Biblioteket
Ændrede åbningstider i Påsken
Halsnæs Bibliotekerne har lukket for betjening
fra torsdag den 29. marts til og med mandag
den 2. april.
Den selvbetjente åbningstid er reduceret til
klokken 6-19 i samme periode.
Ulvetimen – kom og lav din egen lille film
Torsdag den 5. april klokken 17-19 på
Frederiksværk Bibliotek.
Et frikvartér for den travle børnefamilie. Denne
gang laver vi stop-motion-film. Bagefter spiser
vi aftensmad sammen. Medbring jeres ipads
eller iphones – eller lån af os.
Book billet online. Det koster 40 kroner per
deltager.
Gratis koncert med Jazzværk
Lørdag den 7. april klokken 14.30-17 på
Frederiksværk Bibliotek.
Byd foråret velkommen med en omgang
svingende og livsglad jazz.
Book billet online – der er begrænset antal
pladser.

www.halsnaes.dk

Mød den lokale dykkerklub
Tirsdag den 10. april klokken 19-21 på
Hundested Bibliotek.
Dykkerklubben Hajen inviterer til en aften om
dykning, undervandsjagt og fortællinger om dyk
fra både det lokale område og udlandet.
Det er gratis – du møder bare op.

Paraplyen
Tirsdag den 8. maj – bustur til Louisiana i
Humlebæk.
Aktivitetshuset Paraplyen arrangerer bustur
til Louisiana i Humlebæk. Bussen kører fra
Paraplyen i Hundested Medborgerhus klokken
12.30 og fra Gjethuset i Frederiksværk klokken
12.45.
Vi er tilbage ved Gjethuset cirka klokken 17.45
og vil være i Hundested cirka klokken 18.
Der er rundvisning klokken 14 i udstillingen
Gabrielle Munter. Gabrielle Munter var en
markant bidragsyder til det 20. århundredes
kunst. Ove Frankel har holdt foredrag i marts
i Paraplyen i Hundested om denne kunstner.
Inden rundvisningen udleveres en billet til en
kop kaffe og kage, der kan bruges i cafeen.

Der er ikke reserveret bord og tidspunkt til
kaffe. Efter rundvisningen er tiden fri til at se
på, hvad den enkelte har lyst til - samt at drikke
kaffe i cafeen, inden bussen kører hjemad fra
Louisiana klokken 17.
Max. 50 personer. Pris 275 kroner inklusive bus,
rundvisning, kaffe og kage. Tilmelding og betaling
i receptionerne fra den 9. april klokken 9.30.
Der uddeles numre fra klokken 9, så man kan
holde sin plads i køen. Frivillige: medlemmer af
Kulturturs udvalget.
Det er for alle kommunens pensionister- også
ikke medlemmer af Paraplyen.

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.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000 · mail@halsnaes.dk

