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Asylgade 30
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Annonce til indrykning i uge 8
EAN: 5790000384853
Kundenr.: 142038
Cold Hawaii logo skal stå øverst.
Billedet ønskes indsat nederst efter annoncen.
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Kom til dialogmøde om Cold Hawaii Inland

Alle, der gerne vil vide mere om Cold Hawaii Inland, er
velkomne på

Har Har
du et
duemne,
et emne,
du gerne
du gerne
vil drøfte
vil drøfte
medmed
politikerne
politikerne
i dini din
kommune?
kommune?
Så har
Så har
du muligheden
du muligheden
for det
for nu.
det nu.
Alle Alle
interesserede
interesserede
er velkomne.
er velkomne.

Hotel Vildsund Strand
Mandag den 18. marts 2019
kl. 18.30 – 20.30

Kom til dialogmøde om
Cold Hawaii Inland

Alle,
eller

der gerne vil vide mere om Cold Hawaii
Inland, er velkomne på

Hotel Limfjorden
Tirsdag den 19. marts 2019 Hotel Vildsund Strand
kl. 18.30 – 20.30
Mandag den 18. marts 2019

Arrangementerne er med spisning og kræver derfor tilmelding.

kl. 18.30 – 20.30
eller

Tilmelding kan ske via mail til lese@thisted.dk eller på 9917 1821 senest fredag den 8. marts 2019. Oplys
Hotel Limfjorden
navn, dato for arrangement og evt. tilknytning til forening.
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Tilmelding kan ske via mail til lese@thisted.dk
eller på 9917 1821 senest fredag den 8. marts
2019. Oplys navn, dato for arrangement og evt.
tilknytning til forening.
Vel mødt!
Læs mere om projektet på www.thisted.dk
– Cold Hawaii Inland

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
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