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Vælter din affaldsbeholder
i blæsevejr?
Så kan du købe en krog som du kan hægte beholderen på.
Skru krogen på en pæl eller på en væg og hægt
beholderen på krogen. Husk at hjulene skal vende
udad på tømningsdagen.
Krogen koster 50 kr. (incl. moms) og kan købes på
kommunens Genbrugscentre.

Kristianslyst
Mandag den 15. januar kl. 14.00
Musikalsk underholdning ved Jens Sørensen som
spiller på orgel.
Pris: 40 kr. incl. kaffe
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 senest den 11.
januar
Arrangør Aktivkomiteen

Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved Thisted Kommune på:
www.thisted.dk/job
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Dragsbækcentret
Torsdag den 11. januar kl. 14.30 - 16.30
Sangeftermiddag med Michael og Mogens.
Entre, kaffe og kage 28 kr.
Torsdag den 18. januar kl. 14.30 - 16.30
Bertel og Venner kommer og spiller for os i salen.
Entre, kaffe og kage 28 kr.
Torsdag den 25. januar kl. 13.30 - 15.50
Bankospil i salen. Plader á 7 kr.
Alle er velkommen. Kaffe og kage 30 kr.
Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem kl. 9.00
- 12.00.

Fjordglimt
Onsdag den 10. januar kl. 12.00
Nytårsfest
Lækker 2-retters menu og kransekage til kaffen.
Jørgen Skovbo kommer og underholder.
Pris 135 kr.
Tilmelding senest den 8. januar 2018 kl. 12.00 på
telefonnummer 9917 3892.
Tirsdag den 16. januar kl. 14.00
Bankospil
Pris 30 kr. for 2 plader og kaffe og kage.
Fredag den 26. januar kl. 10.30
Gudstjeneste med efterfølgende frokost.
Pris 30 kr.
Mandag den 29. januar kl. 14.00
Fællessang i Storstuen
Alle er velkommen
En stor tak til alle, der støttede vores Basar.
Tak til sponsorer
Tak til hjælpere
Tak til besøgende
Vi havde en dejlig dag med god stemning og mange besøgende.

Aktivkomiteen Solgården i
Hundborg ønsker Godt Nytår
- og inviterer til Nytårsfest
på Solgården i Hundborg tirsdag den 16. januar
kl. 18.00
Der serveres kogt torsk med alt tilbehør og dessert. Prisen er kun 150 kr. pr person incl. drikkevarer.
Vores friske husorkester underholder.
Tilmelding til Leif 2338 4188 senest den 12.
januar 2018.
Husk årets første bankodag er mandag den 29.
januar kl. 14.00.
Hilsen Aktivkomiteen Solgården i Hundborg

