Biblioteket
Vinterferie på Halsnæs Bibliotekerne:
Kreative workshops for de 6-14 årige
Tirsdag den 13. februar og torsdag den 15. februar
klokken 10-12 på Frederiksværk Bibliotek.
Kom og vær kreativ med Mona og Charlotte. Lav
ting til dig selv eller nogen, du kender?
Book billet online. Det koster 25 kroner per gang.
De yngste skal have en voksen med.
Kom i kreahjørnet på Hundested Bibliotek
Hele uge 7 kan du lave kreative ting fx bogmærker
eller æsker?
Kreahjørnet er åbent i den betjente åbningstid, og
det er gratis!
Vinterbogsalg: kom og gør et kup!
Halsnæs Bibliotekernes årlige vinterbogsalg er
startet.
I Frederiksværk er bogsalget flyttet til magasinet
i år, og der er derfor kun åbent i den betjente
åbningstid.
I Hundested foregår bogsalget i selve
biblioteksrummet, og det er også åbent i den
selvbetjente åbningstid.
Lytte-Salon: vi hygger og læser gode historier
for voksne
Tirsdag den 20. februar klokken 17-18 på
Frederiksværk 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.

barnevognen lige uden for eller kravler rundt på
gulvet og leger.
Det er gratis, men I skal tilmelde jer hos Katrine
på katvi@halsnaes.dk
Ulvetimen – kreativitet og oplæsning
Torsdag den 8. marts klokken 17-19 på
Frederiksværk Bibliotek
Hygge og kreative aktiviteter for familier med børn
i alderen 0-10 år.
Vi slutter af med en godnathistorie og spiser
aftensmad sammen.
Book billet online. Det koster 40 kroner per
deltager.

Har du forslag til forbedret
tilgængelighed for handicappede i
Halsnæs Kommune?
Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have
forslag fra kommunens borgere til, hvor der kan
gøres en indsats for at forbedre tilgængeligheden
for handicappede. Handicaprådet er interesseret i
at høre om både små og store forhindringer, som
betyder, at handicappede ikke kan komme frem.
Handicaprådet har fastsat følgende kriterier:
1.
		
2.
		
3.
		

Forbedringer der kompenserer flest mulige
handicappede
Forbedringer der skaber bedre fysiske
rammer for handicappede i byrummet
Forbedringer der øger handicappedes adgang
til naturen.

Absalon - teater for de 9-99 årige
Lørdag den 24. februar klokken 11 på Hundested
Bibliotek.
Teaterfortællingen om drengen Absalon, der
hvirvles ind i spillet om magten både på jorden og
i himlen.
Pris: 50 kroner/40 kroner for medlemmer af
Biblioteksklubben. Book billet via bibliotekernes
hjemmeside.

Forslagene skal så grundigt som muligt blandt
andet beskrive:

Få hjælp til IT
Mandag den 26. februar klokken 10-12 på
Hundested Bibliotek.
Kom til åben It-café på Hundested Bibliotek.
It-hjælpen i Hundested afholdes i samarbejde
med Ældre Sagen.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op.

Forslagene skal være beskrevet i skema, som
enten kan rekvireres via joba@halsnaes.dk eller
hentes på kommunens hjemmesiden under
Handicaprådet. Frist for indsendelse af forslag
er den 12. marts 2018. Forslagene behandles
af Handicaprådet på rådets møde i den 31. maj
2018.

Babybio
Fredag den 2. marts klokken 10.30-12.30 på
Frederiksværk Bibliotek.
Vi laver popcorn og omdanner Kulturkælderen
til en lille babyvenlig biograf, hvor forældre på
barsel kan komme og se film, mens baby sover i

Forslaget skal indsendes til Handicaprådet i
Halsnæs Kommune via mail: mail@halsnaes.dk
Alternativt kan forslaget sendes med post
til: Handicaprådet i Halsnæs Kommune,
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.

www.halsnaes.dk

• Hvorfor der skal ske en forbedring
• Hvad forslaget til forbedring går ud på
• Hvor forbedringen skal ske.
Forbedringen skal naturligvis ske i Halsnæs
Kommune.

Kursus Lær at tackle job og sygdom
Halsnæs Kommune tilbyder et gratis 6 ugers
kursus ”Lær at tackle job og sygdom”. Kurset kan
være noget for dig, der har en langvarig lidelse,
er sygemeldt eller i risiko for at blive det, er
kontanthjælpsmodtager, i et jobafklaringsforløb
eller lignende og lever med frustrationer og
bekymringer over din job og sygdomssituation.
Kurset giver dig inspiration og redskaber til at få
mere styring over din sygdom og jobsituation. Du
vil blive præsenteret for en række redskaber, som
har hjulpet andre mennesker med at mestre et
arbejdsliv på trods af langvarig sygdom.
Dato og sted for det næste kursus: 22 februar,
1 marts, 8 marts, 15 marts, 22 marts, 29
marts, 5 april klokken 9.30-11.30 på Rådhuset i
Frederiksværk.
Deltagelse og information: Man skal være tilmeldt
for at kunne deltage på kurset. Kontakt Camilla
Døj Jensen cadje@halsnaes.dk, telefon 4778 4310.
Komiteen for Sundhedsoplysning har en
hjemmeside, hvor du kan læse mere om kurset:
http://www.patientuddannelse.info

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.

Informationsmøde om nyt
kogræsserlaug
Vil du være med til at lave ny natur og
samtidig fylde fryseren med godt kød? Så
kom til informationsmøde om det kommende
kogræsserlaug for Kappelhøjkilen syd for
Frederiksværk.
Mødet finder sted den 28. februar kl 19.00 på
Arresø Skole, afdeling Magleblik, indgang 4.
Hér kan du møde initiativgruppen og høre mere
om projektet. Aftenen afsluttes med stiftende
generelforsamling.

Lokalplan 09.4 for boliger på
Vibehusvej
Byrådet i Halsnæs Kommune har på sit møde den
30. januar 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan
09.4 for boliger på Vibehusvej. Forslaget er i
høring fra den 31. januar til den 28. marts 2018.
Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside.
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