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

Grundlovsceremoni

EAN: 5798003989938 (plan)

Ledige stillinger

Se ledige stillinger ved
Thisted Kommune afholder to gange årligt en Grundlovsceremoni for borgere,Hvem skal vinde Thisted Kommunes Bygningspræmiering 2020?
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job
der har ansøgt om dansk statsborgerskab.

Årets første Grundlovsceremoni bliver afholdt den 17. september 2020 kl.
Sidste gang der blev afholdt bygningspræmiering var i 2017, hvor Guest House i Klitmøller løb af
14.00 på Det Gamle Rådhus, Store Torv 4, 1., 7700 Thisted. Grundlovsceremo-med æren.
nien erstatter også den aflyste ceremoni fra den 2. april 2020. Er du eller dine
gæster gangbesværet, er der mulighed for at benytte elevatoren. Indgangsdøren til elevatoren er fra Vestergade.

Hvem skal vinde Thisted Kommunes
Bygningspræmiering 2020?

Tilmelding til ceremonien foregår via
www.thisted.dk/Borger/Integration/Grundlovsceremoni.
Sidste frist for tilmelding er den 26. august 2020. På hjemmesiden kan du finde
mere information om bag-grunden for ceremonien.

Sidste gang der blev afholdt bygningspræmiering var i 2017, hvor Guest House
i Klitmøller løb afsted med æren.

Grundet Covid-19 vil der ved ceremonien i september IKKE skulle udveksles
håndtryk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for IT, Digitalisering
og Borgerservice, Birgitte Grave Poulsen på telefon 9917 1856.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Opstart: 10. august 2020 kl. 10 - 12.30

Bygningspræmien 2017 gik til Guest House, Ørhagevej 84, 7700 Thisted
Bygningspræmien 2017 gik til Guest House, Ørhagevej 84, 7700 Thisted
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• Godt, funktionelt og smukt byggeri.
 Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende byggeri.
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• Andre anlæg af arkitektonisk kvalitet, som anses for at bidrage til kommunens
forskønnelse
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Kom med dit forslag inden den 1. august 2020.07.22
Kom med dit forslag inden den 1. august 2020.07.22
Alle kommunens borgere har indstillingsret til præmieringen.
Alle kommunens borgere har indstillingsret til præmieringen.

- der er over 18 år og som mangler overskud i din hverdag
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- der glemmer dine egne behov, fordi du fokuserer mest på den syge
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Et kursus for dig:

- der oplever frustration og dårlig samvittighed
- der har brug for redskaber til at passe bedre på dig selv

opført i 2017 eller efter.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Planafdelingen, som står for at arrangere begivenheden, på
Har du spørgsmål, kan du kontakte Planafdelingen, som står for at arrangere
9917 2270 begivenheden, på telefon 9917 2270

- der har lyst til at møde og dele erfaringer
med andre i en lignende situation

Tilmelding via:
www.thisted.dk/sundhed

Kontakt:
Henriette Odgaard Christensen / tlf. 2487 2270
hoc@thisted.dk

www.thisted.dk

