Har du Tinnitus?
Har du selv tinnitus eller kender du nogen
der har?

Thisted Kommune
Kakao og kage
Rådhuset
Asylgade 30
7700
Thisted
Skal
indrykkes i Thisted posten og Thylandavisen onsdag den 16. oktober
Tlf: +45 9917 1717
Sundhed og Kvalitet: EAN 5798003990873
www.thisted.dk

Alle er velkomne til at komme og høre et foredrag om tinnitus på Kommunikationscenter
Thisted
Tirsdag den. 5. november 2019 kl. 16.00-18.00
på KommunikationsCenter Thisted,
Kr. Kolds Gade 3, 2. sal
7700 Thisted.

visen onsdag den 16. oktober

3

Vi kan desværre ikke fjerne tinnitus, men man
kan lære at leve med det.
Det er lettere, når man har lidt grundlæggende
viden om det.

Thisted Kommune
Tilskud til frivilligt
socialt arbejde 2020

Frivillige organisationer, foreninger og klubber,
som ønsker at søge om økonomisk støtte til
aktiviteter i kalenderåret 2020, kan finde link til
med demens inviterer på kakao og kage i
ansøgningsskema på kommunens hjemmeside
Thisted
Kommune
n 24. oktober
kl 13.00
– 15.00. og Aktiv med demens inviterer på kakao og kage
under Kultur og Fritid > Værktøjer og tilskud >
ed demens og deres pårørende.
Tilskud og skemaer
> Tilskud
til frivilligt arbejde.
Nr.Vorupør den 24. oktober
kl 13.00
– 15.00.

Thisted Kommune og
Aktiv med demens
inviterer på kakao og kage
i Nr. Vorupør
en kl. 13.00. Først går vi en lille tur og kigger

• Hvad er tinnitus?
• Hvorfor generer det?
• Hvad kan der gøres ved det?
• Hvordan kan man leve med det?

i

Ansøgning gennem et online system, hvilket
den 24. oktober kl 13.00
– 15.00.
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og
deres
pårørende.
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Arrangementet er for alle med demens og
Vivi mødes
foran Vesterhavscafeen
mens
nyder
udsigten.
deres
pårørende.

ningsen på mail efh-aeh@aalborg.dk eller tlf.
cafeen og får kakao og kage i varmen, mens vi
nyder udsigten.

Kom og hør foredraget og mød andre med
samme problem. Der er teleslynge.
Foredraget er gratis og åben for alle, som
er bosiddende i Morsø- og Thisted Kommune.
Tilmelding senest den. 1. november
tlf. 9917 2725
mail: kommunikationscenter@thisted.dk
Max. 25 deltagere
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til projektmedarbejder
Eva Henningsen på mail efh-aeh@aalborg.dk eller tlf.
Hvor:
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AFLYSNING af BASAR
Pris:
2064
6765
Pris:
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pr. 31.
person,
som er inkl. menu og et glas vin eller en vand,
Tilmelding:
Senest
oktober

Alle borgere samt foreninger med relevans og
interesse i Ældre-/Seniorrådet inviteres til en
eftermiddag med oplæg og snak om fællesskab
i seniorlivet.

Indrykkes i: Thisted Posten, Thylands Avis og Thisted

Indrykningsdato: uge
42 ogogså
uge 43
Borgere uden tilknytning til foreninger
er
EAN-nummer: 5798 0039 90781
velkomne.

Thisted Kommunes Ældre-/Seniorrå

Mandag den. 11. november
2019
Alle borgere samt foreninger med relevans og in
eftermiddag med oplæg og snak om fællesskab
kl. 14.00-16.00 på Dragsbækcentret

Borgere uden tilknytning til foreninger er også v

Program for eftermiddagen
Mandag den. 11. november 2019 k

Velkomst og præsentation v/ Ketty Sørensen, Program for e
formand for Ældre-/SeniorrådetVelkomst
i Thisted
og præsentation v/ Ketty Sørensen, fo
Kommune
Kommune.

Oplæg om Sikkert Seniorliv ved Annelene Højvan

Oplæg om Sikkert Seniorliv vedPatientsikkerhed
Annelene
Højog Malene
Clausen fra Sundhe
vang Larsen fra Dansk SelskabKaffe
forog kage
Patientsikkerhed og Malene Clausen fra Sundheds–
og ÆldreOrdet er frit
afdelingen i Thisted Kommune.
Kaffe og kage
Ordet er frit

Tilme

Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig sen

Du/I kan tilmelde jer hos Michael Møller på smm

TilmeldingForeninger må gerne tilmelde samlet.
Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig
senest den. 6. november.
Du/I kan tilmelde jer hos
Michael Møller på
smmoeller@privat.dk
eller 4011 3870.
Foreninger må gerne
tilmelde samlet.

kommune.

Arrangementet
er gratis
Demenskoordinator
Høj
Jensen på mail
som
betales Gitte
på dagen.
GHJ@thisted.dk eller tlf. 9917 1910

Tidspunkt:

på Trye

Tryes administrationsbygning gennemgår i
øjeblikket
en stor
ombygning, der skal ende ud
7700
Thisted
Torsdag den. 7. november kl. 17.00
– 20.00
i en ny Læge-/sygeplejeklinik samt en ny administrationsafdeling for Trye.

Hvor:
Tilmelding: Senest den. 31.
oktober bliver ikke færdig før allersidst
Ombygningen
Pris:
Vesterhavscafeen
Solgården
Hundborg
på året – derfor er
vores
Demenskoordinator Gitte Høj Jensen på mail GHJ@thisted.dk
eller
tlf.basar den 9. november
2019
AFLYST
Arrangementet
er gratis
Vesterhavsgade
137
Nyt-Nyt -Nyt
9917 1910
På utallige opfordringer afholder vi
Vegetar aften onsdag den 23. oktober kl 18.00
Der serveres vegetarmad og kaffe/kage Specialpris kun 100 kr. pr. person

I stedet vil vi afholde basar den 11. januar 2020
kl. 10.00 – 16.00
Trye & Aktiv komitéen v/Trye

Hilsen Aktivkomiteen Solgården Hundborg

Tirsdag den 22. oktober kl. 18.45 afholder
Kristianslyst bankospil over de resterende sponsorerede 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
mandag den 21. oktober.
Arrangør: Aktivkomiteen og Oasen.

Musikalsk underholdning (overraskelse)
Tilmelding senest fredag den 18. oktober
til Leif 2338 4188

KRISTIANSLYST

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

www.thisted.dk

