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

MØD DIN BORGMESTER
- og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Har du et emne, du gerne vil drøfte med politikerne i
din kommune? Så har du muligheden for det nu.
Alle interesserede er velkomne.
Møderne finder sted to forskellige steder og datoer:
• Torsdag den 25. april 2019 i Kultursalen, Musikskolen
i Thy i KulturRummet, Thisted
• Torsdag den 20. juni 2019 i Aktivitetscenter
Vestervig - Agger
Begge møder starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00.
Ingen tilmelding er nødvendig, man møder bare op.

Fælleslegatet for værdige trængende i Thisted
Kommune samt håndværkere og industridrivende i Thisted Købstad, som har selvstændigt erhverv, samt deres enker.
Til uddeling i juni måned 2019 er nogle legatportioner ledige til fordel for værdige trængende
bosat i Thisted Kommune.
• Legatet kan søges digitalt på Borger.dk
• Ansøgningsskema kan hentes på
Thisted Kommunes hjemmeside
• Ansøgningsskema kan udleveres ved
hevendelse i Borgerservice, Asylgade 30,
7700 Thisted
Ansøgningsskemaet skal være Borgerservice
og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted i hænde
senest den 31. maj 2019, hvorefter samtlige
ansøgninger vil blive behandlet.
Der gives ikke skriftlige meddelelse om
legatafgørelsen.
Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet indgå
på din NemKonto senest den 26. juni 2019.

Dragsbækcentret

Har du eller din pårørende
mild til moderat demens? Så
Aktiv med demens – onsdagsannoncering
kom med på gåtur
EAN: 5798
00399 0781
i Thys
smukke natur!

Nordjyske kundenr.: 251431
Turene
går til forskellige steder i Thisted Kommune og arrangeres af vores friluftsmedarbejder
Maria.
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Turene går til forskellige steder i Thisted Kommune og ar
Tid:
Hverermandag
i ligeog
uger
kl.den
13.00
– 15.00.
Temaet
derfor natur
hvad
har at
byde på. Alle
NÆSTE
GANG
ER
DEN
29.
APRIL
2019
(UGE
18)
være med.
Her mødes vi ved Rønhede Plantage, Skovvej
48,
Vi går
tur –i 15.00
skoven og
Tid:7755
Hver Bedsted
mandag iThy.
lige uger
kl.en
13.00
kigger efter blomster. Vi slutter af med kaffe og
ristede bananer med chokolade over bål. Der vil
NÆSTE GANG ER DEN 29. APRIL (UGE 18)
være en lille egenbetaling for kaffe m.m.
Her mødes vi ved Rønhede Plantage, Skovvej 48, 7755 Be
PROGRAM
ter blomster. Vi slutter af med kaffe og ristede bananer m
UGE 20: Eshøj Plantage, Eshøjvej, 7700 Thisted
egenbetaling for kaffe m.m.
UGE 22: Vilsbøl Plantage, Klitmøllervej,
7700 Thisted
PROGRAM
UGE 24: INGEN TUR GRUNDET HELLIGDAG
UGE 20: Eshøj Plantage, Eshøjvej, 7700 Thisted
UGE 26: Rønhede Plantage, Sovvej 48,
UGE 22: Vilsbøl Plantage, Klitmøllervej, 7700 Thisted
7755 Bedsted Thy
UGE 24: INGEN TUR GRUNDET HELLIGDAG
Tilmelding påkrævet. Ved tilmelding eller spørgsUGE 26: Rønhede Plantage, Sovvej 48, 7755 Bedsted Thy
mål kan Thisted Kommunes demenskoordinatorer
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Borgerservice i Skive og Thisted Kommuner.

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 10.00 - ca. 16.30
Aktivkomitéen og Dragsbækcentret inviterer
på sommerudflugt. Vi skal til sandskulpturparken
i Blokhus, hvor vi også skal spise en 2-retters
menu inkl. 1 genstand. Pris pr. person 320 kr.
Tilmelding på tlf. 9917 4440 senest den 29. april
2019.
Onsdag den 8. maj 2019 kl. 14.30 - 16.30
Musikeftermiddag med besøg af Loge-koret
fra Liden Kirsten. Arrangementet er gratis.
Torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00 - 16.30
Bankospil. Plader á 10 kr.
Kaffe og kage 30 kr.

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

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 14.30 - 16.30
Musikeftermiddag med ”Ballerum Tærskeværk”.
Entré, kaffe og kage 30 kr.
Kørselsordning på tlf. 9917 4440
mellem kl. 9.00-12.00.

www.thisted.dk

