Biblioteket
Lytte-Salon: vi hygger og læser gode historier
for voksne
Tirsdag den 9. januar klokken 17-18 på
Hundested Bibliotek.
Læn dig tilbage i sofaen og lyt med, når
biblioteksleder Lene Jakobsen læser højt af
udvalgte fortællinger.
Det er gratis – du møder bare op.
Få hjælp til IT - Kom til åben It-café
Mandag den 15. januar klokken 10-12 på
Hundested Bibliotek.
It-hjælpen i Hundested afholdes i samarbejde
med Ældre Sagen.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op.
Litteratur i fællesskab – en anderledes
læsekreds
Torsdage klokken 16-17.30, hver 14. dag på
Hundested Bibliotek.
Første gang den 18. januar og sidste gang den
15. marts.
Ingen krav eller forberedelse. Kom som du er, så
sørger vi for den gode historie, kaffe og kage.
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.
Tilmeldingsfrist er den 11. januar.
Tilmelding til Charlotte Pedersen på mail:
chpe@halsnaes.dk eller telefon 47 93 80 70.
Bøger fra baghaven – ny læsekreds med
nordsjællandske forfattere
Vi mødes første gang onsdag den 21. februar
klokken 16-18
Meld dig ind i denne nye læsekreds, hvor der
i løbet af 2018 læses otte nordsjællandske
forfattere.
Læsekredsen er etableret i samarbejde med 8
biblioteker fra Nordsjælland.
Tilmelding skal ske senest den 15. januar 2018
til Rubina Afzal på e-mail: ruaf@halsnaes.dk
Læs mere på www. bibliotekerne.halsnaes.dk
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Ønsker du at stoppe med at
ryge i 2018?
Vidste du, at Halsnæs Kommune har landets
bedste rygestopkurser. 9 ud af 10 stopper med
at ryge, når de deltager på kurserne. 8 ud af 10
ryger ikke efter et halvt år, og alle der deltager
er tilfredse med kurset.
Grib chancen og meld dig til et af kommunens
gratis rygestopkurser med seks mødegange
Hold 1 – 16. januar til 13. marts, klokken 16.30
på Frederiksværk Rådhus/få pladser tilbage
Hold 2 – 16. januar til 13. marts, klokken 16.30
på Hundested Skole/stadig pladser
Hold 3 – 27. februar til 24. april, klokken 18
i Ølsted Idrætsforening/stadig pladser.
Sådan tilmelder du dig
Er du nysgerrig og vil vide mere – eller er du
klar til at melde dig til et kursus? Så ring til
Rygestopkonsulenterne på 7028 1020 eller send
en mail til halsnaes@rygestopkonsulenterne.dk

Støtte til frivilligt socialt
arbejde i Halsnæs Kommune
2018
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 første runde er den 1. marts
2018. 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. Dato for
bevillingsmødet bliver udmeldt på hjemmesiden.
Information om pulje
Tirsdag den 23. februar 2018 klokken 16-17
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 Skjoldborg,
Valseværksstræde 5 A, Frederiksværk.

Sundhedstjenesten
Der afholdes Åbent hus i Sundhedstjenesten.
Sundhedsplejersken vil være til stede og kan give
råd og vejledning.
Åbent hus i Hundested, Nørregade 61,1.sal
(biblioteket) torsdag i lige uger klokken 12-14.
Åbent hus i Frederiksværk, Vognmandsgade 12
(Familiehuset) onsdag i ulige uger klokken 12-14.
Bemærk - Åbent hus i Hundested den 11.
januar 2018 er aflyst grundet temadag i
Sundhedstjenesten.

Lokalplaner
Halsnæs Kommune har sendt forslag til lokalplan
08.15 for en Aldibutik i Hundested i høring frem til
den 31. januar 2018.
Byrådet i Halsnæs Kommune har den 19.
december 2017 endelig vedtaget Lokalplan 07.38
For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand.
Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside
www.halsnaes.dk
Du kan se mere på halsnaes.dk under høringer
nederst til højre på forsiden.”
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