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Kommunikationscenter Thisted
Specialundervisning for Voksne og STU
Kommunikationscenter Thisted tilbyder kompenserende specialundervisning
samt rådgivning/vejledning til voksne i Thisted og Morsø Kommuner med:
- tale-, stemme- og sprogvanskeligheder
- erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
- hørevanskeligheder, høreapparat
- psykiatriske diagnoser
- generelle indlæringsvanskeligheder
- demens i det allertidligste stadie
Borgere i Morsø og Thisted kommuner har fri henvendelsesret. Undervisningen er gratis og tilbydes i Thisted og Nykøbing Mors. Oplysninger om
Kommunikationscenter Thisteds tilbud, ydelseskatalog og ansøgningsskema
kan fås på hjemmesiden www.thisted.dk/kc.
Kommunikationscenter Thisted tilbyder også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Henvendelse om STU skal ske til hjemkommunens UU.

INVITATION TIL

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Kommunikationscenter Thisted, Kr. Kolds Gade 3, 7700 Thisted.
Tlf.: 9917 2725, kl. 8.00 – 14.00 (fredag. kl 8.00 – 12.00)
Hørekonsulenterne træffes på tlf. 9917 2736 man. kl. 9.00 – 9.30 samt
tirsdag – fredag. kl. 8.00 – 9.30.
Hjemmeside: www.thisted.dk/kc
E-mail: kommunikationscenter@thisted.dk

INDVIELSE AF NY FORENINGSVEJ
SPARS Parkeringsplads, Ørhagevej 71, Klitmøller.

Fredag, den 31. januar 2020, kl. 15.00
Foreningen Realdania og Thisted Kommune har den glæde at invitere dig til indvielse af Ny Foreningsvej. Vi er rigtig glade og stolte over resultatet og det vil vi gerne fejre med en officiel indvielse.
Ny Foreningsvej er blevet til på initiativ af en række foreninger i Klitmøller, med støtte fra Realdania og
som et af de tre delprojekter i Thisted Kommunes områdefornyelsesprojekt i byen, støttet af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen under Trafikministeriet.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Program for indvielsen.
1. Velkomst v/ formand for Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, Preben Holler.
2. Indvielsestale v/formand for Udvalg for Klima, Miljø og Teknik, Esben Oddershede.
3. Indvielsestale v/programchef i Realdania, Stine Lea Jacobi
4. Snoreklip ved Esben Oddershede og Stine Lea Jacobi
5. Gåtur i tusmørket på Ny Foreningsvej til Klitmøller Friskole.

Opstart: mandag den 17. februar 2020 kl. 10.00-12.30

I teltet på pladsen vil der være en forfriskning.
Vi glæder os til at se jer.
På vegne af Realdania og Thisted Kommune,
Esben Oddershede,
formand for Udvalg for Klima, Miljø og Teknik.

www.thisted.dk

MØD DIN BORGMESTER
- og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen
Har du et emne, du gerne vil drøfte med politikerne i din
kommune? Så har du muligheden for det nu.
Alle interesserede er velkomne.
Mødet finder sted
Torsdag den 30. januar 2020 i Bedsted Hallen
Mødet starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00.
Ingen tilmelding er nødvendig, man møder bare op.

Et kursus for dig :
•
•

der er over 18 år og som er tæt på et menneske med langvarig sygdom
der mangler overskud i hverdagen, da du fokuserer mest på den syge og dermed glemmer dine egne behov

•

der oplever frustration og dårlig samvittighed

•

der har brug for redskaber til at passe bedre på dig selv

•

der har lyst til at møde og dele erfaringer
med andre i en lignende situation

Læs mere og tilmeld dig på
www.thisted.dk/sundhed
For spørgsmål kontakt LÆR AT TACKLE koordinator
Henriette Odgaard Christensen 2487 2270

