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

Kommunal- og
regionsrådsvalg
den 21. november 2017
Ekstra åbent for brevstemmer
i Borgerservice og på bibliotekerne
i Hurup og Hanstholm

Fjordglimt
Lørdag den 11. november kl. 14.00 – 16.00
Basar / loppemarked med skrivebøger, tombola,
cafe og en lille salgsbod.
Effekter til loppemarked modtages gerne.
Onsdag den 15. november kl. 19.30
Foredragsforeningen

Borgerservice i Thisted samt bibliotekerne i
Hurup og Hanstholm har ekstra åbent for vælgere, der ønsker at brevstemme, lørdag den 4.
november og lørdag den 11. november fra kl.
10.00 – 13.00.

Onsdag den 22. november kl. 14.00
Valg til Aktivkomite.
Bagefter er vi vært ved kaffe og bankospil

Sidste frist for at brevstemme er fredag den 17.
november kl. 16.00 i Borgerservice i Thisted.

Fredag den 24. november kl. 16.30
Thisted Brassband kommer og spiller advent ind.
Der serveres suppe og æblekage. Pris 50 kr.
Tilmelding senest den 21. november på telefon
9917 3892.

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.
Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice og
Ydelser, Rådhuset, Asylgade 30, 7700 Thisted i
hænde senest den 30. november 2017, 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 den 18.
december 2017.

Folkeskolernes Dag
På alle Thisted Kommunes folkeskoler afholdes
Folkeskolernes Dag
Torsdag den 9. november 2017
Denne dag vil alle kommende 0. klasses elever,
deres forældre og andre interesserede have mulighed for at besøge folkeskolerne, hvor man kan
se og opleve, hvad skolen kan byde på.
Alle forældre til kommende 0. klasses elever
har modtaget invitation i e-boks i slutningen af
september måned.

Fredag den 24. november kl. 10.30
Gudstjeneste

Mandag den 27. november kl. 14.00
Fællessang i Storstuen
Fredag den 1. december kl. 14.30
Thy Teater opfører ”En kongelig jul”
Juleforestillingen er fyldt med sang, musik og
godt humør.
Der serveres æbleskiver og kaffe. Pris 60 kr.
Alle er velkommen.

Hjælp til ofre for stormflod
Fond for vandlidte i Thisted Kommune kan yde
hjælp til udbedring af skader på ejendomme,
der anvendes til helårsbeboelse eller landbrug.
Der kan ydes hjælp til tab pga. vandskade, som
er opstået som følge af indtrængende vand
fra hav eller fjord ved stormflod eller lignende
naturskabte begivenheder.
Ejendommen skal være beliggende i Thisted
Kommune.
Fonden giver tilskud til at dække selvrisikoen på
skader, som forsikringsselskabet vil dække. Ansøgningen til fonden skal vedlægges dokumentation for selvrisiko fra forsikringsselskabet.
Vi behandler ansøgninger i den rækkefølge, de
indkommer, indtil fonden er opbrugt. Der kan
søges hele året. Ansøgninger skal være skriftlige
og vedlagt dokumentation.
Ansøgninger sendes til:
Borgerservice og Ydelser
Asylgade 30
7700 Thisted

Vibedal
Tirsdag den 7. november, kl. 14.00 afholdes valg
til Aktivkomitéen.

Kristianslyst
Torsdag den 9. oktober kl. 12.00
Mortens middag med andesteg og ris a la mande.
Pris: 69 kr.

Efter valget er der gratis banko og kaffe.
Max. 3 plader pr. deltager. Derefter 10 kr. pr.
plade.
Kørselsordning til Kernen på tlf. 9917 4031.

Kl. 14.00 Bankospil 7 kr. pr. plade
Kaffe til cafepriser.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 senest den 7.
november
Arrangører: Aktivkomiteen og Kristianslyst

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

