Thisted Kommune
indbyder til flagdag for
Danmarks udsendte

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

Den 5. september 2018 er den officielle flagdag
for Danmarks udsendte, også i år højtideliggøres
dagen i Thisted Kommune. Arrangementet er et
samarbejde med soldaterforeninger og Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Dragsbækcentret

Fjordglimt – storstuen

Tirsdag den 11- september kl. 14.00 - 16.30
Vi mødes på havnen, hvor vi skal se de flotte
træskibe. Kl. 14.30 drikker vi fælleskaffe på Café
Salto. Pris 60 kr.
Tilmelding senest den 6. september på
tlf. 9917 4440 mellem kl. 09.00 - 12.00

Onsdag den 5. september kl. 13.30
Blå tur – turen går til Legind Bjerge på Mors.
Pris 100 kr.
Tilmelding til Storstuen på 9917 3892 senest den
3. september 2018.

Torsdag den 13. september kl. 14.30 - 16.30
Ellen Nielsen og Pia Gregersen fortæller om
Dragsbækcentret. De startede her dengang det
var flygtningelejr og har været her gennem 47 år
og fulgt udviklingen. Der vil være kaffe og sang
undervejs. Pris 30 kr.
Torsdag den 20. september kl. 14.30 - 16.30
Musikeftermiddag med Gert Ravn og Bjarne.
Entre, kaffe og kage pris 30 kr.
Torsdag den 27. september kl. 14.00 - 16.30
Bankospil, kaffe og hygge. Plader pris 7 kr.
Pris for kaffe 30 kr.
Du kan blive hentet og kørt hjem for blot 25 kr.
Ring og giv besked senest kl. 10.00 på dagen.
Telefon nr. 9917 4440.

Tirsdag den 11. september kl. 10.30
Høreomsorg v/Anita
Onsdag den 19. september kl. 18.00
Høstfest
Pris 135 kr.
Tilmelding til Storstuen på 9917 3892 senest den
17. september 2018.
Mandag den 24. september kl. 14.00
Fællessang v/Carlo Hundahl
Fredag den 28. september kl. 10.30
Gudstjeneste m/efterfølgende frokost
Pris 30 kr.
Hver uge:
Tirsdage kl. 13.30 – 16.00
Klub med stole-gymnastik og fælles hygge.
Onsdage kl. 9.00 – 10.00
Gymnastik 60+
Ved eventuel aflysning se Husavis

Thisted Kommunes
Uddannelseslegat
Til uddeling i oktober måned 2018 er der fra
Thisted Kommunes Uddannelseslegat ledige
legatportioner.
Ansøgeren skal have tilknytning til Thisted Kommune.
Selvbetjeningsløsning til ansøgning findes på
Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk
under Borger – Personlige forhold – Økonomi og
skat – Legater.
Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema kan fås
ved henvendelse til Thisted Kommunes Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted.
Ansøgningsskemaet skal være modtaget senest
den 30. september 2018 i Borgerservice, hvorefter samtlige ansøgninger vil blive behandlet.

Kom og vær med – Her er du altid velkommen

Høstfest På Solgården
i Hundborg
Onsdag den 12. september 2018 kl 18.00
Høstfestmenuen består af Flæskesteg
med tilbehør, kaffe og æblekage
Pris 125 kr. pr. person
Musikalsk underholdning
Tilmelding senest 5. september 2018
til Leif tlf. 2338 4188
Hilsen
Aktivkomiteen Hundborg-Jannerup-VorupørSjørring -Thorsted-Vang

Der gives ikke skriftlig meddelelse om legatafgørelsen.

Info om affald
Ved du...

Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors underholder.
Arrangørerne håber på god opbakning til arrangementet fra Thisted Kommunes borgere.

Klitrosen
Tirsdag den 18. september kl. 17.30
Vi afholder høstfest, med musik ved
Michael Møller med flere.
Menu: Marineret steg med kartofler og salat.
Fromage, kaffe og småkager.
Pris: 175 kr. pr. person inkl. 2 genstande.
Tilmelding til Ella på tlf. 2239 6718
senest den 12. september (først til mølle).

Tilmelding til
Prøve i Dansk 1,
Dansk 2 og Dansk 3
Tilmeldingsfrist til prøverne er
senest den 3. september 2018.
Prøverne afholdes på
Sprogcenter Thisted,
Vorupørvej 168, Hundborg,
7700 Thisted.
Tilmeldinger kan rekvireres ved henvendelse til
Sprogcenter Thisted - tlf. 9917 3788.

Indrykkes i fællesannoncen ug

EAN-nr.
5798003990095
Tilmelding til Indfødsretsprøven
af 2015
og
Medborgerskabsprøven
Tilmeldingsfristen til prøverne er Tilmeldingsfrist
senest dentil31.
prøverne e
oktober 2018.

Prøverne afholdes den 28. november 2018 på
Tilmeldinger
kan rekvireres v
Sprogcenter Thisted, Vorupørvej 168,
Hundborg,
7700 Thisted.
Tilme

Tilmeldingsfristentil
til prøverne
Tilmeldinger kan rekvireres ved henvendelse
Sprogcenter Thisted - tlf. 9917 3788.
Prøverne afholdes den 28. nov

Den varme linje

FVU-læsning og FVU-matematikTilmeldinger kan rekvireres v
Sprogcenter Thisted tilbyder FVU-læsning og
FVU-matematik på alle trin for voksne udlændinSprogcenter
Thisted
ge. Der tilbydes både undervisning
på dagog tilbyder F
undervisning på dag- og aften
aftenhold.

Gratis anonym telefonrådgivning til forældre
og børn/unge i Thisted kommune
Telefonen betjenes af pædagogiske konsulenter/
psykologer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR), Thisted kommune.
Vi registrerer ikke dine oplysninger og kan sikre
dig fuld anonymitet.

Ring 9917 4187
Torsdage kl. 14.00 – 16.00

Kl. 16.35
Velkomst på Store Torv ved borgmester Ulla Vestergaard.
Hovedtaler er Helge Adam Møller, major, valgt for
Det Konservative Folkeparti og medlem af Næstved Byråd. Tidligere: gennem knap 30 år medlem
af Folketinget og havde en længere militærkarriere, som bl.a. bød på tjeneste ved Jægerkorpset
samt uddannelse ved Frømandskorpset og de
amerikanske Special Forces.

Prøverne afholdes på Sprogce

Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet
indgå på din NemKonto senest i uge 43.

Hvad kan man henvende sig om?
I alle børnefamilier kan der opstå en række
spørgsmål, bekymringer, problemer f.eks. omkring:
Børns/unges opdragelse, trivsel og udvikling,
sprog/tale- og høreudvikling, motorisk udvikling,
læringsmæssige problemstillinger og lignende.

Program
Kl. 16.15
March gennem byens gågade ført an af Hjemmeværnets Musikkorps fra Mors og med faner i
spidsen.

Ring for forhør nærmere hos v
Ring for forhør nærmere hos vejleder
Annette
Nielsen på tlf. 9917 3786.

Sprogcenter Thisted tilbyder d

…at din ødelagte mobiltelefon kan afleveres til
Genbrugsekspressen eller på genbrugscentrene
som elektronisk affald?

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

Dag- og aftenundervisning
tet - Ring for nærmere oplysn
Sprogcenter Thisted tilbyder dag- og aftenunderA
visning for voksne udlændinge på alle niveauer.
Vi starter undervisningen for
Undervisningen er startet - Ring for
nærmere
ophos vejleder Annette Nielsen
lysning på tlf. 9917 3788.
Aftenundervisning på Studieklasseniveau/
Dansk 3 modul 6
Vi starter undervisningen for kursister der har bestået Prøve i Dansk 3, med gode karakterer. Ring
for forhør nærmere hos vejleder Annette Nielsen
på tlf. 9917 3786.

