Biblioteket
Ulvetimen
Torsdag den 28. september klokken 17-19 på
Frederiksværk Bibliotek.
Heltetræning for de 0-10 årige efterfulgt af hyggelig
fællespisning.
Book billet online – 40 kroner per deltager.
Historier om Danmark 1660 – 1799
Mandag den 2. oktober klokken 19-21 på Hundested
Bibliotek.
Følger du med i serien om danskernes historie lørdag
aften på DR1? Så skal du også høre Søren Jessens
gennemgang af et spændende kapitel af historien,
nemlig landboreformerne.
Billetpris: 25 kroner inklusive kaffe og kage – book
online.
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Hundested
Lokalhistoriske Arkiv.
Få hjælp til IT
Kom til åben It-café på Hundested Bibliotek følgende
mandage:
2. oktober, 16. oktober og 30. oktober, klokken 10-12
It-hjælpen i Hundested afholdes i samarbejde med
Ældre Sagen.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op.
Historier om Danmark – 1800-1900
Mandag den 9. oktober klokken 19-21 på Frederiksværk
Bibliotek.
Følger du med i DR’s serie Historien om Danmark?
Så kom og hør Frank Allan Rasmussen fortælle
om industrialiseringen i Danmark og naturligvis
specielt Frederiksværks glorværdige fortid som stor
våbenproducent!
Billetpris: 25 kroner inklusive kaffe/te– book online.
Den store læsedyst!
Lørdag den 4. november klokken 11-13 på Frederiksværk
Bibliotek kommer forfatteren Mette Finderup og
offentliggører vinderne samt overrækker præmier.
Vær med i #Læsedysten, hvor familier dyster mod
hinanden i at læse flest bøger i løbet af en måned.
Tilmeld jer senest fredag den 6. oktober, læs som
en gal i 4 uger og se, om I bliver den mest læsende
familie i Halsnæs. Alt tæller med, også højtlæsning og
lydbøger.

Ny leverandør af praktisk- og
personlig hjælp

hjælp i Halsnæs Kommune efter §§ 83 og 83a i
Serviceloven. Hvis du er visiteret til dette, kan du derfor
vælge Hånd i Hånd som leverandør. Du kan læse mere
på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Du kan også
kontakte Visitationen på e-mail sundhed@halsnaes.
dk eller telefon 4778 4344 mandag til torsdag klokken
10-14.

Gratis rygestop - på kortere tid!
På kurset, der starter 1. november, er hver mødegang
på 1½ time mod normalt 2½ time. Så vil du gøre det
på kortere tid og være røgfri i 2017, så er det nu, du
skal melde dig.
For tilmelding og information kontakt
Rygestopkonsulenterne på telefon 70 28 10 20
eller mail til: halsnaes@rygestopkonsulenterne.dk
Læs mere på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Kursus Lær at tackle kroniske
smerter
Halsnæs Kommune tilbyder et gratis 6 ugers kursus
”Lær at tackle kroniske smerter”. Kurset er til dig, som
har haft smerter i over 3 måneder. Kurset giver dig
inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selv om
du har kroniske smerter. Du vil få redskaber til at tackle
de problemer og udfordringer, der følger af at have
kroniske smerter, så det er dig – og ikke smerterne – der
styrer dit liv!
Man skal være tilmeldt for at kunne deltage på kurset.
Kontakt sundhedskonsulent Kirsten Müller telefon 2035
0168 E-mail kimu@halsnaes.dk eller administrativ
medarbejder Camilla Døj Jensen telefon 2154 4813
E-mail cadje@halsnaes.dk

Sundhedstjenesten
Åbent hus i på Hundested Bibliotek, Nørregade 61,
”Salen”, 1. sal, torsdag den 5. oktober i tidsrummet fra
klokken 12–14.30. Dagens indslag er: Børns opstart
i dagtilbud – hvordan gør jeg mit barn parat til den
nye hverdag? v/ pædagogisk konsulent Ulla Schødt,
Halsnæs Kommune.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12, onsdag
den 11. oktober i tidsrummet fra klokken 12-14.30.
Dagens indslag er: Mad til spæd- og småbørn. Kost fra
4-12 måneder. v/Sundhedsplejersken.

Hvem skal have årets
handicappris?
Hvem skal i år have Prisen For Lige Muligheder i
Halsnæs Kommune? Sådan spørger Handicaprådet,
der opfordrer alle til at indstille kandidater, som på
den ene eller anden måde har gjort det lettere at være
handicappet i Halsnæs.
Handicaprådet i Halsnæs Kommune uddeler Prisen
For Lige Muligheder 2017 i forbindelse med FN’s
Internationale Handicapdag den 3. december 2017.
Men hvem skal have prisen, som første gang blev
uddelt i 2009?
Prisen kan for eksempel tildeles:
• En lokal ildsjæl, der gør et stort arbejde på
handicapområdet
• En virksomhed, som vægter potentialet hos personer
med et handicap
• En sportsklub, der arbejder aktivt for handicapidræt
• Et byggeri, der har fokus på tilgængeligheden for
handicappede.
Alle kan indstille værdige modtagere til Prisen For Lige
Muligheder 2017 ved at sende et begrundet forslag til
Handicaprådet, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk,
mærket ”Prisen For Lige Muligheder 2017” - eller til
mail@halsnaes.dk.
Forslaget skal være Handicaprådet i hænde senest
onsdag den 25. oktober 2017.
Den kandidat, som Handicaprådet indstiller til Prisen
For Lige Muligheder 2017 vil blive kontaktet af
formanden. Prisen uddeles den 4. december 2017.

De Nova Ressourcecenter ApS:
Omlastning af dagrenovation
og restaffald
Halsnæs Kommune har meddelt De Nova
Ressourcecenter ApS miljøgodkendelse – Omlastning
af dagrenovation og restaffald. Virksomheden er
beliggende på Havnevej 25, 3300 Frederiksværk.
Miljøgodkendelsen kan ses på kommunens hjemmeside
www.halsnaes.dk under Høringer.

Virksomheden Hånd i Hånd ApS er per 18. september
2017 godkendt som leverandør af praktisk- og personlig
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