Bibliotekerne
It-hjælp på bibliotekerne
mandag den 12. juni 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.

Aktivitetshuset Paraplyen
Bustur med Byvandring i Helsingør og frokost
i Hammermølle Cafè i Hellebæk
onsdag den 26. juli klokken 9.30
Bussen kører fra Paraplyen ved Gjethuset. Der skal
vandres fra klokken 10.30 med Christian Holm
Donatzky fra www.historytours.dk i Helsingørs gader.
Han vil fortælle om byens historie tilbage fra år 1400.
Turen rundt i Helsingørs gader varer 1,5 time.
Herfra køres til Hammermølle Cafè, hvor der
klokken 12.30 venter en frokostanretning og
kaffe med kage i de hyggelige lokaler og smukke
omgivelser. Drikkevarer er IKKE inkluderet.
Bussen kører herfra klokken 14 med kurs mod
Frederiksværk.
Pris for bus, historisk vandring, frokost, kaffe og
kage er 295 kroner.
Tilmelding og betaling i Aktivitetshuset Paraplyens
reception fra mandag den 12. juni kl 9.30.
OBS max 40 pladser. Derfor er det kun muligt at
købe 2 billetter per person.
Turen er for alle kommunens pensionister, også
ikke medlemmer af Paraplyen.
Tur til Bakken
tirsdag den 22. august, klokken 9.
Bussen kører fra Paraplyen ved Gjethuset.
Vi kører til Bakken og tager til Korsbæk, hvor der
er rundvisning i huset.
Frokost er på Postgården klokken 11.30. Bussen
kører tilbage fra Bakken klokken 16.
Pris for busturen, rundvisning og frokost er
325 kroner.
Tilmelding og betaling i Receptionen i Aktivitetshuset
Paraplyen fra den 29. maj klokken 9.30.
Sidste tilmeldingsfrist den 22. juni.
Turleder Alice Normann.
OBS max 50 pladser. Derfor er det kun muligt at
købe 2 billetter per person.
Turen er for alle kommunens pensionister,
også ikke medlemmer af Paraplyen.

i dagtilbud – hvordan gør jeg mit barn parat til
den nye hverdag? v/pædagogisk konsulent Ulla
Schødt, Halsnæs Kommune.

Ønsker du at stille op til Ældrerådet?
Ønsker du at stille op som kandidat til Ældrerådet,
skal du rette skriftlig henvendelse til:

Borgerrådgiver for kommunens
ældre borgere

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Att.: Ledelsesbetjening og Kommunikation

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-mail borgerraadgiver@
halsnaes.dk eller på telefon 47784003 tirsdag
klokken 9-13 og torsdag klokken 13-17.

Stiller du op til Ældrerådet?
Valg til Ældrerådet i Halsnæs Kommune
Personer, der er fyldt 60 år senest den 21.
november 2017, og som har fast bopæl i Halsnæs
Kommune, har mulighed for at stille op som
kandidat til Ældrerådet.
Ældrerådet i Halsnæs Kommune har ni
medlemmer og er et høringsorgan, der har til
opgave at
•
•
		
		

rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
formidle synspunkter mellem borgerne og
Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører de ældre.

Valg til Ældrerådet foregår tirsdag den
21. november 2013 kl. 8-20 samtidig
med kommunal- og regionsrådsvalget.
Afstemningen foregår på Halsnæs Kommunes
afstemningssteder. På valgkortet, som du
modtager med posten, kan du se, hvor du skal
stemme.

Du kan også finde blanketten på kommunens
hjemmeside – www.halsnaes.dk – under
Indflydelse og politik/Råd og nævn/Ældrerådet/Vil
du stille op til Ældrerådet?
Du vil efterfølgende blive indkaldt til fotografering
i forbindelse med udarbejdelse af en valgavis.
Du kan få flere oplysninger hos administrativ
konsulent Inge Bahne Nielsen, telefon 4778
4820.
Valgresultat
Resultatet af valget til Ældrerådet bliver
offentliggjort i Halsnæs Avis samt på kommunens
hjemmeside www.halsnaes.dk umiddelbart efter
valget.
Har du spørgsmål til det nuværende Ældreråd,
kan du kontakte:
Formand Poula Thrane, telefon 4793 9655.

Anmeldelse af kandidat til Ældrerådsvalg den 21. november 2017

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Tlf. nr.:

Sundhedstjenesten

Hvem er jeg:

Åbent hus i Hundested, Hundested Bibliotek,
Nørregade 61, ”Salen”. 1. sal, torsdag den 15.
juni i tidsrummet fra klokken 12–14.30. Dagens
indslag er: Små børns tænder v/klinikassistent
Lisbeth Hauby, Hundested skole.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12,
onsdag den 21. juni i tidsrummet fra klokken
12-14.30. Dagens indslag er: Børns opstart

Hvad vil jeg arbejde for i Ældrerådet

www.halsnaes.dk

Kunne du tænke dig at stille op til Ældrerådet,
skal du bruge nedenstående blanket, hvor du også
har mulighed for at præsentere dig selv og dine
hovedsynspunkter. Blanketten skal være modtaget
i Halsnæs Kommune senest fredag den 25.
august 2017, kl. 14.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000 · mail@halsnaes.dk

