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Sct. Thøgersgård
Aktivkomiteen inviterer seniorer/pensionister fra
områderne: Boddum-Ydby-Helligsø-Gettrup-Agger og Vestervig til hyggeligt samvær.
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 kommer Thy
Folklore og optræder med folkedans, sang og
spillemandsmusik. Der serveres kaffe og kage.
Torsdag den 9. november kl. 14.00 afholder
Aktivkomiteen generalforsamling og valg til bestyrelsen.
Tirsdag den 21. november kl. 14.00 holder
vi sangeftermiddag med julesange. Organist
Kirsten Gjørtz kommer og spiller for os. Der
serveres kaffe, æbleskiver og gløgg.
Klip ud og gem

Kristianslyst
Mandag den 23. oktober kl. 18.45 afholdes
Bankospil over resterende sponserede gaver fra
sidst.
Pris pr. plade 10 kr.
Der er amerikansk lotteri.
Overskuddet går til glæde og gavn for beboerne.
Kaffe til cafepriser.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 senest fredag
den 20. oktober 2017.
Arrangør: Aktivkomiteen og Kristianslyst

Støvende affald skal pakkes
forsvarligt ind

Thisted Kommune
Tilskud til frivilligt
socialt arbejde
De frivillige organisationer, foreninger og klubber, som ønsker at søge om økonomisk støtte til
aktiviteter i kalenderåret 2018, kan finde link til
ansøgningsskema på kommunens hjemmeside
under Kultur og Fritid > Værktøjer og tilskud >
Tilskud og skemaer > Tilskud til frivilligt arbejde.
Bemærk, at ansøgning i år sker gennem et nyt
online system. Ansøgningsskemaet, som har
været anvendt tidligere år, vil derfor ikke kunne
anvendes til at søge tilskud for 2018, hvilket
også betyder, at man ikke kan aflevere ansøgningen fysisk på rådhuset.
I ugerne 42–43–44–45 vil der være mulighed for
at hente hjælp hos Lise Volder Jensen i FrivilligThy i forhold til det nye ansøgningsskema.
Hendes kontortider i disse uger vil være mandage kl. 10.00 - 14.00. Hun vil også kunne kontaktes på tlf. 2027 3585 eller på mail
lvkj@thisted.dk.
Som noget nyt skal der aflægges regnskab og
evaluering for tildelte midler i tilskudsåret 2018,
hvilket også sker online. Linket findes samme
sted på hjemmesiden som ansøgningslinket.
Fristen for aflæggelse af regnskab og evaluering
er den 30. april 2019.
Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en
frivillighedspolitik samt retningslinjer for behandling af ansøgninger. Begge dele kan ses på
kommunens hjemmeside under Om Kommunen
> Politikker og Planer > Politikker og Aftaler >
Frivillighedspolitik.
Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på følgende:
• At der er lokal forankring af indsatsen
• At der er tale om nye og/eller ekstraordinære
tiltag
• At der er tale om egentligt frivilligt socialt
arbejde (omsorgslignende tilbud)
Hertil kommer, at foreningens samlede likvide
egenkapital vil blive sammenholdt med det ansøgte beløb.

Støvende affald som f.eks. kold aske og indhold
fra poseløse støvsugere, må du gerne lægge i din
affaldsbeholder i restaffaldsdelen, men du skal bare
lige huske at pakke det forsvarligt ind.

Ansøgninger skal være afsendt fra online systemet senest søndag den 12. november 2017 kl.
23.59.
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Se ledige stillinger ved Thisted Kommune på:
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