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

FJORDGLIMT
Tirsdag den 15. januar kl. 10.30
Høreomsorg v/Anita
Onsdag den 16. januar kl. 19.30
Foredragsforeningen
Ruth Dein fra Viborg fortæller om
”Mødet med mennesker”
Medbring kop og brød
Torsdag den 17. januar kl. 10.00
Møde i Aktivkomiteen
Onsdag den 23. januar kl. 12.00
Nytårsfest – 2 retters menu
Musik Jørgen Skovbo. Pris 135 kr.
Sidste tilmeldingsfrist fredag den 18. januar på
telefon 9917 3892
Fredag den 25. januar kl. 10.30
Gudstjeneste med efterfølgende frokost
Pris 30 kr.

EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

Tirsdag den 29. januar kl, 14.00
Bankospil
2 bankoplader og kaffe med brød – pris 30 kr.
Beboere og personale ønsker alle et godt nytår.

Info om affald

Info om affald

Ved du ….
Ved du...

Er du vores nye rygestoprådgiver?

…. at det nu er 9 år siden det blev vedtaget, at du ikke
te og/eller uigennemsigtige sække på
genbrugscentr
len gælder stadig, også selvom du stadig
kan købe sorte
…. at det nu er 9 år siden det blev vedtaget, at du
handlen.
må
aflevere
affald i sorte og/eller uigennemReglen har til formål at sikre, atikke
du har
sorteret
dit affald.
sække
på genbrugscentrene
i kommunen?
Det betyder nemlig, at vi i langtsigtige
højere grad
kan genbruge
affaldet.
Reglen gælder stadig, også selvom du stadig kan
købe sorte sække ved dagligvarehandlen.
Reglen har til formål at sikre, at du har sorteret
dit affald.
Det betyder nemlig, at vi i langt højere grad kan
genbruge affaldet.

Thisted Kommune søger rygestoprådgivere til rygestopkurser i dit lokalområde!


Som rygestoprådgiver i Thisted Kommune vil du få løn for dit arbejde.



Du vil blive uddannet af Kræftens Bekæmpelse, som vil lære dig at vejlede om nikotinafhængighed og at motivere personer til rygestop. Under uddannelsen vil du få betalt kost, logi og transport. Uddannelsen foregår på
hverdage, og din nuværende arbejdsplads kan få refusion for dit fravær.



Hvis du ønsker at høre mere eller har spørgsmål, kontakt Kenneth Saugstrup på tlf. 99 17 19 23

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

www.thisted.dk

