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FJORDGLIMT

ÅBENT HUS

Tak til alle der støttede vores Basar enten med
gaver eller besøg. Vi havde en dejlig dag.
Alle gevinster er afhentet.

OG JULEMARKED

Husk det er på fredag den 29. november Thisted
Brassband traditionen tro kommer i Storstuen kl.
17.00.

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

Bagefter serveres der suppe og æblekage. Husk
hurtig tilmelding.

Skærebræt, serveringsbakker, briketter, oprydningssalg - og som noget nyt 90x200-senge.

Onsdag den 11. december kl. 11.30
Julefrokost i Storstuen.
Vores køkkenpiger disker op med en god
traditionel julefrokost.
Sennels børnekor kommer på besøg.
Kom og vær med til hyggeligt samvær og kom i
dejlig julestemning.
Frist for tilmelding er den 6. december
på telefon 9917 3892.

Hjemmelavet bagværk, syltevarer, brændte
mandler, trøfler, bolsjer, gløgg og æbleskiver.

455
026076

Fyrfadsstager i naturtræ, finske fakler, grydelapper, karklude, sokker og hæklede dyr.
Vi ses på Kronborgvej 113 i Thisted
- lige bag politistationen!

Tirsdag den 17. december kl. 13.30
Juleafslutning i klub med æbleskiver, gløgg,
pakkespil og knas.
Medbring en pakke til 20 – 25 kr.

Der arrangeres kørsel vil vores arrangementer.
Tilmeld dig på telefon 9917 3892.

Nørre Alle 21, 7760 Hurup
Lørdag den 30. november
Klokken 13.00 – 16.00
Velkommen til en hyggelig
eftermiddag på Åbakken,
hvor der er fint julepyntet
og hvor vi sælger håndarbejde
og har forskellige former for
lotteri, samt et stort
loppemarked.

ovember

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 7020 000.
I perioden oktober – februar vil der blive
foretaget kampagnebesøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget,
hvor
er rotter.
julepyntet
ogder
hvor
vi Der vil også ske kommunalt
tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.
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For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og
beboere og dagcentergæster.
undgå utilsigtede forgiftninger udleveres der
Vi glæder
os til at se dig.
skiver
og klejner.
IKKE rottegift til borgerne. Udover bekæmpelse
Husk: Fredag den 13. december Thy Teater
af rotter med gift er også besiddelse af rottegift
”En rigtig herregårdsjul”
entré 50 kr.og dagcentergæster.
forbudt. Ifølge gældende lov må kun autoriseærdsarrangementer
for beboere
rede personer, eller personer der er undergivet
De bedste hilsner fra
en autoriseret persons instruktion og arbejder
g. Åbakkens aktivkomite og dagcenter
på dennes ansvar, bekæmpe rotter med kemiske
midler.

ecember Thy Teater ”En rigtig herregårdsjul” entré 50 kr.
De bedste hilsner fra

Torsdag den 5. december kl. 14.30-16.30
Juleshow med Gry kendt fra Melodi Gran Prix –
Hvem husker ikke ”kloden drejer” og rejehop.
Der vil blive sunget julesange og måske et par
grand prix sange. Pris 50 kr.
Tilmelding senest torsdag den 28. november
på tlf. nr. 99174440 mellem kl. 9:00-12:00.
Torsdag den 12. december kl. 14.30-16.30
Julesang med Michael og Mogens.
Kom og syng med. Entre, kaffe og kage 30 kr.
Torsdag den 19. december kl. 16.00-20.00
Inspiration til juledekorationer v. Anna Nielsen.
Herefter laver vi vores egne dekorationer.
Der vil være div. pyntegrønt. Skåle, kugler,
kogler, batterilys med mere medbringer man
selv.
Kl. 18:00 serveres krøstekål med tilbehør.
Pris 60 kr.
Tilmelding senest fredag den 13. december på
tlf.nr. 9917 4450.
Kørselsordning på tlf. 9917 4450 mellem
kl. 9:00-12:00.

Tirsdag den 24. december kl. 10.30
Julegudstjeneste i Storstuen

Julemarked
på Åbakken
Julemarked på Åbakken

up

LØRDAG DEN 30.
november 2019
kl. 09.00 - 16.00

Dragsbækcentret

Udvidet service
på bibliotekerne
i Hurup og Hanstholm
Skal du have fornyet dit kørekort eller pas?
Så husk at dette er muligt, hos Hurup og
Hanstholm Bibliotek, skiftevis hver 2. tirsdag fra
kl. 14.30-16.30.
Du kan bestille din tid via Thisted Kommunes
hjemmeside eller henvende dig personligt ved
bibliotekspersonalet. Tidsbestillingen er
obligatorisk.
Bibliotekerne tilbyder også hjælp til selvbetjeningsløsninger i den betjente åbningstid.

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

www.thisted.dk

