Biblioteket
Indvielse af ”Åbent bibliotek” i Frederiksværk
Onsdag den 1. februar kl. 15.30-17 på
Frederiksværk Bibliotek
Borgmester Steen Hasselriis indvier de nye
åbningstider på Frederiksværk Bibliotek.
Fremover vil der være adgang til selvbetjening på
biblioteket klokken 6-23 alle ugens dage.
Kom til kaffe og kage og hør hvordan du bruger
biblioteket i den selvbetjente åbningstid.
Alle er velkomne!
Teater for børn på 8 år og op
Lørdag den 4. februar klokken 11 på Frederiksværk
Bibliotek.
Oplev Astrid Lindgrens smukke fortælling ”Brødrene
Løvehjerte” – et eventyr om livet, døden, mod og
venskab.
Pris: 40 kroner/30 kroner for medlemmer af
Biblioteksklubben.
Billet bookes via Bibliotekernes hjemmeside.
God skolestart
Onsdag den 7. februar klokken 15.30-17 på Hundested
Bibliotek.
Få inspiration til hvordan du støtter dit barn i at blive
klar til skolestart.
Det er gratis, men du skal booke en tid.
It-hjælp på bibliotekerne
Mandag den 13. februar klokken 10-12 på Hundested
Bibliotek. Gratis.
Book ½ times hjælp hvis du har spørgsmål om brug af
pc og iPad. Afholdes i samarbejde med Ældre Sagen.
Vinterferie på Bibliotekerne - masser af sjove
aktiviteter for børn
Børnene hækler - for de 8-14 årige
Mandag den 13. februar og onsdag den 15. februar
begge dage kl. 10-12 på Frederiksværk Bibliotek.
En workshop over to dage hvor du lærer at hækle en
pung.
Pris: 40 kroner. Billet bookes via Bibliotekernes
hjemmeside.
Kreativ workshop for de 7-14 årige
Tirsdag den 14. februar klokken 10-12 på Hundested
Bibliotek.
Kom og lap sokkedyr, påklædningsdukker, masker og
pynt til fastelavn.
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Pris: 40 kroner. Billet bookes via Bibliotekernes
hjemmeside.
Teater for de 4-10 årige
Onsdag den 15. februar klokken 14 på Hundested
Bibliotek.
”Som søstre vi dele” handler om Alice og Nelly, der
efter mange års adskillelse, nu skal til at dele mormors
ting.
Pris: 40 kroner/ 30 kroner for medlemmer af
Biblioteksklubben.
Billet bookes via Bibliotekernes hjemmeside.

Borgerrådgiver for kommunens
ældre borgere
Har du brug for hjælp til at gennemskue en afgørelse
eller et brev fra kommunen? Er du i tvivl om, hvem i
kommunen du skal kontakte, hvis du har spørgsmål
eller brug for hjælp? Ved du ikke hvordan og til hvem,
du kan klage over en sag? Så kan vores borgerrådgiver
Dina Rude hjælpe dig.
Borgerrådgiveren for kommunens ældre borgere
kan kontaktes på e-mailadressen borgerraadgiver@
halsnaes.dk eller på telefon 4778 4003 tirsdag klokke
9-13 og torsdag klokken 13-17.

Bustur til Ordrupgaard med
særudstilling af L A Ring
Torsdag, den 23. februar kl 12.15 kører bussen fra
Paraplyen.
Pris for bus, entre, rundvisning samt kaffe og kage 235
kroner.
Tilmelding og betaling i Aktivitetshuset Paraplyens
reception, Jernbanegade 2, Frederiksværk, senest
onsdag den 8. februar.
Sjællandske landskaber, melankolske stemninger
og det barske liv på landet – sådan kender vi den
danske realist og symbolist L.A. Ring. Men med
udstillingen L.A. Ring ”Mellem lys og mørke” viser
Ordrupgaard en ny side af Ring og fremhæver samtidig
Rings hustru, Sigrid Kählers, kunstneriske arbejde.
Udstillingen lægger sig dermed i forlængelse af
museets række af udstillinger om kunstnerægtepar
og kunstnerhjem fra tiden omkring forrige
århundredeskifte.
Der vil være rundvisning fra 13.30 til 14.15. Herefter
kaffe og kage i cafeen, hvorefter der er tid til selv at se

mere på udstillingen, inden bussen kører tilbage kl 16.
For alle kommunens pensionister, også ikke
medlemmer af Aktivitetshuset Paraplyen.

Sundhedstjenesten
Åbent hus på Hundested Bibliotek, Nørregade
61, ”Salen”. 1. sal, torsdag den 9. februar 2017 i
tidsrummet fra kl. 12–14.30. Dagens indslag er:
”Små børns tænder” v/klinikassistent Lisbeth Hauby,
Hundested Skole.
Åbent hus i Familiehuset, Vognmandsgade 12, onsdag
den 15. februar 2017 i tidsrummet fra kl. 12-14.30.
Dagens indslag er: Mad til spædbørn og småbørn –
overgangskost 4-12 måneder v/sundhedsplejersken.
Ved begge arrangementer kan du få vejledning og selv
veje dit barn.

Gratis rygestopkurser i
Halsnæs Kommune
Næste gratis rygestopkursus starter i Hundested den
23. februar. Der er stadig plads til dig.
Kursusdage: 23. februar kl. 16–18.30, 2. marts kl.
16-18.30, 9. marts kl. 16–18, 16. marts kl. 16–18, 30.
marts kl. 16–17.30, 20. april klokken 16–17.30 (alle
dage er torsdage).
Tilmelding og information kontakt
Rygestopkonsulenterne på telefon 7028 1020 eller
send en mail til halsnaes@rygestopkonsulenterne.dk.
Vidste du, at du også kan få hjælp til dit rygestop ved
at ringe til Stoplinien på 8031 3131.

Frederiksværk Svømmehal,
åbningstider i vinterferien (uge 7)
Mandag til fredag kl. 10-17
Lørdag og søndag kl. 10-16
Endvidere mandag, onsdag og fredag kl. 6-8
Billetsalget lukker 1 time før lukketid, og gæsterne
kaldes op af vandet cirka 30 minutter før lukketid.
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