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Holder lukket for telefonisk og personlig henvendelse, fredag den 8. juni 2018, grundet internt
kursus.

Vil du være dagplejer
”Starten er vigtig – dagplejen er rigtig”
Vi har brug for dygtige dagplejere i flere distrikter
bl.a. Nors, Klitmøller, Tilsted og Tingstrup.
Er det mon noget for dig at blive dagplejer?

Solhjem
Lørdag den 9. juni kl. 10.00 – 15.00
Loppemarked på Rubinvej 15 a, Østerild
Vi modtager ”lopper” til dagen! Der vil være forskellige boder med salg af:
Hjemmebagte vafler m/is - syltetøj - sukker
Kaffe - Øl - Vand
Gaver på lodder mm.
Dagens overskud anvendes til gavn for beboerne
på Solhjem!
Alle er velkomne til en hyggelig dag på Solhjem!
Venlig hilsen
Aktivkomitéen samt personalet på Solhjem

Kom til informationsmøde
Torsdag den 14. juni kl. 16.00 – 17.00,
Skolegade 8A, 2. sal

Solgården

Et par erfarne dagplejere vil fortælle om arbejdet,
og vi fortæller nærmere om løn- og ansættelsesforhold.

Sommerlig formiddag på Solgården i Hundborg

At være dagplejer er en unik livsstil, hvor man forener arbejdet med det hjemlige og friluftslivet på
en helt særlig måde.

Trimbingo, kørestolsringridning m.m. (måske en
lille overraskelse).

Vi har dagplejere i alle aldre, lige fra slutningen af
20’erne til den anden side af pensionsalderen.
Tilmelding kan ske på mail: limn@thisted.dk senest
den 12. juni.

De Vilde Blomsters Dag

Onsdag den 13. juni 2018, kl. 10.30

Kl. ca. 11.30 Brunch (gratis) skænket af Hagen
Fonden.
Tilmelding senest mandag den 11. juni til Leif
2338 4188.
Hilsen
Aktivkomitéen
Hundborg-Jannerup-Vorupør-SjørringThorsted-Vang

Søndag den 17. juni 2018 kl. 14.00 – 16.00
Kom med ud og se på orkideer og den kødædende plante vibefedt ved Kvadderkær i Nationalpark Thy. Vi fortæller om EU projektet REDCOHA
og om projektets tiltag i området. Kvadderkær er
desuden et muligt levested for den sjældne
sommerfugl Hedepletvinge som sidste år blev
genfundet i Thy.

Info om affald
Ved du...

Mødested: Hvor vejene Skaksvej og Tørvekjær
krydser (nærmeste adresse er Tørvekjær 16).
Medbring fornuftigt fodtøj og evt. kaffe.
Turen er ca. 3 km i alt.
Tilmelding er ikke nødvendigt.

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

…. at 80% af det tøj, som du afleverer til genbrug,
bliver genbrugt som det er? Og at det meste af de
sidste 20% bliver genanvendt som bl.a. aftørringsklude til industrien og fyld i møbelsæder.

www.thy360.dk

