar-Bazar
Aktivkomiteen på Solgården, afholder bazar
lørdag den 9. marts 2019 fra kl. 13.00-16.00
Der er mange fine gevinster blandt andet kødkasser, værdi 500 kr.
Der vil være tombola, lotteri, skrivebøger og
cafe med kaffe/brød.

www.thy360.dk

På forhånd tak til de mange som sponsorerer os
med fine gaver.
Hilsen Aktivkomiteen

www.thisted.dk

