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Thisted Kommunes
Uddannelseslegat
Til uddeling i oktober måned 2017 er der fra Thisted Kommunes Uddannelseslegat ledige legatportioner til uddeling.
Ansøgeren skal have tilknytning til Thisted Kommune.
Skemaet kan hentes på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk under Borger – Personlige
forhold – Økonomi og skat – Legater.
Ansøgningsskema kan også fås ved henvendelse
til Thisted Kommunes Borgerservice, Asylgade 30,
7700 Thisted.
Ansøgningsskemaet skal være modtaget senest
den 30. september 2017 i Borgerservice, hvorefter
samtlige ansøgninger vil blive behandlet.
Der gives ikke skriftlig meddelelse om legatafgørelsen.
Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet indgå på din NemKonto senest i uge 43.

Thisted Kommune
indbyder til flagdag
for Danmarks udsendte
Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte, også i år højtidliggøres dagen i
Thisted Kommune. Arrangementet er et samarbejde med soldaterforeninger og Beredskabsstyrelsen
Nordjylland.
Program
Kl. 16.15
March gennem byens gågade ført an af
Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors og
med faner i spidsen.
Kl. 16.35
Velkomst på Store Torv ved borgmester Lene
Kjelgaard Jensen.
Hovedtaler er Charlotte Wetche, chef for
kompetence & uddannelse ved Hærstaben,
tidligere adjudant i Nato under Anders Fogh
Rasmussens virke som generalsekretær.
Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors underholder.

Kristianslyst

Arrangørerne håber på god opbakning til
arrangementet fra Thisted Kommunes borgere.

Onsdag den 6. september kl. 12.00
Kristianslyst indbyder områdets enlige ældre til gratis fællesspisning med musikalsk underholdning ved
”To for sjov”.
Menu: Stegte ål. Drikkevarer samt kaffe kan tilkøbes.
Buskørsel kan arrangeres.

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

Tilmelding til Oasen, tlf. 9917 3946, senest den 4.

september.
Indrykkes
i fællesannoncen den 23.8.2017

Der er begrænset antal pladser, så først til mølle.

Kundenr. 141690
Arrangør: Aktivkomiteen.
EAN-nr. 5798003990422

www.thisted.dk

Et godt
vedrørende bioaffald
og og
hygiejne
Et godt
rådråd
vedrørende
bioaffald
hygiejne

Husk at lukke godt for bioposen, inden du smider den i biodelen af din 2-delte beholder.

Husk at lukke godt for bioposen, inden du smider den i biodelen af din 2-delte beholder.

