Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

Valg til Ældre-/Seniorråd
i Thisted Kommune

Thisted Kommunes
Jobcenter
Holder lukket for telefonisk og personlig
henvendelse, mandag den 2. oktober 2017
grundet internt kursus.

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

Oktoberfest
Kandidaterne til Ældre-/Seniorrådsvalget i november
2017 er nu fundet. Du får tilsendt stemmeseddel
og kandidatfolder med information om de opstillede kandidater sidst i oktober. Du har mulighed for
allerede nu at se, hvem der stiller op.

Indbydelse til offentligt arrangement
Oplev slagere sunget af

Kommunen er opdelt i 2 valgdistrikter, som du kan
se på kortet.
I valgdistrikt nord skal der vælges 6 medlemmer og
4 suppleanter, og i valgdistrikt syd skal der vælges
5 medlemmer og 3 suppleanter. I valgdistrikt syd er
der dog 7 opstillede kandidater, så der vil kun blive
valgt 2 suppleanter.
Valgdistrikt nord
Kristian Bro
Kirsten Nielsen
Else Lodahl Rasmussen
Henning Bøjer
Michael Møller
Gudi S. Skovmose
Eskild Boeskov
Ole Christensen
Jytte Visby
Niels Henrik Ross-Petersen
Valgdistrikt syd
Irene Pedersen
Jens Vestergaard
Rita Holmgaard
Jørgen Toft
Carl Chr. Larsen
Ketty Sørensen
Grethe Kindberg Jørgensen
Hvis du er fritaget for elektronisk post, sendes
stemmeseddel og kandidatfolder med posten. Hvis
du ikke er fritaget for elektronisk post, sendes
stemmeseddel og kandidatfolder elektronisk til din
E-boks.
Med venlig hilsen
Ældre-/Seniorrådet og Thisted Kommune

”Det Grå Guld” fra Sydthy.
Det glæder os, at vi igen i år, kan invitere til
hygge eftermiddag/aften i
Østerild Multicenter
Onsdag den 4. oktober
kl. 16.30-19.30
PS: Der er også mulighed for at få en svingom!
Der serveres:
3 stk. små håndmadder (Hannæs Mobil Køkken)
kaffe m/småkage
Pris 125,00 kr. pr. person inkl. underholdning
Øl og vand kan købes.
Tilmelding pga. maden til et af centrene
senest den 2. oktober
(se tlf. nr. nedenfor)
Betaling ved indgangen.
Arrangeret af Aktivkomiteerne
og de tre Ældrecentre
Trye 9917 3020 - Fjordglimt 9917 3860
- Solhjem 9917 4545

TÆND LYS!

www.thisted.dk
Den mørke tid nærmer sig, så HUSK at sørge for at
adgangsvejen til og ved renovationsbeholderen er
velbelyst.

