Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

Folkeskolernes Dag
På alle Thisted Kommunes folkeskoler afholdes
Folkeskolernes Dag
torsdag den 14. november 2019
kl. 12.00 - 17.00.

Solhjem - Østerild
Basar / Julemarked
Lørdag den 16. november kl. 10.00-15.00
Lotterier: Skrivebøger - amerikansk lotteri tombola

Denne dag vil alle kommende 0. klasses elever,
deres forældre og andre interesserede have mulighed for at besøge folkeskolerne, hvor du kan
se og opleve, hvad skolen kan byde på.

Flotte sponsererede gevinster.

Alle forældre til kommende 0. klasses elever har
modtaget invitation i E-boks i starten af oktober
måned.

Køkkenboden sælger:
Gløgg
Æbleskiver
Øl / Sodavand
Kaffe / Te
Småkage

Thy Turistforening og
Thisted Kommune
inviterer til møde om
ny turismedestination
Onsdag den 27. november kl. 17.00
på Hotel Limfjorden,
Simons Bakke 39, 7700 Thisted

Solhjems bodsælger:
Pebernødder, småkager, diverse småting m.m.
Boder: Hvor udstillere sælger deres produkter

Alle er velkomne.
OBS!
Udtrækning af gevinster fra kl. 14.30
Aktivkomiteen og Solhjem

EAN nr. 5798003990422
KLITROSEN, KLITMØLLER

Kl. 17.00 – 17.05: Velkomst v. formand for
Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget,
Niels Jørgen Pedersen

Dagsorden ifl. vedtægter.

Kl. 17.05 – 17.40: Orientering om ny destination
– afsæt og proces frem mod 2020 v. kommunaldirektør i Thisted Kommune, Ulrik Andersen

ALLE ER VELKOMMEN.

Kl. 18.10 – 18.25: Fælles nordjysk markedsføring
v. direktør for VisitNordjylland, Ann Marie Søborg
Karkov
Kl. 18.25 – 18.40: Indlæg v. Jens Hausted,
Dansk Kyst- og Naturturisme
Kl. 18.40 – 18.55: Vestkystpartnerskabets
udvikling af brand- og kernefortælling for Vestkysten, v. udviklingskonsulent i partnerskab for
Vestkystturisme, Mette Trads Møller Nielsen
Kl. 18.55 - 19.00: Tak for i dag v. Niels Jørgen
Pedersen.

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

Onsdag den 13. november kl. 14.00
Generalforsamling i aktivkomiteen.
Bagefter er vi vært ved kaffe og bankospil.

Mandag den 25. november kl. 14.00
Fællessang i Storstuen.
Fredag den 29. november kl. 17.00
Underholdning ved Thisted Brassband.
Efterfølgende serveres suppe og æblekage.
Pris 50 kr.
Tilmelding senest den 26. november på
telefon 9917 3892.

Info om affald

Efter valget vil der være kaffe og underholdning
Ved du ….
ved Thisted Brassband.

Ved du ….

Info om affald

…. at der er regler for fyldning af sække til Genbrugsekspressen?
Reglerne kan du læse om på hjemmesiden

www.thisted.dk/genbrugsekspressen
Kursus i kommunikation
af reglerne er:
For borgereEt uddrag
med
- Sækken må højst fyldes til fyldningsstregen (se
Parkinson i fase
rød cirkel 1-3
på billedet).
- Sækken skal lukkes med ”håndtagene”.

Der vil på kurset være et bredt- Græs
fokus
på kommuog mos medtages ikke.
nikation og styrkelse af det personlige udtryk.
Der vil være meget fysisk aktivitet.
Hvor: Kommunikationscenter Thisted,
Kr. Koldsgade 3, Thisted
Tid: mandage og onsdage kl. 10.00-12.00
første gang 8. januar 2020 i alt 6 gange
Tilmelding: senest 22. november 2019
til Kommunikationscenter Thisted på
tlf. 9917 2725
Der vil være forsamtale den 3. eller 9. december
2019

Let forplejning serveres.

Ledige stillinger

Tirsdag den 12. november kl. 10.30
Høreomsorg v/Anita

Fredag den 22. november kl. 10.30
Gudstjeneste med efterfølgende frokost.

Kunde nr. 141690
Generalforsamling i Aktivkomitéen
torsdag den 21. oktober kl. 14.00.

Kl. 18.00 – 18.10: Pause

Lørdag den 9. november kl. 10.00 – 15.00
Basar / loppemarked med skrivebøger, tombola
og cafe. Effekter til loppemarked modtages gerne.
Overskuddet går ubeskåret til Husets beboere og
pensionister i området.

Tirsdag den 19. november kl. 14.00
Bankospil

Tilmelding til mødet skal ske senest mandag den
18. november via info@thy.dk

Kl. 17.40 – 18.00: Perspektiver i samspillet
mellem lokalt niveau og destination
v. bestyrelsesformand Henning Holm og
bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Fejerskov og
Michael Thinggaard, Thy Turistforening

FJORDGLIMT

www.thisted.dk

…. at der er regler for fyldning af sække til
Genbrugsekspressen?
Reglerne kan du læse om på hjemmesiden
www.thisted.dk/genbrugsekspressen
Et uddrag af reglerne er:
- Sækken må højst fyldes til fyldningsstregen
(se rød cirkel på billedet).
- Sækken skal lukkes med ”håndtagene”.
- Græs og mos medtages ikke.

