Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
N nr.7700
5790000381913
Thisted kundenr. 143613
Tlf: +45 9917 1717
noncen skal med i uge 38 og 39
www.thisted.dk

========================================
ndbydelse til

Oktoberfest
Indbydelse til
Oktoberfest

t glæder os, at vi igen i år, kan invitere til hygge eftermiddag/aften i

Østerild Multicenter

Det glæder os, at vi igen i år, kan invitere
til hygge eftermiddag/aften i
Østerild Multicenter
Torsdag
3. 2019
oktober
Torsdag
den 3.den
oktober
kl. 16.30 - 19.30

Høstfest på Fjordglimt
for Beboere – Pårørende – Pensionister
i nærområdet
Onsdag den 2. oktober kl.18.00

Menu:
Stegte ål med stuvede kartofler og agurkesalat
2019
eller Wienerschnitzel med tilbehør
(skal bestilles ved tilmelding)
kl. 16.30 - 19.30
Citronfromage
Kom og nyd den gode musik og
Kom og nydfå
den
musik
og få en
Småkager og kaffe
en gode
svingom
til tonerne
frasvingom til tonerne fra

”5 PÅ
PÅ SPIL”
”5
SPIL”

Pris: 250 kr.

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG AFTEN

Øl og vand kan købes.

Pris 125 kr. pr. person inkl. underholdning

Tilmelding på grund af maden til et af centrene
senest
den 1. oktober 2019 (se tlf. nr. nedenfor)
Øl og vand kan købes.
Betaling ved indgangen.
Arrangeret af aktivkomiteerne og
de to ældrecentre
Trye 9917 3020 - Solhjem 9917 4545

Dine svar er vigtige for dine børn og os!

Torsdag den 10. oktober kl. 14.30-16.30
Besøg af Birgit og hendes folkedansere.
Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Onsdag den 23. oktober kl. 10.00-11.30
Seniororkestret kommer og spiller til
morgenkaffen.
Pris 20 kr. inkl. kaffe og brød.

Sidste tilmelding på tlf.nr. 9917 3892
den 27. september kl. 12.00

Folkeskoleforældre?

Torsdag den 3. oktober kl. 17.00-21.00
Aktivkomitéen afholder den traditionelle
fællesspisning med sang, musik og lotteri.
Underholdning ved M/K Duo. Pris 150 kr.
Tilmelding senest den 30. oktober til kontoret
tlf.nr. 9917 4440 mellem kl. 9.00-12.00

Torsdag den 17. oktober kl. 14.30-16.30
Musikeftermiddag med Jørgen Skovbo.
Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Drikkevarer sælges til de sædvanlige
favorable priser.
Underholdning:
MK Duo

Der serveres:
Der serveres:
3 stk. små håndmadder (Hannæs Mobil Køkken)
3 stk. små håndmadder (Hannæs Mobil Køkken)
kaffe m/småkage
kaffekr.
m/småkage
Pris 125
pr. person inkl. underholdning

Dragsbækcentret

Torsdag den 24. oktober kl. 14.00-16.30
Bankospil. Plader á 10 kr.
Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage.
Torsdag den 31. oktober kl. 14.30-16.30
med Susanne Bang Nielsen, guide
ved Hanstholm Rejser.
Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Foredrag
EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

På alle folkeskoler foretages netop nu en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre bliver spurgt
om deres rolle i barnets skolegang.

Info om affald

Ved du ….

Har I ikke hørt om undersøgelsen, så kontakt
skolens leder der gerne vil hjælpe på vej.

Ved du ….

Info om affald

På forhånd tak for jeres bidrag!
Undervisningsafdelingen
1

Basar på Kastaniegården
Lørdag den 5. oktober 2019 fra kl. 13.00-16.00

Nyt

på
Iudbud
UDBUD
landbrugsLIGE NU
areal

THISTED KOMMUNE
FORPAGTER
• 10,1 ha - Skårhøjvej 900, 7760 Heltborg
• 2,1 ha - Tandrupvej, 7755 Bedsted
Begge med betalingsrettigheder.
• 1,9 ha - Vorupørvej 4, 7700 Thisted
Uden betalingsrettigheder
Kontakt Teknik og Miljø
på 9917 1750 for nærmere information.
Deadline for bud
den 30. september 2019 kl. 12.00.

….at
noglei 24-7-ordningen?
containere er lukket i 24-7-ordningen?
…. at nogle containere
er lukket
Basaren afholdes med: Skrivebøger og tombola
Komprimatorerne,
som
presser
forskelligt
affald,
alle lukkede
udenfor bemandet
Komprimatorerne,
som er
presser
forskelligt
affald, åbni
Salg af kaffe, æbleskiver og lagkage
af sikkerhedsmæssige årsager. Der er derfor opstillet nogle gule 24-7 containere, som du
er alle lukkede udenfor bemandet åbningstid. Det
Kl. 13.00: Basaren åbnes
benytte til disse typer affald, i den ubemandede åbningstid.
er af sikkerhedsmæssige årsager. Der er derfor
Kl. 14.15: Spiller Snedsted Tambourkorps Se skiltene på pladserne i Hanstholm og Thisted.
opstillet nogle gule 24-7 containere, som du i
Kl. 16.00: Udtrækning af gevinster
benytte
til disse typer
affald,
i den
Hvis du endnu ikkestedet
har fået skal
tilmeldt
dig til 24-7-ordningen,
så kan
du gøre
det på
Ønsker du at støtte basaren med en gave, www.thisted.dk/genbrugthy24-7
ubemandede
Når åbningstid.
du tilmelder dig, skal du første gang bruge dit NEMkontakt os venligst på tlf. 9917 4405 eller
Se skiltene på pladserne i Hanstholm og Thisted.
2137 8425
Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig til
Alle er hjertelig velkommen
24-7-ordningen, så kan du gøre det på
www.thisted.dk/genbrugthy24-7 Når du tilmelder
dig, skal du første gang bruge dit NEM-ID.

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

www.thy360.dk

