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

Vibedal

Kristianslyst

Valg til Aktivkomitéen
Tirsdag den 20. november 2018, kl. 14.00 afholdes valg til Aktivkomitéen. Efter valget er der
gratis banko og kaffe. Eventuelle navne på emner
skal være inde senest den 13. november 2018.
Max. 3 plader pr. deltager. Derefter 10 kr. pr. plade. Kørselsordning til Kernen på tlf. 9917 4031.

Onsdag den 14. november 2018 kl. 14.00

Fjordglimt
Lørdag den 10. november 2018
kl. 10.00 – 16.00
Basar / loppemarked med skrivebøger,
tombola og cafe.
Effekter til loppemarked modtages gerne.
Overskuddet går ubeskåret til Husets beboere og
pensionister i området.

Sct. Thøgersgaard
Musikeftermiddag
Karsten Holm vil synge et udpluk af
CLIFF RICHARD’s utallige sange og fortælle
historien om Cliff Richard.
Dette sker på plejehjemmet Sct. Thøgersgaard
i Vestervig.
Fredag den 16. november 2018 kl. 14.00
Kom og vær med, koncerten er gratis.
Kaffe kan købes for 25 kr.

Søndagscafé på Åbakken
den 11. november 2018 kl. 14.30
Vi byder velkommen til en hyggelig caféeftermiddag på Åbakken i selskab med musikanterne
Anton Lyhne og Svende Grøn.
Efter underholdning med musik og fortælling er
der kaffe med brød og en ganske kort generalforsamling med valg til aktivkomiteen, samt
Bussens Venner. (Vi har allerede gode kandidatforslag på hånden, men har du lyst, er du meget
velkommen til at stille op).
Pris for kaffe med brød og underholdning 25 kr.

Teater
Torsdag den 22. november 2018, kl. 14.30 –
16.00 kommer Thy Teater og Figaros og opfører
stykket: Jul i den gamle Købmandsgaard.
Stykket er for alle, der elsker sang og julestemning. Vi starter med kaffe og kage kl. 14.00.
Teatret starter kl. 15.00.
Pris 65kr. Tilmelding og kørselsordning til Kernen
tlf. 9917 4031 senest den 15. november 2018.
Julestue
Lørdag den 1. december 2018, kl. 13.00-16.00
Der vil være salgsboder, lotteri, tombola og
skrivebøger.
Caféen åbner kl. 13.30.
Kl. 15.30 spiler Thisted Brass Band.
Udtrækning kl. 16.00.
Eventuelt overskud går ubeskåret til beboerne på
Vibedal og områdets pensionister, blandt andet til
busture, underholdning med vidre.
Tilmelding til kørselsordning til Kernen på tlf.
9917 4031 senest den 26. november 2018.
Julebanko
Tirsdag den 18. december 2018, kl. 14.00
afholder Aktivkomitéen julebanko.
Kørselsordning – ring til Kernen på tlf: 9917 4031

Basar på Plejecenter
Trye i Frøstrup

Kørsel kan aftales med dagcentret 9917 3306.

Lørdag d. 17. november 2018 kl. 10-16

Reservér allerede nu følgende datoer:

Fra kl. 10 sælges kaffe og rundstykker.
Fra kl. 12 sælges pølser m/brød.

Solhjem Basar

Solhjems
EAN nr.
5790000381913
Julekoncert
med
Hans Henrik Gramstrup og Birthe

Årup den 25. november 2018 kl. 14.30

kundenr. 143613
Julemarked den 1. december
kl. 13.00
EAN nr. 2018
5798003990422
Solhjem Basar
Thy med
Teater
opfører
bedes
taget
i uge 45”Jul i den gamle Købmandsgaard” EAN
den nr.
14.
december 2018 kl. 14.00.
Solhjems
5790000381913

Kunde nr. 141690

Entré 50 kr.

==================================================
kundenr. 143613
bedes med taget i uge 45

Basar på Solhjem
Basar
på
==================================================
Østerild
Ved
du ….
Solhjem
Østerild
Lørdag
d. 17 november
2018
kl.november
10-15
Lørdag d. 17
2018
Basar på Solhjem
kl. 10-15
Lotterier: Skrivebøger- amerikansk
lotteri-tombola
Østerild
Lotterier:
Skrivebøger
- amerikansk
lotteri
Flotte sponsererede
gevinster.
Lørdag
d. 17 november 2018
tombola
Solhjems bod:
Sælger pebernødder, småkager,
kl.
10-15
diverse
småting
m.m.
Flotte
sponsererede
gevinster.

Hele dagen sælges gløgg og æbleskiver samt
kaffe og æblekage.
Masser af gevinster på skrivebøger og i tombola
sponsereret af lokale erhvervsdrivende.
Vel mødt til en hyggelig dag
Aktivkomiteen v/Trye

Info om affald

Valg til Aktivkomiteen.
Der skal lyde en kraftig opfordring til alle med
bopæl i Kristianslyst området, at møde op denne
dag, for at være medbestemmende om, hvem der
skal vælges.
Der serveres gratis kaffe med efterfølgende
bankospil, 2 plader til hver.
Vi håber på stort fremmøde.
Tilmelding til Oasen tlf. 9917 3946
senest den 12. november.
Arrangør: Aktivkomiteen.

Kommunal
rottebekæmpelse

Såfremt man konstaterer rotter eller har
mistanke om rotter, skal man hurtigst muligt henvende sig til Thisted Kommune. Anmeldelse af
rotter skal ske digitalt, f.eks. ved at bruge
selvbetjeningsløsningen på kommunens
hjemmeside www.thisted.dk eller hjemmesiden
www.Borger.dk. Hvis man ikke har mulighed
for at betjene sig selv på internettet, kan man
henvende sig til Den Digitale Hotline på telefon
70200000.
I perioden oktober – februar vil der blive foretaget kampagnebesøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget,
hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt
tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.
For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og
undgå utilsigtede forgiftninger udleveres der
ikke rottegift til borgerne. Ud over bekæmpelse
af rotter med gift er også besiddelse af rottegift
forbudt. Ifølge gældende lov må kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet
en autoriseret persons instruktion og arbejder
på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske
midler.
Der gøres samtidig hermed opmærksom på, at
man har pligt til at have et husnummer stående
synligt, helt fremme ved vejen. Såfremt husnummeret er bortkommet, kan et nyt bestilles
på kommunens materielplads på Rævebakken
i Vildsund, tlf. 51241050, Jan Svendsen.
Husnummer udleveres gratis.

Info om affald
Ved du...

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

www.thy360.dk
…at hård plast – som tommelfingerregel - er dét
plast, som du ikke kan slå knude på?
Hård plast og blød plast kan begge afleveres til
Genbrugsekspressen, når blot det er sorteret op.

…at hård plast – som tommelfingerregel - er dét plast, som du ikke kan slå knude på?
Hård plast og blød plast kan begge afleveres til Genbrugsekspressen, når blot det er sorteret op.

