Bibliotekssystemet skal flyttes
til en ny driftsplatform
Derfor vil systemet køre på nøddrift fra mandag den 14.
august kl. 16 til tirsdag den 15. august kl. 05.
Det vil forventeligt påvirke:

• Adgangen til de Åbne Biblioteker
(login og selvbetjening)
• Søgning og login på bibliotekets hjemmeside
• Adgang til vores netmedier
(eReolen, Filmstriben, Mango Languages...)

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade
61, ”Salen”, 1. sal, torsdag den 10. august 2017 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 16. august 2017 i tidsrummet fra klokken
12-14.30. Dagens indslag er: Dagplejens tilbud v/daglig
pædagogisk leder i dagplejen Hanne Bek.

Støtte til frivilligt socialt arbejde
i Halsnæs Kommune 2017
Halsnæs Kommune uddeler økonomisk støtte fra
Puljen til frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven §
18. Midlerne tildeles hovedsageligt til lokale frivillige
organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer
samt andre lokale frivillige initiativer. Der kan søges til
aktiviteter, som har et socialt sigte. Puljen uddeles to
gange årligt.

Ansøgning
Ansøgningsfristen for anden runde er den 15. august
2017. Ansøgningsskema, vejledning, kriterier for
tildeling med videre findes på Halsnæs kommunes
hjemmeside www.halsnaes.dk under Borger – Voksne,
seniorer og pensionister – Aktiviteter og tilbud – Frivilligt
socialt arbejde. Man kan også rette henvendelse til
udviklingskonsulent Kirstine Andersen, telefon 4778
4130, e-mail kian@halsnaes.dk. Ansøgningen bliver
behandlet i Udvalget for Sundhed og Kultur den 28.
september 2017.

eller i risiko for at blive det, er kontanthjælpsmodtager,
i et jobafklaringsforløb eller lignende og lever
med frustrationer og bekymringer over din job og
sygdomssituation.
Kurset giver dig inspiration og redskaber til at få mere
styring over din sygdom og jobsituation. Du vil blive
præsenteret for en række redskaber, som har hjulpet
andre mennesker med at mestre et arbejdsliv på trods
af langvarig sygdom.

Dato og sted for det næste kursus
Tirsdage 15. august, 22. august, 29. august, 5.
september, 12. september og 19. september klokken
9.30–12.15 på Rådhuset i Frederiksværk.

Deltagelse og information
Man skal være tilmeldt for at deltage på kurset.
Kontakt Camilla Døj Jensen cadje@halsnaes.dk,
telefon 4778 4310
Komiteen for Sundhedsoplysning har en hjemmeside,
hvor du kan læse mere om kurset: http://www.
patientuddannelse.info

Borgerrådgiveren for ældre går
på ferie
Borgerrådgiveren for kommunens ældre borgere holder
ferie fra 11. til 27. august og kan derfor ikke kontaktes.
Hun kan ellers kontaktes på telefon 4778 4003
tirsdage kl. 9-13 og torsdage kl. 13-17 eller på e-mail:
borgerraadgiver@halsnaes.dk
Det er ikke Borgerservice, der holder lukket - kun
borgerrådgiveren.

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

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.

Ønsker du at stille op til Ældrerådet?
Ønsker du at stille op som kandidat til Ældrerådet, skal
du rette skriftlig henvendelse til:
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Att.: Ledelsesbetjening og Kommunikation
Hvis du ønsker 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,
Ledelsesbetjening og Kommunikation senest fredag
den 25. august 2017, kl. 14.
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.

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

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

Information om pulje
Tirsdag den 8. august 2017 kl. 16.30-17.30
afholder Frivilligcenteret og Halsnæs Kommune
informationsmøde. Her kan man få mere information
om ansøgning til puljen. Medbring gerne idéer
og udkast til ansøgninger, da der er mulighed for
konkret vejledning og sparring. Mødet finder sted
på Frivilligcenteret, Valseværksstræde 5 A, 3300
Frederiksværk.

Kursus Lær at tackle job og
sygdom

Anmeldelse af kandidat til Ældrerådsvalg den 21. november 2017

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Tlf. nr.:

Hvem er jeg:

Hvad vil jeg arbejde for i Ældrerådet

Halsnæs Kommune tilbyder et gratis 6 ugers kursus
”Lær at tackle job og sygdom”. Kurset kan være noget
for dig, der har en langvarig lidelse, er sygemeldt

www.halsnaes.dk
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