Biblioteket
Få hjælp til IT

Kom til åben It-café på Hundested Bibliotek følgende
mandage klokken 10-12: 16. oktober og 30. oktober.
It-hjælpen i Hundested afholdes i samarbejde med
Ældre Sagen.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op.

Dialogisk læsning – læs med dit barn

Lørdag den 14. oktober klokken 9.30-11.30 på
Frederiksværk Bibliotek.
Lær hvordan du med oplæsning styrker dit barns
ordforråd og evne til at forholde sig til ting i hverdagen.
Pris: 75 kroner per familie inklusive morgenmad. Book
billet online.

Efterårsferie på bibliotekerne:
Eventyr Workshop for de 6-12 årige

Mandag den 16. oktober klokken 13-16
på Hundested Bibliotek.
Lav pop up billeder ud fra udvalgte eventyr
af karton og papir.
Pris: 50 kroner/ 40 kroner for medlemmer af
Biblioteksklubben. Book billet online.

Kreaværksted i efterårsferien

Mandag den 16. oktober – fredag den 20. oktober
på Frederiksværk Bibliotek.
I efterårsferien stiller vi en masse kreative materialer
til rådighed på biblioteket i Frederiksværk.
Pris: 20 kroner for materialer.

Teater for de 3-9 årige

Tirsdag den 17. oktober klokken 14
på Hundested Bibliotek.
Andersens kuffertteater opfører ”Fyrtøjet” - en god
blanding af gyngeheste, gys og smukke prinsesser.
Pris: 50 kroner / 40 kroner for medlemmer af
Biblioteksklubben. Book billetter online.

Kreativ workshop for de 7-14 årige

Onsdag den 18. oktober klokken 10-12
på Hundested Bibliotek.
Vi laver sokkerdyr, drømmefangere og påklædningsdukker.
Pris: 40 kroner – book billet online.

Heltetræning for de 5-6 årige

Torsdag den 19. oktober klokken 10-12 på Hundested
Bibliotek og klokken 13-15 på Frederiksværk Bibliotek.
Træn viljestyrke, ro, nærvær, nysgerrighed og
vedholdenhed, og bliv helten i dit eget liv.
Billetpris: 30 kroner per barn. Book billet online.

Teater for de 3-7 årige

Lørdag den 21. oktober klokken 10.30
på Frederiksværk Bibliotek.
”Nielsen og fisk” er en eventyrlig forestilling.
Et drama med dagligdags ting i nye roller.

www.halsnaes.dk

Forestillingen er en del af Halsnæs Bogfest.
Det er gratis. Pladser efter ”først til mølle” princippet.

Er du mellem 11 og 16 år og vild med bøger?
– ny læseklub på Hundested Bibliotek

Lørdag den 21. oktober klokken 11-12
på Hundested Bibliotek.
Vi mødes hver måned, hvor vi hygger, drikker varm
kakao, taler om bøger og læser højt.
Samme med læseklubben vil du være en af de første til
at se de nyeste og fedeste børne- og ungdomsbøger og
låne dem med hjem.
Det er gratis at være med - men book en billet,
så vi ved, at du kommer.

Halsnæs Bogfest

Lørdag den 21. oktober klokken 10-18
på Frederiksværk Bibliotek.
I samarbejde med forfattere, foreninger, politikere,
boghandlere og mange andre afholdes for første gang
en lokal bogmesse. Der er gratis entré.

Musikdrama for de 7-99 årige

Lørdag den 21. oktober klokken 13
på Frederiksværk Bibliotek.
H.C. Andersens ”Skyggen” i gendigtet form.
En grum historie om skabelse og tab af identitet.
Forestillingen er en del af Halsnæs Bogfest. Det er
gratis. Pladser efter ”først til mølle” princippet.

Paraplyen
Onsdag den 25. oktober kl. 13 inviterer Paraplyens
Venner til en spændende eftermiddag i selskab med
skuespiller og teaterchef Jan Hertz.
Jan Hertz har arbejdet sammen med mange af de
største inden for dansk teater. Han har iscenesat og
instrueret cirkus, revyer, musicals og teater i flere lande
og har siddet i chefstolen flere gange . Nu deler han ud
af sine fortællinger fra de skrå brædder - og ikke mindst
fra livet bag scenen!
Tilmelding i receptionen. Ved tilmeldingen betales 30
kroner for kaffe og kage i pausen. Ikke-medlemmer af
Paraplyen kan også deltage.
Arrangementet er sponseret af Kulturelt Samråd og
Støtteforeningen Paraplyens Venner.
Vi mødes i Multisalen og glæder os til at se dig!

Frederiksværk Svømmehal
Wellnessaften fredag den 3. november, klokken 19 til
21. Det koster 80 kroner.

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade
61, ”Salen”, 1. sal, torsdag den 19. oktober 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 25. oktober 2017 i tidsrummet fra
klokken 12-14.30. Dagens indslag er: Førstehjælp til
småbørn – med udgangspunkt i sikkerhed i hjemmet v/
Sundhedsplejersken.

Lyst til at være i Grønt Råd?
Halsnæs Kommune har siden begyndelsen af
2008 haft et Grønt Råd, der kan rådgive Byrådet
i spørgsmål inden for natur og miljø, for eksempel:
naturgenopretning, naturpleje, naturfredninger, vandløb,
naturforvaltning, planloven vedrørende det åbne land
osv. Der afholdes cirka fire årlige møder.
Grønt Råd følger Byrådets funktionsperiode, og det
er nu tid til at sammensætte Grønt Råd for perioden
2018-2021.

Rådets sammensætning

Grønt Råd skal bestå af:
• Formand og næstformand fra Udvalget for
		 Miljø og Teknik
• En medarbejder fra administrationen i
		 Miljø og Teknik
• Repræsentanter fra organisationer og foreninger
		 som varetager natur og miljøinteresser i Halsnæs
		Kommune

Hvem og hvordan kan man blive medlem

Organisationer og foreninger med væsentlig interesse
for natur- og miljøemner kan søge om medlemskab
ved at indstille ét medlem med lokal forankring i
kommunen - eventuelt indstilles også en suppleant.
Udvalget for Miljø og Teknik udpeger på den baggrund
et antal medlemmer til Grønt Råd. Medlemskabet
følger Byrådets funktionsperiode. Genudpegning kan
finde sted.
Skriv i ansøgningen, hvorfor organisationen eller
foreningen ønsker at være medlem af Grønt Råd.
Beskriv også repræsentantens erfaringsgrundlag og
kompetencer inden for natur- og miljøemner.

Ansøgning skal sendes til:

Halsnæs Kommune, Ledelsesbetjening og
Kommunikation, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
Ansøgningen kan også sendes på mail til:
Mail@halsnaes.dk - Mærk: ”Grønt Råd”
Ansøgningsfrist er tirsdag, den 14. november 2017, kl. 12.
Yderligere informationer kan fås hos administrativ
konsulent Inge Bahne Nielsen på telefon 4778 4820
eller på mail inbn@halsnaes.dk
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