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Kom og lær at kode og 
programmere

Byg seje robotter og gadgets med 

Arduino, kod spil og figurer med Python  

og Scratch og bliv en haj til Lego Mind-

storms.

Alder: 8 - 15 år

Hver tirsdag fra kl. 17 - 19  

fra 19. januar.

i Uddannelsescenteret’s lokaler  

ved Helsinge bibliotek

Tilmelding nu på codingpirates.dk

500 kr. at pr. sæson. 

Medbring din egen PC

Gys og Gus ved stranden

23. december kl. 11  

ved molen i Tisvildeleje

Kystlivredderne, Gribskov Svømmehal og 

Tisvilde Vinterbadeklub inviterer til en 

iskold dukkert og et dampende sauna-

besøg med saunagus. Bagefter er der 

julesmåkager, hyldeblomstdrik og gløgg 

at skylle oplevelsen ned med.

Det hele er gratis, men du skal tilmelde 

dig på www.tisvildeleje-vinterbadere.dk

Uddeling af årets  
idrætspriser 2015

Hvem skal have årets priser?

 ▪ Idrætslederprisen 

 ▪ Årets Fundprisen 

 ▪ Årets Foreningsprisen 

 ▪ Mesterskabsvindere 

Prisuddeling onsdag den 16. marts 2016 

kl. 17.30 i Gribskov Kultursal,

Læs reglerne for indstilling mv. på:  

www.gribskov.dk/idraetspris

Forandring er mulig - få 
de nødvendige værktøjer

Kender du en, eller er du selv afhæn-

gig af stoffer eller alkohol? 

Så kan du, eller den du kender, få gratis 

rådgivning og behandling, hvis du er 

over 18 år.

Kontakt os og få en uforpligtende sam-

tale. Man kan være anonym, når man 

kontakter os.

Gribskov Misbrugsbehandling

Parkvænget 20D 1. sal.

3200 Helsinge

tlf. 7249 6090

e-mail misbrugsbehandling@gribskov.dk

Læs mere på www.gribskov.dk/misbrug

Nye regler om økonomisk 
fripladstilskud

Nye regler om økonomisk tilskud til 

pasning af børn i dagtilbud, fritids- og 

klubtilbud med videre (økonomisk fri-

pladstilskud) træder i kraft 1. januar. 

Læs mere på www.gribskov.dk/friplads

Borgermøde om  
asylcenter 

Gribskov Kommune inviterer til borger-

møde om asylcenter på Esbønderup 

Sygehus.

Onsdag 16. december  klokken 19-21 

I hallen ved Tingbakkeskolen,  

Tingbakken 10, 3230 Græsted.

På mødet bliver de fremmødte orienteret 

om status for planerne om etablering 

af asyl-opholdscenter på Esbønderup 

Sygehus.

Kommunen holder lukket 
mellem jul og nytår

Vi holder lukket mellem  
23. december og 3. januar  
- begge dage inkl.

God jul og godt nytår.

Ved akut brug for hjemmepleje,  

sygepleje, reparation af hjælpemiddel 

og lignende, kan du ringe til Center for 

Social og Sundheds på 7249 6500   

23., 28., 29. og 30. december  

i tidsrummet 10 - 12.


