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Tur i naturen

TID Torsdag den 6. december 2018, kl. 07.30 – 09.30
STED Thy&Co, Tilstedvej 73, 7700 Thisted
ORDSTYRER Peter Malling Donslund, sektionsleder Erhverv
07.30 – 07.45

ANKOMST OG KAFFE

07.45 – 08.00

VELKOMMEN OG INFO OM
BUDGETFORLIG I THISTED KOMMUNE
v/Mogens Kruse Andersen, Direktør for Teknik
og Erhverv, Thisted Kommune

08.00 – 09.30 NYE ERHVERVSSTRATEGIER PÅ VEJ
v/Kim Bak Kristensen, Erhvervschef, Thy
Erhvervsforum &
v/ Peter Malling Donslund, Sektionsleder
Erhverv, Thisted Kommune
Oplæg Thisted Kommunes og Thy Erhvervsforums bud på strategier for fremtidens
erhvervsudvikling i Thy
Workshop Workshop om strategierne
Deltagerne vil blive delt op i grupper med
henblik på, at få diskuteret indhold i strategien.
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Det sker på Åbakken
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Info om affald

dk eller via SMS til Erhvervskonsulent Torben Pedersen på 2460 1979.

Uge 47 d. 21/11-18

Ved du…

ÅBENT HUS

Info om affald

Velkommen til følgende arrangementer:
Søndag den 25. november kl. 14.30
Hyggelig Julekoncert med Birthe Aarup og Hans
Henrik Gramstrup
Entre inkl. kaffe 50 kr.
Lørdag den 1. december kl. 13 – 16
Det store hyggelige julemarked/loppemarked
med masser af spændende aktiviteter.
Æbleskiver, bolsjer, kaffe, lotteri og meget mere.

Ved du...

OG JULEMARKED
Lørdag d. 1. december 2018
fra kl. 09.00 og helt til 16.00

Fredag den 14. december klokken 14.00
(obs. tidspunkt)
Thy Teater opfører ”Jul i den gamle Købmandsgaard”
Entre inkl. kaffe 50 kr.
Kørsel kan aftales med Åbakkens dagcenter
9917 3306 (på hverdage 9-16)

Kom og oplev julestemningen og
gør dine juleindkøb!
Alt i adventskranse, dekorationer,
gran, kranse, gravpynt og
juletræer.

…at porcelæn og keramik ikke må blandes sammen med glas, når du sender det til genbrug.
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Tirsdag den 4. december kl. 14.00 kommer Thy
Vi ses på
Teater og opfører ”Victorias Jul”.
Kronborgvej 113 i Thisted
Billetpris 40 kr.
- lige bag politistationen!
Der vil være mulighed for at købe kaffe.
Tilmelding til Ella på telefon 2239 6718 senest
Se ledige stillinger ved
den 29. november.
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job
Alle er velkommen, men da der er begrænsede
pladser, er det først til mølle.

Klitrosen, Klitmøller

Ledige stillinger

www.thy360.dk
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