Aktivitetshuset Paraplyen
Bustur til Louisiana i Humlebæk
tirsdag den 8. maj
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.
Max. 50 personer. Pris 275 kroner incl. bus,
rundvisning, kaffe og kage.
Tilmelding og betaling i receptionerne fra den 9
april klokken 9.30.
Der uddeles numre fra klokken 9.00, så man
kan holde sin plads i køen.
Frivillige: medlemmer af Kulturturs udvalget.
Der er rundvisning klokken 14 i udstillingen
Gabrielle Munter. 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.
For alle kommunens pensionister, også ikke
medlemmer af Paraplyen.

Pensionistudflugt til Sofiero
i Sverige
Onsdag den 6. juni og torsdag den 7. juni.
Halsnæs Kommune og Aktivitetshuset
Paraplyen indbyder alle pensionister samt
førtidspensionister med bopæl i kommunen til
udflugt til Sofiero i Sverige.
Udflugten byder på en 50 minutters guidet tur
i slotshaven og lokal produceret frokost med

www.halsnaes.dk

salat og isvand i Slotsrestauranten. Besøget
afsluttes med kaffe og hjemmebagt æblekage
på Café Glasveranda, inden turen går hjem til
Halsnæs. Borgmester Steffen Jensen deltager
på udflugten.
Læs mere om turen i kommuneannoncen uge
15 i Halsnæs Avis eller på http://www.halsnaes.
dk/Service/Om/Kommunen_informerer.aspx
Lukkedage
Den 11. maj og 5. juni har Aktivitetshuset
Paraplyens afdelinger i Hundested og
Frederiksværk lukket.

Rådhuset
Lukket for henvendelser
Rådhuset holder lukket for personlige og
telefoniske henvendelser tirsdag den 1. maj
2018 og fredag den 11. maj 2018 (dagen efter
Kristi Himmelfartsdag).
Vi henviser i stedet for til selvbetjening på
halsnaes.dk.
Ved akut behov for hjemmesygepleje kan du
ringe på telefon 4777 1111.
Øvrige akutnumre til for eksempel kommunens
kloaker og pumpestationer, tandlægevagten
Nordsjælland eller lægevagten finder du på
halsnaes.dk/Kontakt/Akuttelefonnumre.

Biblioteket
Lukket for betjening Store Bededag og Kristi
Himmelfart
Bibliotekerne har lukket for betjening fredag den
27. april og torsdag den 10. maj.
Der er åbent for selvbetjening kl. 6-23.

Type 2-diabetes – et digitalt
tilbud til dig
Inspiration, vejledning og sparring – når du har
tid
Har du behov for at ændre vaner i dit liv med
type 2-diabetes?
Vi har et fleksibelt tilbud til dig, der ønsker at
være uafhængig af tid, sted og transport.
I den digitale patientuddannelse er der flere
tilbud, hvor du kan hente inspiration og
vejledning, når det passer dig. Du kan vælge
indhold efter dit behov – uanset om det handler
om mad, bevægelse, trivsel eller andet i dit liv
med type 2-diabetes.
Læs mere om arrangementet i
kommuneannoncen uge 15 i Halsnæs Avis
eller på http://www.halsnaes.dk/Service/Om/
Kommunen_informerer.aspx

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.
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