Bibliotekerne
Mød biblioteket på stranden
I juli kører strandbiblioteket til Trekanten i
Hundested hver onsdag og Liseleje Strand hver
fredag kl. 13-16 - altså hvis vejret er til det. Har du
glemt en god bog til stranden, kan du finde den
hos os.
Det store sommerbogsalg!
Mandag den 26. juni starter sommerens store
bogsalg på Bibliotekerne i Frederiksværk og
Hundested. Kom og gør et kup.
Sommerbogen – deltag i bibliotekernes
læsekonkurrence for børn
Vi starter konkurrencen mandag den 26. juni.
Læs tre bøger og deltag i lodtrækningen om
fede boggaver og gavekort til biografen. Hent dit
konkurrencekort på Biblioteket.

Aktivitetshuset Paraplyen
Nyt sæsonprogram fra Aktivitetshuset
Paraplyen
Sæsonprogram for 2017/2018 er udkommet. Det
viser et bredt tilbud af aktiviteter for seniorer på
60+ samt førtidspensionister bosat i Halsnæs
kommune.
Huset har en mangfoldighed af tilbud blandt
andet kreative, kulturelle, samt motions aktiviteter
og socialt samvær i hyggelige lokaler.
Det er gratis at være medlem i Paraplyen - dog
er der gebyr på de enkelte hold, som betales ved
tilmeldingen. Tilmelding sker efter først til mølle
princippet.
Tilmelding til aktiviteterne/holdene starter den 5.
juli kl. 9.30.
Tilmelding til alle gymnastik og bevægelses hold
kan ske fra den 12. juli, kl. 9.30.

www.halsnaes.dk

Programmet kan rekvireres i Aktivitetshuset
Paraplyen, Jernbanegade 2, Frederiksværk.
Desuden på biblioteket i Frederiksværk og
Halsnæs medborgerhus/bibliotek i Hundested.
7-dages bustur til Krakos i Polen
Den 3-9 september 2017.
Aktivitetshuset Paraplyen arrangerer i samarbejde
med Adrians busrejser en 7-dages bustur til
Krakow i Polen. Der er stadig ledige pladser - for
Paraplyens medlemmer. Nærmere information
ved henvendelse i receptionen i Aktivitetshuset
Paraplyen, Jernbanegade 2. 3300 Frederiksværk.

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade 61,
”Salen”, 1. sal, torsdag den 29. juni i tidsrummet
fra klokken 12–14.30. Dagens indslag er: ”Hæng
ud tid”/legestue, kom og hyg dig med andre børn
og mødre – tag gerne din mødregruppe med.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade
12, onsdag den 5. juli i tidsrummet fra klokken
12-14.30. Dagens indslag er: ”Hæng ud tid”/
legestue, kom og hyg dig med andre børn og
mødre – tag gerne din mødregruppe med.

Rygestop
Vidste du, at 3 ud af 4 rygere gerne vil stoppe
med at ryge? Der er flere steder at få hjælp:
- Gratis rygestopkursus i Halsnæs Kommune.
Næste hold starter den 4. september
for information og tilmelding: ring til
Rygestopkonsulenterne telefon 70 28 10 20 eller
mail til halsnaes@rygestopkonsulenterne.dk
- Telefonrådgivning via STOPLINIEN: ring gratis
på 8031 3131 eller send en SMS 1231 med
teksten ”rygestop”.
- e-Kvit, rygestop på nettet: www.ekvit.dk.

Tælling af sjælden plante
den 29. juni
Halsnæs Kommune inviterer til den årlige
offentlige tælling af den sjældne plante
røllikegyvelkvæler ved Hald Strand.
Planten med det drabelige navn røllikegyvelkvæler findes i Danmark kun i Halsnæs
Kommune. Den er fredet og må ikke plukkes,
graves op, samles ind eller ødelægges.
Har du lyst til at deltage i den årlige tælling af
røllike-gyvelkvælere? Så mød op på Den Grønne
Kile ved Klintevej 31, 3390 Hundested torsdag
den 29. juni 2017, kl. 9.30. Sidste år blev der
talt 415 planter.

Vær detektiv i naturen, når
vi går på jagt efter grenet
edderkopurt
Torsdag den 29. juni klokken 19: Ølsted Strand
med byvåben-blomsten
Mødested: H. C. A. Nielsensvej - PS Der er ingen
egentlig p-plads, så vi håber, så mange som
muligt vil benytte cyklen frem til mødestedet.
Det er begrænset mulighed for parkering på
sommerhusvejene.
Grenet edderkopurt er blomsten i Halsnæs
Kommunes byvåben. Der er en helt særlig flora
på skrænterne ned mod Roskilde Fjord. Derfor er
området også udpeget som Natura-2000 område
– altså at naturen er af europæisk interesse.
Gå med på turen og hør om, hvordan Halsnæs
Kommune plejer naturen her i samarbejde med
de lokale grundejere. Ruten er kuperet og cirka 3
kilometer.
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