Lukket for henvendelser

Paraplyen

Rådhuset holder lukket for personlige og telefoniske
henvendelser den 1. maj 2017.
Vi henviser i stedet for selvbetjening på halsnaes.dk.
Ved akut behov for hjemmesygepleje kan du ringe på
telefon 47 77 11 11.
Øvrige akutnumre til for eksempel kommunens
kloaker og pumpestationer, tandlægevagten
Nordsjælland eller lægevagten finder du på
halsnaes.dk/Kontakt/Akuttelefonnumre.

Veterantennis
Aktivitetshuset Paraplyen og Frederiksværk
Tennisklub er gået sammen om at tilbyde
veterantennis. Vi begynder tirsdag den 2. maj og
fortsætter frem til og med den 22. juni - alle tirsdage
og torsdage (dog ikke Kristi Himmelfart).
Diplomtræner Carl Toft står for træningen alle
dagene kl. 14-15, og derefter er man velkommen til
at spille uden træner til kl. 16.
Har du spillet tennis tidligere så kom og få det
genopfrisket af en kompetent træner. Har du ikke
spillet tennis tidligere, har du nu chancen for at prøve
noget nyt. Det er aldrig for sent - Bent Fabricius
Bjerre på 92 år er fortsat aktiv tennisspiller. Tennis er
for alle, så kom og se om det er noget for dig!
Der er informationsmøde i Vinkelsalen torsdag den
20. april kl. 13-13.30. Her vil du møde medlemmer
af bestyrelsen samt aktive spillere, der er brugere af
Aktivitetshuset Paraplyen. De vil fortælle mere om
tilbuddet, træneren og Frederiksværk Tennisklub.
Tilmelding til dette fantastiske tilbud skal ske på
kontoret i Aktivitetshuset. Spørgsmål kan stilles til
formand Ingolf Skov, 60896352 / ingolf@ftennis.dk
Tilbuddet er gratis for brugere af Aktivitetshuset
Paraplyen og medlemmer af Halsnæs Senior Idræt.
Pensionistudflugt til Gavnø Slot tirsdag den 20.
juni 2017
Halsnæs Kommune og Aktivitetshuset Paraplyen
indbyder alle pensionister samt førtidspensionister
med bopæl i kommunen til udflugt til Gavnø Slot ved
Næstved. Turen køres via Roskilde og Ringsted til
Gavnø Slot.
Udflugten byder på en frokostbuffet af kolde og
varme retter serveret ved bordene og dertil en
Gavnø øl, et glas vin eller en sodavand. Efter frokost
holdes et kort foredrag om Gavnø Slot, inden der
er fri adgang til Gavnø Slotspark, Gavnø Slot og
Slotskapellet på egen hånd. Besøget afsluttes med
kaffe og kringle, inden turen går hjem til Halsnæs
igen.
Prisen er 300 kroner pr. deltager.
Billetsalg
Aktivitetshuset Paraplyen onsdag den 3. maj klokken
10–12
Halsnæs Medborgerhus (Biblioteket) torsdag den 4.
maj klokken 10-12
Der er begrænset antal billetter.
Ved billetsalg skal det oplyses, om kørestol eller
andet hjælpemiddel medbringes, og om man ønsker
diabetes kage eller lignende. Billet skal medbringes
på turen og afleveres ved indstigning i bussen.
Tilmelding er bindende og tilbagebetaling er ikke
muligt.
NB: Personer i kørestol skal medbringe hjælper, som
der også skal betales for.
Efter den 4. maj sælges eventuelle restbilletter i
Aktivitetshuset Paraplyen inden for åbningstiden klokken 9-16 alle hverdage.
Mødesteder bus 1: Hundested Plejecenter kl. 8.30,
Hundested station kl.8.40, Sivsangervej kl. 8.50
og videre til Gjethuset i Frederiksværk. Afgang fra
Gjethuset kl. 9.15.

Biblioteket
Mød forfatteren Morten Sabroe på Frederiksværk
Bibliotek
Onsdag den 19. april kl. 19 på Frederiksværk
Bibliotek
Morten Sabroe er forfatter til en lang række meget
personlige og anmelderroste romaner. Lige nu er han
aktuel med romanen ”Love me do”.
Pris: 60 kr./50 kr. for medlemmer af
Biblioteksklubben.
Billet bookes via bibliotekernes hjemmeside.
Mød forfatter Peter Øvig Knudsen i Torup
Søndag den 23. april kl. 17-20 i Torup
Forsamlingshus
Journalisten Peter Øvig Knudsen er manden bag
de populære bøger om Blekingegadebanden,
hippiebevægelsen og det aktuelle værk om BZ-erne.
Arrangementet finder sted i et samarbejde mellem
Halsnæs Bibliotekerne og Torup Bogby.
Pris: 175 kr./125 kr. for medlemmer af Torup Bogby/
Biblioteksklubben.
Billet bookes via bibliotekernes hjemmeside.
It-hjælp på bibliotekerne
Mandag den 24. april kl. 10-12 på Hundested
Bibliotek
Book ½ times hjælp hvis du har spørgsmål om brug
af pc og iPad.
Afholdes i samarbejde med Ældre Sagen og er gratis.
Himmelen kom nærmere, da danskerne blev
kristne
Tirsdag 25. april klokken 19.30-21 på Frederiksværk
Bibliotek
Hør fortællingen om hvordan det gik til, da danerne
blev kristne og om de personer, som kom til at
præge historiens gang i løbet af 600 vigtige år i
middelalderen.
Professor i middelalderhistorie Brian Patrick McGuire
fortæller om kristendommens indførelse i Danmark,
som optakt til middelaldereventen ved Asserbo
Slotsruin fredag 28. april.
Foredraget er arrangeret af Halsnæs Bibliotekerne i
anledning af Forskningens Døgn – Bestil en forsker
2017.
Pris: 25 kr. Billet bookes via bibliotekernes
hjemmeside
Middelalderdag ved Asserbo Slotsruin
Oplev Asserbo Slotsruin blive vagt til live med piber
og trommer fredag den 28. april.
Se tidligere annonce eller på bibliotekernes
hjemmeside.

www.halsnaes.dk

Mødesteder bus 2: Melby Kirke på Lindebjergvej kl.
8.40, Spar Købmanden på Ellevej kl. 8.50 og videre
til Gjethuset i Frederiksværk. Afgang kl. 9.10 fra
Gjethuset til Ølsted Brugs kl. 9.20.
Forventet hjemkomst til Frederiksværk kl. 18 og
Hundested kl. 18.30.
Der må ikke ryges i bussen og i restauranten.
Henvendelse ved eventuelle spørgsmål rettes
til Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2a,
Frederiksværk, telefon 4772 2422.

Maleriudstilling på Hundested
Bibliotek
Udstillingen ”Kulturmand – værker fra et kulturforløb”
vises på Hundested Bibliotek i april måned. Den
markeres med en ”finissage” den 21. april kl. 14.30.
Alle er velkomne.
Over vinteren 2016-2017 deltog 20 mænd i forløbet
Kulturmand – kulturvitaminer for mænd over 60.
Undervejs i forløbet blev deltagerne blandt andet
undervist i maleri.
Her vil Robert McLean og Kulturmændene fortælle
lidt om forløbet og malerierne. Flere oplysninger fås
ved henvendelse til kamv@halsnaes.dk.

Sundhedstjenesten
Åbent hus i Hundested, Hundested Bibliotek,
Nørregade 61, ”Salen”. 1. sal, torsdag den 20. april
i tidsrummet fra kl. 12-14.30. Dagens indslag er:
”Hæng ud tid”/Legestue, kom og hyg dig med de
andre børn og mødre – tag gerne din mødregruppe
med.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12,
onsdag den 26. april i tidsrummet fra kl. 12-14.30.
Dagens indslag er: Det lille barns søvn v/Sofie,
sundhedsplejerskestuderende.
Ved begge arrangementer kan du få vejledning og
selv veje dit barn.

Borgerrådgiver for kommunens
ældre borgere
Har du brug for hjælp til at gennemskue en afgørelse
eller et brev fra kommunen? Er du i tvivl om, hvem i
kommunen du skal kontakte, hvis du har spørgsmål
eller brug for hjælp? Ved du ikke hvordan og til
hvem, du kan klage over en sag? Så kan vores
borgerrådgiver Dina Rude hjælpe dig.
Borgerrådgiveren for kommunens ældre borgere
kan kontaktes på e-mailadressen borgerraadgiver@
halsnaes.dk eller på telefon 4778 4003 tirsdag kl.
9-13 og torsdag kl. 13-17.

Kommuneplantillæg nr. 21 for
Kregme Skole
Byrådet i Halsnæs Kommune har den 28.
marts endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr.
21. Tillægget er offentliggjort på kommunens
hjemmeside den 30. marts 2017.
Der kan du også se nærmere om klagemuligheden.
Se på halsnaes.dk under Borger/By og Bolig/
Planlægning/Kommuneplan 2013.
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