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

Søndagscafé
på Åbakken med

Basar på
Solhjem Østerild

Fremtidig leverandør til
Thisted Kommune

Gårdsangerne fra Thy

Lørdag den 18. november
kl. 10.00 -15.00

Thisted Kommune holder fyraftensmøde for virksomheder, der kunne tænke sig at komme i betragtning som leverandør til Thisted Kommune.

Lotterier: Skrivebøger - amerikansk
lotteri - tombola
Flotte sponsererede gevinster
Solhjems bod: Sælger pebernødder, småkager,
diverse småting m.m.
Boder: Hvor udstillere sælger deres produkter
Køkkenboden:

Vi byder alle velkommen til en hyggelig cafeeftermiddag på Åbakken.
Søndag den 12. november kl. 14.30
Efter en dejlig koncert er der kaffe med brød og en
ganske kort generalforsamling med valg til aktivkomitéen samt Bussens Venner. Vi har allerede gode
forslag på hånden, men har du lyst, er du meget
velkommen til at stille op.

Sælger
Gløgg
Æbleskiver
Øl/sodavand
Kaffe/The
Småkager
Alle er velkomne

Udtrækning af gevinster
fra kl. 14.30-15.00
Beboere - Aktivkomiteen
og Solhjem

Pris for kaffe med brød og underholdning 40 kr.
Kørsel kan aftales med dagcentret 9917 3306
Med venlig hilsen
Åbakkens AktivKomité
Reservér allerede nu følgende datoer:
Julemarked den 2. december kl. 13.00
Thy Teater den 8. december kl. 14. Entre 60 kr.
Koncert med Tina Lynderup den 17. december
kl. 14.30

KRISTIANSLYST
Mandag den 20. november 2017 kl. 14.00
Valg til Aktivkomiteen.
Der skal lyde en kraftig opfordring til alle med
bopæl i Kristianslyst området, at møde op denne
dag, for at være medbestemmende om, hvem
der skal vælges.
Der serveres gratis kaffe med efterfølgende bankospil, 2 plader til hver.
Vi håber på stort fremmøde.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 senest den
17. november.

Kommunal- og
regionsrådsvalg
den 21. november 2017
Tirsdag den 21. november afholdes der kommunal- og regionsrådsvalg. Afstemningsstederne er
åbne fra kl. 8.00 - 20.00.

Det kan være varekøb, tjenesteydelser, vedligeholdelsesopgaver og renoveringsprojekter uanset
om det er store eller små leverancer.
For at gøre det nemmere at byde på offentlige
udbud har Thisted Kommune søsat de elektroniske udbudssystemer – Mercell og Comdia samt
en leverandørportal.
På fyraftensmødet får du en gennemgang af
systemerne og deres anvendelse i praksis. Du vil
her have mulighed for at stille alle de spørgsmål,
du har.
Tid:
Sted:
Entré:
Tilmelding:
Kontakt:

28. november 2017 kl. 16.30 -17.30
UCN, Lerpyttervej 43, Thisted
Gratis
Skal ske til indkob@thisted.dk
senest den 24. november 2017
For yderligere oplysninger og
spørgsmål om arrangementet
kontakt venligst Thisted Kommunes
indkøbsafdeling e-mail
indkob@thisted.dk eller telefon
9917 1721

Julestue på Vibedal
Lørdag den 18. november kl. 13.00-16.00

Valgkort
Der udsendes valgkort med information om afstemningssted til alle vælgere. Du kan kun stemme på det sted, der fremgår af valgkortet.

Der vil være salgsboder, lotteri, tombola og
skrivebøger.

Husk at medbringe valgkortet, når du skal
stemme. Hvis valgkortet er blevet væk, skal du
medbringe anden legitimation. Du vil blive bedt
om at oplyse din fødselsdato.

Udtrækning kl. 16.00.

Vælgere, som ikke har modtaget et valgkort
senest den 16. november eller som har modtaget
et valgkort med fejl, bedes snarest muligt henvende sig til Borgerservice, Asylgade 30, 7700
Thisted, tlf. 9917 1871.
Afstemning uden for valglokalet
Vælgere, der ikke kan afgive stemme i valglokalet, kan stemme uden for lokalet f.eks. i bilen.

Caféen åbner kl. 13.30.
Kl. 15.30 spiller Thisted Brass Band.
Overskuddet går ubeskåret til aktiviteter for
centrets beboere og områdets pensionister, bl.a.
busture, underholdning m.v.
Tilmelding til kørselsordning til Kernen på tlf.
9917 4031 senest den 10. november.

Thisted Kommunes
Jobcenter
Holder lukket for telefonisk og personlig
henvendelse, tirsdag den 14. november 2017
grundet internt kursus.

Arrangør Aktivkomiteen.

FJORDGLIMT
Lørdag den 11. november kl. 10.00 – 16.00

www.thy360.dk

Basar/loppemarked med skrivebøger, tombola,
cafe og en lille salgsbod.
Effekter til loppemarked modtages gerne.

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

