Kuglekunst i Aktivitetshuset
Paraplyen - mød Paraplyvæverne

KOL-Café – ”Hvad vedkommer
telemedicin mig?

Fredag den 8. september, klokken 10.30.
Paraplyvæverne inviterer til afsløring af
'Kuglekunst' i gården bag Aktivitetshuset
Paraplyen.
Samme dag vender det vævede billedtæppe
’Baghavetapetet’ hjem til Paraplyen. Vi fejrer
begivenheden med en lille forfriskning. Samtidig
er der mulighed for at høre Paraplyvæverne
fortæller om deres projekter. Alle er velkomne!

Tirsdag den 26. september, klokken 15.30-17.30
i Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk (vær
opmærksom på nyt mødested).
Du inviteres til gratis tværsektoriel KOL-café. Kom
og mød blandt andet Anne Brandt, direktør for
Lungeforeningen.

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade
61, ”Salen”, 1. sal, torsdag den 21. september
i tidsrummet fra klokken 12–14.30. Dagens
indslag er: Sansemotorik v/ergoterapeut Annette
Sandholt, Halsnæs Kommune.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade
12, onsdag den 27. september i tidsrummet
fra klokken 12-14.30. Dagens indslag er: Små
børns tænder v/klinikassistent Lisbeth Hauby,
Hundested Skole.

www.halsnaes.dk

Tilmelding af hensyn til traktement på tlf. 2916
1667eller kamv@halsnaes.dk

Program
• Information om det kommende nationale
		 tilbud ”Telemedicinsk hjemmemonitorering til
		 borgere med KOL” og digitale hjælpemuligheder
		 fra Lungeforeningen v. Anne Brandt, direktør
		for Lungeforeningen
• Pause med kaffe og tilbehør
• Besøg af hjemmesygeplejersken via skærm.
		 Hvad er det og hvordan foregår det?
		 v. Linda Madsen, hjemmesygeplejerske

Kom og skab dig! Gratis eventhold
for unge mellem 14-25 år:
Har du en eventmager i maven? Brænder du for
at bruge din kreativitet sammen med andre? Så
meld dig til det gratis USKIK – eventhold for unge
mellem 14-25 år.
Holdet kickstartes med workshop i Krudthuset den
16. september fra 12-16, hvor du kan smide dine
idéer på bordet over en pizza.
Målet: At skabe et brage af en åbningsevent
for unge til det nye Unge- og Kulturcenter i
november.
Læs mere og tilmeld dig på
www.ungdomsskolenhalsnaes.dk.

Arrangementet er for borgere med KOL og deres
pårørende samt andre interesserede.
Du kan møde ressourcepersoner inden for KOLområdet fra Halsnæs Kommune, Frederikssund
Kommune og Nordsjællands Hospital, Frederikssund.
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