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Dragsbækcentret
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 14.30-16.30
Anna og Svend Hamborg kommer og fortæller
om deres rejse til Jordan. Alle er velkommen.
Kaffe og kage 30 kr. Bussen henter kl. 14.00 og
kører hjem kl. 16.30 for blot 25 kr.
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 14.30-16.30
Vi starter med en bolle med pålæg samt kaffe.
Kl. 15.00 vil Teatret KrisKat underholde med en
forestilling om Memories Jack, som holder sin 90
års fødselsdag. En rørende musikalsk og underholdende forestilling. Tilmelding senest den 22.
januar på 9917 4440. Alle er velkomne.
Entré inkl. bolle og kaffe 40 kr.
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 14.00-16.30
Vi spiller bankospil, plader á 10 kr.
Alle er velkommen.
Kaffe og kage 30 kr. Bussen henter kl. 13.30 og
kører hjem kl. 16.30 for blot 25 kr.
Kørselsordning på tlf. 9917 4440.
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Klitrosen, Klitmøller

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 14.00
afholdes der bankospil. 7 kr. pr. plade.
Der kan købes kaffe.
Tilmelding til Ella senest den 18. januar
EAN nr. 5798003990422på tlf. 2239 6718.
Kunde nr. 141690
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egen præcise lejlighedsadresse og bestille sækkeruller til Genbrugsekspressen.
Her kan man også læse og printe pjecen og kalenderen.
Lejere kan også tilmelde sig Beskedservice og
blive adviseret, inden vi kommer.
Hvis du ikke kan finde din lejlighed på listen, kan
du ringe til Affaldssektionen på 9917 2157 og få
hjælp.

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

