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

Kastaniegården

Solhjem

Tusind tak til besøgende, sponsorer og hjælpere,
som støttede vores basar på Kastaniegården den
7. oktober 2017.

Valg til Aktivkomite på Solhjem
Onsdag den 2. november 2017 kl. 14.00.
Aktivkomiteen er efterfølgende vært ved bankospil og kaffe.
Venlig hilsen
Aktivkomiteen

Høretab – Hva nu?
Har du nedsat hørelse –
eller kender du en, der har?

Dragsbækcentret

Kommunikationscenter Thisted tilbyder foredrag
om hørenedsættelse.

Torsdag den 2. november kl. 17.00 - 21.00
Aktivkomitéen afholder den traditionelle fællesspisning med sang, musik og lotteri. Underholdning ved M/K Duo. Pris 125 kr. Tilmelding senest
den 30. oktober på 9917 4440 mellem kl. 9.00
- 12.00.

Læs mere om foredrag og tilmelding på
www.thisted.dk/kc

Fælleslegatet for
værdige trængende
i Thisted Kommune
Til uddeling i december måned 2017 er nogle
legatportioner ledige til fordel for værdige trængende bosat i Thisted Kommune.
Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse
til Borgerservice og Ydelser, Thisted Kommune,
Asylgade 30, 7700 Thisted.
Ansøgningsskemaet kan endvidere hentes på
Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk
under Borger – Økonomi og skat – Legater.

Tirsdag 7. november kl. 10.00 - 16.30
Juletur til Ålborg Storcenter. Pris 200 kr. inkl. lidt
lækkert i bussen og kaffe på hjemturen. Middagsmad skal du selv betale, formentlig i Bilkas
cafeteria. Forventet hjemkomst ca. kl. 16.30.
Alle er velkommen. Tilmelding efter først til mølle princippet.
Torsdag den 9. november kl. 14.30 - 16.30
Kirsten fortæller i ord og billeder om New Zealand.
Entre, kaffe og kage 29 kr.

Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice og
Ydelser, Rådhuset, Asylgade 30, 7700 Thisted i
hænde senest den 30. november 2017, hvorefter
samtlige ansøgninger vil blive behandlet.

Torsdag den 16. november kl. 14.30 - 16.30
Valg til Aktivkomitéen. Eventuelle navne på emner bedes afleveret en uge før til formand Jens
Jørgen Pedersen på tlf. nr. 2147 8987. Efter valget er der bankospil, plader á 7 kr. eller to plader
10 kr. Gratis entre, kaffe og kage.

Der gives ikke skriftlig meddelelse om legatafgørelsen. Bliver du tildelt en legatportion, vil
beløbet indgå på din NemKonto senest den 18.
december 2017.

Torsdag den 23. november kl. 14.30 - 16.30
Musikeftermiddag med Viggo, Erik, Mads og
Solveig.
Entre, kaffe og kage 29 kr.
Torsdag den 30. november kl. 13.30 - 15.50
Julebanko med sidegevinst, forgår i Skovlokalet.
Plader á 7 kr.
Kaffe og kage 30 kr.

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

Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem kl. 9.00
- 12.00.

www.thisted.dk

