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MØD DIN BORGMESTER
- og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen
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Alle interesserede er velkomne.

30 kr., som betales direkte til kroen samme aften.
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Møderne finder sted tre forskellige steder og datoer:

• Torsdag den 21. februar i Østerild Multicenter
Der er mulighed for at købe øl og vand i løbet af aften.
• Torsdag den 25. april i KulturRummet, Thisted
• Torsdag den 20. juni i Aktivitetscenter Vestervig-Agger
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med jer!

Alle møder starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00. Ingen
tilmelding er nødvendig, man møder bare op.

Tid: Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 -21.00
Sted: Vesløs Stationsvej 25, 7742 Vesløs
Tilmelding: Senest d. 22. februar til Rie
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Ved du....

Specialundervisning
for voksne

Kommunikationscenter Thisted
tilbyder kompenserende specialundervisning
samt rådgivning/vejledning til voksne i Thisted
og Morsø Kommuner med…
- tale-, stemme- og sprogvanskeligheder
- erhvervet hjerneskade og andre neurologiske
….at Genbrugsekspressen fra i år er blevet
lidelser
sen digital?
fra i år er blevet digital?
- hørevanskeligheder, høreapparat
nu selv kan rekvirere materialet til Genbrugsekspressen?
- psykiatriske diagnoser
Ved du også, at lejere nu selv kan rekvirere
www.thisted.dk/genbrugsekspressen
- generelle indlæringsvanskeligheder
materialet til Genbrugsekspressen?
digital post, skal du kontakte Affaldssektionen på 99 17 21 57, så
du kan få
til- allertidligste stadie
- demens
i det
Du kan læse mere på www.thisted.dk/
r. genbrugsekspressen
Borgere i Morsø og Thisted kommuner har fri
Hvis du ikke er tilmeldt digital post, skal du
kontakte Affaldssektionen på 99 17 21 57,
så du kan få tilsendt materialet i papir.

Genbrugsstation – Vilsund
Genbrugsstationen ved OK Tanken i Vilsund er
midlertidigt nedlagt på grund af opførelse af en
ny vaskehal ved tanken.

www.thisted.dk
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Info om affald

Info om affald

Tid: T

henvendelsesret. Undervisningen er gratis og
tilbydes i Thisted og Nykøbing Mors.
Kommunikationscenter Thisted tilbyder også
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Henvendelse om STU skal ske til kommunens UU.
Oplysninger om Kommunikationscenter Thisteds
tilbud og ansøgningsskema kan fås på hjemmesiden www.thisted.dk/kc.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Kommunikationscenter Thisted,
Kr. Kolds Gade 3, 7700 Thisted.
Tlf.: 99 17 27 25, kl. 8 – 14 (fre. 8 – 12)
Hjemmeside: www.thisted.dk/kc
E-mail: kommunikationscenter@thisted.dk

kage, som betales til kroen samme aften.

Pris: ca. 30 kr. Pr. Person for kaffe og
kage, som betales til kroen samme aften.

De danske domstole
søger lægdommere
Vil du være med til at gøre en forskel i en retssag?
Så kan du ansøge om at blive lægdommer. Det er
det, der også kaldes domsmand eller nævning.
Læs mere og ansøg på thisted.dk senest den 27.
februar 2019 kl. 12.00.

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

www.thy360.dk

