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

Solgården i Hundborg

Indbydelse

Inviterer til varme hveder
Torsdag den 26. april kl. 14.30

Til Fjordglimts 50 års jubilæum
onsdag den 25. april kl. 14.00-16.00

Eftermiddagscafé med musikalsk underholdning,
varme hveder og kaffe
Pris kun 50 kr.
Tilmelding til Leif 2338 4188 senest 19. april
PS Tusind tak for alle sponsorerede gaver til
vores Bazar.
Vi fik en rigtig god dag med et overskud på
ca. 15.000 kr., som beboerne nok skal få en
masse gavn af - tak for det!
Bemærk - mandag den 30. april banko på
Solgården kl. 14.00
Hilsen Aktivkomiteen Solgården

Vi håber at alle, der har og har haft en tilknytning
til Fjordglimt har lyst til at dele denne festdag
sammen med os
Program:
Velkomst ved Yvonne Tilsted

Forårsfest på Vibedal
Torsdag den 19. april kl. 18.00 på Storetorv
Menu:

Helstegt pattegris med flødekartofler
og salat
Eller
Karbonader med flødekartofler og salat
Dessert, kaffe og småkager

Pris:

175 kr. inkl. en genstand

Der vil være amerikansk lotteri.
Musik: ’Det grå guld’

Kagebord, kaffe og the
Officiel tale ved formand for Social- og sundhedsudvalget Ida Pedersen
Musikalsk underholdning ved vores præst Sigrid
Kjær og hendes 2 døtre Solvej og Kirsten på
klaver og bratsch.
Der vil være mulighed for at købe en tipskupon
med ”Tip 10” rigtige i Fjordglimts historie.
Der vil blive udtrukket en vinder.
Venlig hilsen
Beboere og medarbejdere på Fjordglimt

Tilmelding og kørselsordning til Kernen,
tlf. 9917 4031 senest den 12. april

BEKENDTGØRELSE
Overkirurg Geert Espersen og Hustrus Legat

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

INFO OM AFFALD
Ved du ....

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner
til svagelige og andre dårligt stillede børn og
voksne.
Der kan ansøges af personer under 18 år og
ældre over 65 år. Ansøgerne skal bo i enten Skive
Kommune eller Thisted Kommune.
Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand
og økonomiske forhold. Det skal fremgå, hvad
legatet skal anvendes til.
Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til
Thisted Kommune
Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
senest den 17. maj 2018.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgerservice i Skive og Thisted Kommuner

…. at dine tømte konservesdåser og aluminiumsbakker kan blive til nye cykler, stegepander og
barnevognsstel?

www.thisted.dk

