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

Kristianslyst

Dragsbækcentret

Mandag den 9. oktober kl. 14.00
Opvisning ved de muntre seniordansere

I forbindelse med aktivkomitéens arrangementer
torsdag eftermiddage på Dragsbækcentret, kan
man starte med at spise sammen med de andre
af caféens gæster fra kl 12.00 – 13.30, få en
lille snak og derefter deltage i arrangementet kl.
14.30. Der vil være en eller flere fra aktivkomitéen til stede ved spisningen.

Pris. 40 kr. inkl. kaffe.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946
senest den 6. oktober.
Arrangør: Aktivkomiteen

Tag gerne en nabo, ven eller bekendt med.

Loppemarked og basar
på Kastaniegården
Lørdag den 7. oktober kl 13.00 – 16.00
Vi har ryddet grundigt op og nu sælges alt stort
og småt.
Der er møbler, malerier, nips og meget andet.
Kom og gør en god handel.
Basaren afholdes med skrivebøger, tombola og
amerikansk lotteri.
Salg af kaffe, æbleskiver og lagkage.
Kl. 14.15 Snedsted garden spiller
Kl. 16.00 Udtrækning af gevinster
Ønsker du at støtte basaren med en gave, kontakt venligst Betty på tlf.: 9917 4405.

Torsdag den 5. oktober kl. 14.30 - 16.30
Musikeftermiddag med besøg af Ballerum
Tærskeværk.
Entre, kaffe og kage 29 kr.
Torsdag den 12. oktober kl. 14.30 - 16.30
Høstfest med fællessang ved Michael og Mogens
Entre, kaffe og kage 29 kr.
Torsdag den 19. oktober kl. 14.30 - 16.30
Musikeftermiddag med Jens Lindby Sørensen
Entre, kaffe og kage 29 kr.
Torsdag den 26. oktober kl. 13.30 - 15.50
Bankospil i salen. Plader á 7 kr. Kaffe og kage
30 kr.
Alle er velkommen.
Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem
kl. 9.00 - 12.00.

Alle er hjertelig velkommen.

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

www.thisted.dk

Generelt affaldsgebyr
for erhverv 2017
Der er nu udsendt opkrævning for
Generelt affaldsgebyr for erhverv.
Beløbet er på 223,89 kr.
Du kan læse mere om gebyret og mulighederne
for fritagelse på www.thisted.dk/affalderhverv

