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Det sker på Åbakken

EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

Fællesannonce fra DC
Indrykkes uge 44

✃

Info om affald
Ved du ….
Dragsbækcentret

Info om affald

✃

✃

Ved du ….
EAN.nr.: 5790000381241
Torsdag den 7. november kl. 11.30-14.00
Fredag den 1. november kl. 14.30
Kundenr.: 141209
Vi fejrer Mortens Aften, så kom og spis,
Smagsprøver på pølser fra Hurup Slagter og
hyg og syng med.
øl fra Thisted Bryghus m.m.
Musik ved Michael. Pris 160
kr. inkl. drikkevarer.
Entré 50 kr. – (arr. aktivk).
Dragsbækcentret
Tilmelding senest den. 31/10 på tlf. 9917 4440
Fredag den 15. november kl. 14.00
kl. 9.00-12.00
Torsdag den 7.mellem
november
kl. 11.30-14.00
(obs tidspunkt)
Vi
fejrer
Mortens
Aften,
så
kom
ognovember
spis, hyg ogkl.
syng
med.
Torsdag
den
14.
14.00-16.30
Tøjsalg og modeopvisning ved Thea og Baun.
Valg
til
Aktivkomitéen.
Musik
ved
Michael.
Pris
160
kr.
inkl.
drikkevarer.
Entré 25 kr.
Eventuelle
navne
på9917
emner
bedes
afleveret
en
Tilmelding senest
den. 31/10
på tlf.
4440
mellem
kl. 9.00-12.00
Lørdag den 23. november kl. 14.30
uge før til formand Jens Jørgen på
…at du kan hente flere bioposer gratis på
Stemningsfuld julekoncert med Martin og
tlf.november
nr 2147 8987.
kommunens genbrugscentre?
Torsdag den 14.
kl. 14.00-16.30
Niels Holger på trompet og Alex ved klaveret.
Efter valget er der bankospil,…at
plader
á 10hente
kr.
du kan
flere bioposer
gratis
Det kan
du på
evt.kommunens
gøre, hvis dugenbrugscentre?
får brugt bioValg
til
Aktivkomitéen.
Entre 50 kr (arr. aktivk.)
Gratis entre, kaffe og kage. Det kan du evt. gøre, hvis duposerne
op,
inden
vi
kommer
rundtvimed
nye rundt
fårtlf.brugt
bioposerne
op, inden
kommer
Eventuelle navne på emner bedes afleveret en uge før til formand Jens Jørgen på
nr 2147
8987.
til
foråret.
Lørdag den 30. november kl. 13 – 16
Torsdag
denplader
21. november
Efter valget er der
bankospil,
á 10 kr. kl. 14.30-16.30
Åbakkens store julemarked
Musikeftermiddag
med Bertel og Venner.
Gratis entre, kaffe
og kage.
med masser af aktiviteter.
Entre, kaffe og kage 30 kr.
(arr. aktivk. og dagc.)
Torsdag den 21.
november
kl. 14.30-16.30
Lørdag
den 23.
november kl. 10.00-13.30
Fredag den. 13. december kl. 14.00
Musikeftermiddag
med
Bertel
og
Venner.
LOPPE / JULEMARKED
(obs tidspunkt)
Entre, kaffe og Der
kageer
30mulighed
kr.
for at leje
Kursus for folkepensionister,
Thy teater opfører: ”En rigtig Herregaardsjul”.
et bord til 50 kr.
der er ramt af depression.
Entre 50 kr.
Lørdag den 23.Tilmelding
novembersenest
kl. 10.00-13.30
den.
Du vil møde andre, der er i samme situation og
I øvrigt henvises til folderen med LOPPE / JULEMARKED
11 november på
vi vil arbejde medforskellige følgevirkninger af
”Det sker på Åbakken”.
tlf.for
9917
4440
mellem
Der er mulighed
at leje
et bord
til 50 kl.
kr. 9.00-12.00
depressionen.
Arrangør Åbakkens Dagcenter og Aktivkomitéen.
Strikkeklubben
har lavet
masse
ting,kl. 9.00-12.00
Tilmelding senest
den. 11 november
på tlf.en
9917
4440fine
mellem
Hvor:
se – mærk og køb gerne.
Strikkeklubben har lavet en masse fine ting, se – mærk og køb gerne.
Kommunikationscenter Thisted,
Salg af lopper - alt fra nips til møbler - her prutter
Salg af lopper - alt fra nips til møbler - her prutter vi om priserne.
Kr. Koldsgade 3, Thisted
vi om priserne.
Amerikansk lotteri
med flottelotteri
gevinster
Amerikansk
med flotte gevinster
Tid:
Fredage kl. 10.30 – 12.30
Caféen
tilbyder
julemenu
til
75
kr.
Caféen tilbyder julemenu til 75 kr.
Den 22. november 2019 – 31. januar 2020
Krøstekål med flæsk og pølse samt
Krøstekål med flæsk og pølse samt
Onsdag den 13. november kl. 12.00
rødbeder, sennep og kanelsukker
Tilmelding:
(spisning gratis), årsmøde kl. 13.30
rødbeder, sennep og kanelsukker
Ris á la mande med kirsebærsauce
senest den 13. november 2019
Ris
á
la
mande
med
kirsebærsauce
Dagsorden:
Der kan købes øl, vand og snaps.
Tlf. 9917 2725 eller
Der kan købes 1
øl,kop
vandkaffe
og snaps.
med 1 klejne 12 kr.
1) Valg af stemmetæller
kommunikationscenter@thisted.dk
1 kop kaffe med 1 klejne 12 kr.
2) Valg af ordstyrer
Kaj Nørgaard vil sørge for hyggemusik hele
dagen.
3) Årets beretning
Kaj Nørgaard vil sørge for hyggemusik hele dagen.
Al indtægt denne dag går ubeskåret til hygge/
4) Regnskab for året & hagen fonden/valsen Al indtægt denne dag går ubeskåret til hygge/sjov for
sjov for beboerne på Dragsbækcentret.
beboerne på Dragsbækcentret.
5) Valg: på valg er Rosa, Henny & Leif
Så kom til en spændende dag og støt samtidig et
Så kom til en spændende
dag og støt samtidig et godt formål.
Se ledige stillinger ved
godt formål.
6) Valg: af suppleanter på valg Marie & Gustav
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job
7) Valg: af revisor & revisorsuppleanter
Torsdag den 28. november kl. 14.00-16.30
Torsdag den 28. november kl. 14.00-16.30
Julebanko med sidegevinster. Plader á 10 kr.
8) Indkomne forslag
Julebanko medPris
sidegevinster.
Plader
10 kr.
for kaffe og
kageá 35
kr.
(inden den 1. november 2019)
Pris for kaffe og kage 35 kr.
9) Eventuelt
Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem
kl. 9.00-12.00
Tilmelding til spisning på telefon 2338 4188
Kørselsordning på tlf. 9917 4440 mellem kl. 9.00-12.00
senest mandag den 11. november

Folkepensionist

✃

✃

ÅRSMØDE:
Aktivkomiteen Solgården

Ledige stillinger

www.thisted.dk

Hilsen Aktivkomiteen Solgården i Hundborg.

