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Dragsbækcentret
Torsdag den 1. marts kl. 13.30 - 15.50
Bankospil i salen. Plader á 7 kr.
Kaffe og kage 30 kr. Alle er velkommen.
Torsdag den 8. marts kl. 14.30 - 16.30
Sangeftermiddag med Tilsted kirkes børnekor.
De synger for og med os. Kaffe og kage 30 kr.
Torsdag den 15. marts kl. 17.00 - 21.00
Forårsfest i salen. Kom og vær med til en hyggelig aften med lækker mad fra vores eget køkken.
M/K Duo spiller op til sang og måske en svingom.
Pris 150 kr. inkl. drikkevarer.
Tilmelding senest den 12. marts på tlf. 9917
4440 mellem kl. 9.00 - 12.00.
Torsdag den 22. marts kl. 14.30 - 16.30
Bustur ud i det blå – spændende hvor vi skal hen.
Forfriskning undervejs. Pris 50 kr.
Tilmelding senest den 19. marts på
tlf. 9917 4440 mellem kl. 9.00 - 12.00.
Håber at se en masse dejlige mennesker til hygge
på Dragsbækcentret.
Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem
kl. 9.00 - 12.00.

Tilmelding til Prøve i Dansk 1,
Dansk 2 og Dansk 3
Tilmeldingsfrist til prøverne er senest den 5.
Indrykkes i fællesannoncen uge 08
marts 2018.
EAN-nr. 5798003990095
Kunde
nr. 202129afholdes
Prøverne

på Sprogcenter Thisted, Vorup-

ørvej 168,
Hundborg,
7700
Tilmelding
til Prøve
i Dansk 1, Dansk
2 ogThisted.
Dansk 3
Tilmeldinger kan rekvireres ved henvendelse til
Sprogcenter Thisted - tlf. 9917 3788.

Tilmeldingsfrist til prøverne er senest den 5. marts 2018.

Prøverne afholdes på Sprogcenter Thisted, Vorupørvej 168, Hundborg, 7700 Thiste

Tilmelding til Indfødsretsprøven og
Medborgerskabsprøven
Tilmeldingsfristen til prøverne er senest den 2.
Tilmelding
til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven
maj 2018.

Tilmeldinger kan rekvireres ved henvendelse til Sprogcenter Thisted - tlf. 9917 378

Ledige stillinger

BIOAFFALD – uden emballage

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

Tilmeldingsfristen
til prøverne den
er senest
2018.
Prøverne afholdes
6. den
juni2. maj
2018
på

Sprogcenter
Thisted,
Vorupørvej
168
–
Hundborg,
7700168 – Hun
Prøverne afholdes den 6. juni 2018 på Sprogcenter Thisted, Vorupørvej
sted.
Thisted.
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kan ved
rekvireres
henvendelse
til 9917 378
Tilmeldinger
kan rekvireres
henvendelseved
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Thisted - tlf.
Sprogcenter Thisted - tlf. 9917 3788.

FVU-læsning og FVU-matematik

FVU-læsning og FVU-matematik

Sprogcenter Thisted tilbyder FVU-læsning og FVU-matematik på alle trin for voks
Thistedpåtilbyder
FVU-læsning og FVUDerSprogcenter
tilbydes både undervisning
dag- og aftenhold.

matematik på alle trin for voksne udlændinge.
Der tilbydes både undervisning på dag- og aftenhold.

Ring for at høre nærmere hos vejleder Annette Nielsen på tlf. 9917 3786.

www.thisted.dk

For at sikre en god kvalitet i bioaffaldet, skal du
huske, at sortere emballagen fra.

Ring for at høre nærmere hos vejleder Annette
Nielsen på tlf. 9917 3786.

Emballage af plast, metal og glas kan blot skylles
og afleveres til Genbrugsekspressen.
Emballage af pap kan ikke genbruges, hvis det
har været i berøring med mad, så det skal i skraldespanden.

www.thy360.dk

