Biblioteket
Gratis jazzkoncert på Biblioteket
Lørdag den 1. april kl. 12-14 på Frederiksværk Bibliotek.
Nyd vedlydende jazztoner fra bandet Jazzværk.
Husk at booke billet via bibliotekernes hjemmeside. Der
er et begrænset antal pladser.
Danmark i de ældste tider – DRs nye tv-serie
Mandag den 3. april kl. 19 på Frederiksværk Bibliotek.
En aften med film, foredrag og debat om DRs nye
tv-serie Historier om Danmark.
Museumsinspektør Esben Aarsleff, Museum
Nordsjælland i Hillerød giver en kort introduktion og
besvarer spørgsmål fra salen.
Pris: 25 kr. inklusive kaffe og kage. Billet bookes via
bibliotekernes hjemmeside.
Burns - festivaller hvor alle deltagere er frivillige?
Torsdag den 6. april kl. 19-21 på Frederiksværk
Bibliotek.
Nikolaj Martini Hansted fortæller om, hvordan der
holdes en festival, hvor intet kan købes - og alle
forventes at deltage.
Pris: 25 kr. Billet bookes via bibliotekernes
hjemmeside.
It-hjælp på bibliotekerne
Mandag den 10. april kl. 10-12 på Hundested Bibliotek.
Mandag den 10. april kl. 10-12 på Frederiksværk
Bibliotek.
Book ½ times hjælp hvis du har spørgsmål om brug af
pc og iPad.
Afholdes i samarbejde med Ældre Sagen og er gratis.
Middelalderdag ved Asserbo Slotsruin
Fredag den 28. april kan du opleve Asserbo Slotsruin
blive vagt til live med piber og trommer.
Festlighederne begynder kl. 10. Formiddagen er
hovedsageligt forbeholdt de 500 besøgende skolebørn,
men andre interesserede er også velkomne. Fra kl. 14
til kl. 18 er der åbent for alle og gratis adgang.
Kom og mød Ridder Rune og hans lystige svende, hør
historiefortælleren Steiner fortælle spændende Mikkel
Langbue-historier og se flyveopvisning med falkoneren
Rasmus fra Discover Nature og hans falk.
Rollespilsakademiet arrangerer en kamparena og
spiller rollespil. Hos Ridder Rune kan du prøve at
snitte din egen kniv, bue og pil samt lave enkle
middelaldersmykker.
Diverse boder sælger lokale varer som honning,
brød, øl, mjød og pølse, mel og havregryn samt
kunsthåndværk af uld og skind. Ridder Runes
lystige svende laver mad og arrangerer nogle sjove
middelalderlege.
Middelalderdagen er arrangeret af Halsnæs
Bibliotekerne i samarbejde med Museum Nordsjælland,
Hillerød som en del af det nationale temasamarbejde
”Historier om Danmark”, der er et samarbejde mellem
landets biblioteker, de statsanerkendte museer og
Danmarks Radio. Eventen er støttet af Halsnæs
Kommune og Vi elsker Halsnæs.

Paraplyen
Fredag den 19. maj klokken 11 kører bussen fra
Paraplyen ved Gjethuset til Folketinget med rundvisning
og frokost i Snapstinget.
Der vil være rundvisning fra 12.15 til 13. Herefter bliver
vi fulgt til Snapstinget, hvor der er bestilt to stykker
smørrebrød til hver, kaffe og et stykke kage til kl 13.30.
Drikkevarer er IKKE inkluderet. BEMÆRK- frokost er
først klokken 13.30.
Vi kører tilbage klokken 15. Forventet hjemkomst til

www.halsnaes.dk

Frederiksværk klokken cirka 16.
Pris for bus, rundvisning, smørrebrød, kaffe og kage
150 kroner.
Tilmelding og betaling i Aktivitetshuset Paraplyens
reception, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk - fra
den 3. april og senest mandag den 1. maj. OBS. Der er
kun 30 pladser.
For alle kommunens pensionister, også ikke
medlemmer af Aktivitetshuset Paraplyen.

Svømmehallen afholder teen-disko
den 7. april, kl. 18-20.30
Billetter koster 85 kroner pr. person og kan
købes i svømmehallen. Billetsalget slutter af
sikkerhedsmæssige årsager den 1. april!
• Der serveres let mad og juice
• Diskotek og dæmpet lys
• Max. 150 billetter
• Livredderne er der naturligvis hele aftenen.

Hal- og lokalefordeling til fritids- og
foreningsformål
Husk sidste frist for indtastning af ønsker til hal- og
lokalefordelingen for sæson 2017 / 2018
er den 10. april 2017.
Se mere om proces, tidsplan etc. på: www.
idraetshallerne.halsnaes.dk

Har du forslag til forbedret
tilgængelighed for handicappede i
Halsnæs Kommune?
Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have
forslag fra kommunens borgere til, hvor der kan
gøres en indsats for at forbedre tilgængeligheden for
handicappede. Handicaprådet er interesseret i at høre
om både store og små forhindringer, som betyder, at
handicappede ikke kan komme frem.
Handicaprådet har fastsat følgende kriterier:
• Forbedringer der kompenserer flest mulige
handicappede
• Forbedringer der skaber bedre fysiske rammer for
handicappede i byrummet
• Forbedringer der øger handicappedes adgang til
naturen.
Forslagene skal så grundigt som muligt beskrive:
• Hvorfor der skal ske en forbedring
• Hvad forslaget til forbedring går ud på
• Hvor forbedringen skal ske
Forbedringen skal naturligvis ske i Halsnæs Kommune.
Forslagene skal være modtaget senest den 24. april
og behandles af Handicaprådet på rådets møde i juni
måned 2017.
Forslag skal indsendes til Handicaprådet i Halsnæs
Kommune via mail: mail@halsnaes.dk
Alternativt kan forslaget sendes med post til:
Handicaprådet i Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1,
3300 Frederiksværk.

KOL-Café – ”Hvad kan hospice tilbyde,
hvis du får brug for lindring”?
Torsdag den 30. marts, kl. 15.30-17.30 i Kulturhuset
Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Du inviteres til gratis tværsektoriel KOL-café. Kom og
hør et foredrag om livet på hospice.
Arrangementet er for borgere med KOL, deres

pårørende samt andre interesserede.
Oplægget handler blandt andet om tilbud inden for
lindring, som hospice kan tilbyde. Kom og deltag
sammen med andre, som har KOL.
Program:
• Velkomst
• Oplæg om livet på hospice v/hospiceleder Lisbeth
Due Madsen
• Gratis kaffe og kage
• Dialog i mindre grupper
• Opsamling og spørgsmål
• Tak for i dag.
Formålet med KOL-caféen er at give dig mulighed for
socialt samvær med andre, som har KOL. Mere viden
om KOL. Viden om dine muligheder i din kommune,
hos din læge og på hospitalet samt fokus på det
væsentlige ved fysisk aktivitet.
Du kan møde ressourcepersoner inden for KOLområdet fra Halsnæs og Frederikssund kommuner og
Nordsjællands Hospital, Frederikssund.
Tilmelding af hensyn til traktement på tlf. 2916
1667eller kamv@halsnaes.dk

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade 61,
”Salen”. 1. sal, torsdag den 6. april i tidsrummet fra kl.
12–14.30. Dagens indslag er: Børns opstart i dagtilbud
– hvordan gør jeg mit barn parat til den nye hverdag?
v/pædagogisk konsulent Ulla Schødt, Halsnæs
Kommune.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12, onsdag
den 12. april i tidsrummet fra kl. 12-14.30. Dagens
indslag er: ”Hæng ud tid”/legestue – kom og hyg dig
med andre børn og mødre – tag gerne din mødregruppe
med.
Ved begge arrangementer kan du få vejledning og selv
veje dit barn.

Borgerrådgiveren for ældre holder ferie
Borgerrådgiveren for kommunens ældre borgere holder
ferie fra 13. til 31. marts og kan derfor ikke kontaktes.
Hun kan ellers kontaktes på telefon 4778 4003
tirsdage klokken 9-13 og torsdage klokken 13-17 eller på
e-mail: borgerraadgiver@halsnaes.dk.
Borgerservice har ikke ferielukket – heller ikke for
kommunens ældre.

Bekendtgørelse om fjernelse af
træbåd
En ældre træbåd, som siden 2012 har stået på et
kommunalt areal over for Lynæs Havnevej 11, vil nu
blive fjernet og skrottet. Fjernelsen finder sted den 18.
april 2017.
Eventuelle henvendelser eller bemærkninger til
skrotningen kan sendes til: Halsnæs Kommune,
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk - Trafik og Veje,
telefon 4778 4403

Bustur for nye borgere
Borgmester Steen Hasselriis byder alle nye borgere
velkommen til Halsnæs Kommune og inviterer til en
busrundtur i kommunen, hvor han fortæller om de
steder, der besøges. Arrangementet foregår lørdag
den 8. april 2017 kl. 10-13 med start fra Syrevej ved
Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen 1, Frederiksværk. Se
programmet for turen og tilmeld dig på
halsnaes.dk/bustur.
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