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Dragsbækcentret

Vibedal

Torsdag den 3. maj kl. 14.30 - 16.30
Vi får besøg af Birgith med dansere samt Henning og Mogens.
En eftermiddag med god musik og glade dansere. Der er kaffe halvvejs i programmet. Pris inkl.
entre 30 kr.
Bussen henter kl. 14.00 og kører hjem kl. 16.30.

Arrangementer i maj og juni

Torsdag den 17. maj kl. 10.30 - 16.30
Vi har lejet den store bus. Vi skal ud på en dejlig
køretur til Fur og spiser til middag undervejs.
Pris for hele dagen er 200 kr. inkl. 1 genstand.
Du kan blive hentet kl. 10.00 og efterfølgende
kørt hjem, når vi er tilbage.
Tilmelding senest den 11. maj kl. 12.00 på telefon nr. 9917 4440.
Torsdag den 24. maj kl. 14.30 - 16.30
I dag er der musikalsk underholdning ved EVA
Trio.
Entre, kaffe og kage 30 kr. Bussen henter kl.
14.00 og kører hjem kl. 16.30.
Torsdag den 31. maj kl. 13.30 - 15.50
Bankospil i salen. 7 kr. pr. plade.
Kaffe, kage og saft 31 kr.
Bussen henter kl. 13.00 og kører hjem kl. 16.00.
ALLE er velkommen og vi glæder os til at se JER.
Skal I med bus herud, så ring senest inden kl.
10.00 samme dag.
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Aktivkomiteen afholder banko på Vibedal tirsdag
den 8. maj og tirsdag den 12. juni – begge dage
kl 14.00.
Kørselsordning – Kernen tlf. 9917 4031.
Sommerudflugt/Ud i det blå
Tirsdag den 29. maj, kl. 14.00 – 17.00 arrangeres der sommerudflugt/Ud i det blå-tur for
husets beboere, pårørende og tirsdags-klubben.
Spisning foregår på Vibedal efter hjemkomsten.
Spisning, inkl. en genstand, kaffe og småkager
samt buskørsel: 200 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 22. maj til Kernen –
tlf. 9917 4031.

Sct. Hans
…. at pizzabakker og mælke- og juicekartoner
Lørdag den 23. juni, kl. 19.00 afholdes Sct.
skal i dagrenovation/restaffald, da de ikke kan
Hans – båltale v/Gitte Ishøj.
…. at pizzabakker og mælke- og juicekartoner skal i dagrenovation/restaffald, da de ikke ka
bruges til genbrug.
Efter bålet vil der være hyggeligt samvær på
Storetorv, hvor der kan købes kaffe, pølser med
brød samt øl og vand.

Bioposer til madaffald
Fælleslegatet for værdige trængende
i Thisted Kommune samt håndværkere
og industridrivende i Thisted Købstad, som
har selvstændigt erhverv, samt deres enker
Til uddeling i juni måned 2018 er nogle legatportioner ledige til fordel for værdige trængende
bosat i Thisted Kommune.

Kristianslyst
Mandag den 7. maj kl. 13.00
Der arrangeres en bustur ud i det blå med kaffe
på Fyrglimt i Hanstholm.
Pris: 75 kr.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946 eller
9917 3940 senest den 3. maj.
Pga. helligdag foretrækkes at der ringes ind den
30. april eller 2. maj.
Arrangør: Aktivkomiteen

Thisted Kommunes
administration
Tirsdag den 1. maj 2018 er teknisk forvaltning
i Hurup og Thisted Rådhus
samt Jobcentret i Thisted lukket.

Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til
Borgerservice og Ydelser, Rådhuset, Asylgade 30,
7700 Thisted.
Ansøgningsskemaet kan endvidere hentes på
Thisted Kommunes hjemmeside under Borger –
Økonomi og skat – legater.
Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice og
Ydelser, Rådhuset, Asylgade 30, 7700 Thisted i
hænde senest den 31. maj 2018, 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 27.
juni 2018.

I perioden fra sidst i april til sidst i maj 2018
kører vi ud med bioposer til madaffald til de ejendomme, som er omfattet af ordningen.
Der afleveres 200 poser ad gangen.
Hvis du løber tør for poser, inden vi kommer forbi
ved din ejendom, så husk at du kan hente flere på
kommunens genbrugscentre. Poserne er gratis.

Alsang på Åbakken
Torsdag den 3. maj. klokken 19.00
Velkommen til en hyggelig aften i godt selskab.
Vi synger de kendte danske sange til

www.thy360.dk

klaverakkompagnement af Inger Rasmussen.
Alle er hjertelig velkomne.
Pris for kaffe med boller og pålæg samt underholdning 40 kr.

Åbningstider ved Thisted Kommunes
genbrugscentre- og butikker

Med venlig hilsen
Åbakkens Dagcenter

Tirsdag den 1. maj 2018
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Sydthy
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Butikken
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-
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Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved Thisted Kommune på:
www.thisted.dk/job

