Aktivitetshuset Paraplyen
Udflugt til Sofiero i Sverige
Halsnæs Kommune og Aktivitetshuset
Paraplyen indbyder alle pensionister samt
førtidspensionister med bopæl i kommunen på
en udflugt til Sofiero i Sverige. Der er stadig
billetter til den 7. juni.
Udflugten byder på en 50 minutter guidet tur i
slotshaven og lokal produceret frokost med salat
og isvand i Slotsrestauranten.
Besøget afsluttes med kaffe og hjemmebagt
æblekage på Café Glasveranda, inden turen går
hjem til Halsnæs igen. Pris 300 kroner.
Nærmere information, tilmelding og betaling
i Paraplyens receptioner, Jernbanegade 2a,
Frederiksværk eller Nørregade 61, Hundested.
Bustur til Andelslandsbyen
Nyvang ved Holbæk
onsdag den 4. juli med Aktivitetshuset
Paraplyen for alle kommunens 60 + samt
førtidspensionister, også ikke medlemmer af
Paraplyen.
Bussen kører fra Halsnæs Medborgerhus
klokken 8.15 og Gjethuset klokken 8.30 mod
Nyvang, hvor der er foredrag ved direktør Keld
Grinder-Hansen klokken 10.00. Der serveres
kaffe og vand.
Smørrebrød med en genstand serveres i Madam
Blå klokken 12.30. Herefter er der mulighed for
at gå rundt på egen hånd, indtil kaffe med kage
er klar klokken 15.00 i Madam Blå.
Bussen kører hjem cirka klokken 15.45.
Forventet ankomst til Frederiksværk cirka
klokken 17 og Hundested cirka klokken 17.15.
Bemærk - turen er ikke egnet for
kørestolsbrugere og gangbesværede.
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Max. 50 personer og to billetter pr. person. Pris
325 kroner for bus, entre, foredrag med kaffe,
mad, en genstand samt kaffe og kage.
Tilmelding og betaling i receptionerne fra den
4. juni klokken 9.30. Der uddeles kønumre fra
klokken 9.00. Seneste tilmelding den 22. juni.

Biblioteket
Cirkelines fødselsdag
– teater for de 3-9 årige
fredag den 25. maj klokken 17.30 på Hundested
Bibliotek.
Følg Cirkeline, Frederik og Ingolf i jagten på den
forsvundne fødselsdagskage.
Pris: 50 kroner / 40 kroner for medlemmer af
Biblioteksklubben. Book billet via bibliotekernes
hjemmeside.
Nye åbningtider på Bibliotekerne i Halsnæs!
Den 1. juni 2018 træder der ændrede
åbningstider i kraft i forbindelse med den
selvbetjente åbningstid, og der er ligeledes
ændringer i forhold til den betjente åbningstid.
Der vil være adgang til bibliotekerne mellem
klokken 7-22 alle ugens dage.
For tider med betjening, se venligt
bibliotekernes hjemmeside.

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.

Natur og Miljø
Fejring af nationalpark ”Kongernes
Nordsjælland”
søndag den 3. juni, klokken 11-17. Mødested
Auderød Havn.
Vi fejrer den nyligt åbnede nationalpark. Fra
Auderød Naturhavn vil man gratis kunne hoppe
ombord på turbåden Frederikke.
Naturstyrelsen fortæller om søen, og der sejles
i pendulfart mellem Ramløse og Auderød i
tidsrummet klokken 11-17.
Desuden vil repræsentanter fra Halsnæs
Kommune fortælle om naturen på Arrenæs og
om Arresø.
Sæsonpremiere på Kaffe med Udsigt
torsdag den 31. maj klokken 19-21. Mødested
P-pladsen Frederiksværk Svømmehal
Halsnæs Kommune gentager succesen
med aftenvandringer den sidste torsdag i
måneden fra maj til august. Tag med på tur,
når vi besøger flere storslåede landskaber
og naturområder og hør, hvad der gør disse
områder til noget ganske særligt.
Første tur går til Kappelhøj, Maglehøj og
Kongernes Nordsjælland, hvor vi blandt andet
skal høre om landskabshistorien. Bakkernes
imponerende højde og horisontale udsigt, tæt på
Roskilde Fjord direkte i Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Vi fortæller om områdets
historie, fredningen og drøfter også kommunens
”reetablering” af overdrev samt stiftelsen af et
kogræsserlaug på arealerne.
Vi slutter med en kop kaffe på toppen af
Maglehøj, hvor vi ser og snakker om Arresø og
Arrenæs samt landskabsplanerne for halvøen.
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