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========================================
Kunde nr. 141690
ndbydelse til

Oktoberfest
Indbydelse til
Oktoberfest

Info om affald

Ved du ….

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

kl. 16.30 - 19.30

Info om affald

Ved du ….

Møde for venner og
bekendte til
stress/depressionsramte
Kender du en, der er ramt af stress eller
depression og gerne vil vide mere, har du
muligheden

2019

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.00-21.00

Kom og nyd den gode musik og
Kom og nydfå
den
musik
og få en
en gode
svingom
til tonerne
frasvingom til tonerne fra

på Kommunikationscenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

”5 PÅ
PÅ SPIL”
”5
SPIL”

Tilmelding senest onsdag den 2. oktober 2019
tlf. 9917 2725 eller mail:
kommunikationscenter@thisted.dk

Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved
….at du – i Thisted Kommune - kan komme af
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job
….at du – i Thisted
Kommune
- kanved
komme
af med batterier
ved klar
at lægge
dem i en klar plastpose på låmed
batterier
at lægge
dem i en
plastget af din affaldsbeholder/affaldsstativ.
pose på låget af din affaldsbeholder/affaldsstativ.
Renovatøren vilRenovatøren
så tage dem medvil
næste
gang han
afhenter
affald.gang
Han sørger
så tage
dem
med dit
næste
han naturligvis for, at batterierne ikke bliver sammenblandet med dit øvrige affald.
afhenter dit affald. Han sørger naturligvis for, at
batterierne ikke bliver sammenblandet med dit
Der serveres:
Dette gælder små batterier fra f.eks. legetøj, lommelygter, radioer og kameraer.
Der serveres:
øvrige
affald.
akkumulatorer
og batterier fra biler på denne måde.
3 stk. små håndmadder (Hannæs Mobil Køkken)Du kan IKKE aflevere
3 stk. små håndmadder (Hannæs Mobil Køkken)
kaffe m/småkage
Dette gælder små batterier fra f.eks. legetøj,
kaffekr.
m/småkage
Pris 125
pr. person inkl. underholdning
lommelygter, radioer og kameraer.

www.thy360.dk

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

Du kan IKKE aflevere akkumulatorer og batterier
fra biler på denne måde.

MØD DIN BORGMESTER

1

- og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen
Har du et emne, du gerne vil drøfte med politikerne i din kommune?
Så har du muligheden for det nu. Alle interesserede er velkomne.

Mødet finder sted

www.thisted.dk

Torsdag den 26. september 2019
i mødelokalet, Nors Hallen
Mødet starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.00.
Ingen tilmelding er nødvendig, man møder bare op.

