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Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

Ledige stillinger

• Sagsbehandlere til ressourceforløb
• Fastholdelseskonsulent, sygedagpenge
• TEAMLEDER, sygedagpenge
• Proces- og udviklingskonsulent
• SSH/SSA Frederiksgadecenteret
• Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
• Leder til Socialcentret
• Dagplejepædagog søges, 37 timer
• Lærer ved Østskolen, Afd. Karise
• Pædagog til SFO Hvepsereden
• Lærer til Midtskolens specialskole Øen
• Lærer til afd. Nordskov

Landzonetilladelser

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:

Tilbygninger til campingbutik
Matr.nr. 9f St. Spjellerup By, Spjellerup, Vemmetoftevej 2C, 4653 Karise

Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes 
hjemmeside

Foredrag med Mick Vraa om Haabet 
og Dansk Vestindien

Tag med Mick Vraa tilbage til 1700-tallet, hvor Danmark skabte sig en 
ny velstand baseret på slavearbejde i de vestindiske sukkerplantager. 

I romanen ”Haabet” fortæller Mick Vraa om en side af Danmarkshi-
storien, vi helst vil glemme. Om kynisk udnyttelse af mennesker, men 
også om kærlighed og overlevelse. Det bliver et tankevækkende 
og gribende foredrag med plads til spørgsmål fra salen.

Det foregår mandag den 22. januar kl. 19-21 i Rollosalen på Faxe 
Bibliotek.  Vi serverer kaffe og kage. Køb billet via 
www.faxebibliotek.dk. Pris 80 kr. Du får 20% rabat som medlem af 
biblioteksklubben. Pris for læseklubmedlemmer er 50 kr.

Byrådsmøde 

Torsdag den 18. januar 2018 er der byrådsmøde kl. 18.30 i byråds-
salen, Søndergade 12 i Haslev. 

Mødet begynder med spørgsmål fra borgerne. Dagsordenen kan ses 
på www.faxekommune.dk og i Bibliotek & Borgerservice. 

Husk at du kan følge byrådet live og gense tidligere møder på:
https://faxe.kommune-tv.dk

Så er der fyraftensfilm i arkivet

Så er der fyraftensfilm!
Faxe Kommunes Arkiver viser fyraftensfilm 
torsdag den 25. januar klokken 16.30 i salen, Jernbanegade 62 i 
Haslev.

Der vises film og to tv-indslag:
Stuepige hos greven
Trine Christiansen fortæller om sin tid på Gisselfeld omkring 1939.

To indslag fra Haslev Kabel TV i 1996
Blomsterbinderi på Gisselfeld: Butik i nye lokaler.
Haslev Tømmerhandel: Udvidelse af forretningen og åbningsarrange-
ment.

Filmene varer ca. 50 minutter i alt. Det er gratis, og alle er velkomne. 
Program for hele sæsonen kan hentes på Faxe Kommunes Arkiver. 
Programmet kan også se på vores hjemmeside 
lokalarkiv.faxekommune.dk 

Fylder alkohol eller stoffer for meget?

Du kan få råd og vejledning, hvis alkohol eller stoffer er begyndt at 
fylde for meget for dig eller din familie. 
Tilbuddet er gratis, du kan være anonym, og du skal ikke have en 
henvisning. Vi sætter forløbet sammen i et samarbejde med dig, og vi 
tager udgangspunkt i dine udfordringer og ønsker om forandring.

Få en uforpligtende snak på 5620 2720 eller send en mail til 
rus@faxekommune.dk. Du kan også læse mere på 
rus.faxekommune.dk.

Prisuddeling 2018 - indstil kandidater

Faxe Kommune påskønner initiativ, engagement og gejst og anerken-
der personer, hold og andre der er med til at gøre en forskel. 

Kender du nogen, du synes fortjener et ekstra skulderklap – så indstil 
dem til en af priserne. 

Du kan indstille ildsjæle og dygtige sportsfolk til Mesterskabsprisen, 
Kulturprisen og Ungdomslederprisen. Folkeoplysningsudvalget indstil-
ler selv kandidater til Fritidsprisen.

De fire priser skal ses som et skulderklap til netop de personer, der 
har gjort noget særligt i 2017. 

Frist for indstilling til priser er torsdag den 25. januar 2018 
klokken12.00.

Det er Plan & Kulturudvalget, der udvælger vindere blandt de 
indstillede af Kulturprisen, Ungdomslederprisen og Fritidsprisen. 
Mesterskabsprisen uddeles til alle, der opfylder kriterierne om, at 
udøveren/holdet har vundet guld, sølv eller bronze ved OL, VM, EM, 
NM eller DM. De indstillede skal være udøvende i Faxe Kommune, og 
foreningen hjemmehørende i Faxe Kommune.

Prismodtagere bliver kontaktet af Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice og inviteret til prisuddelingen.

Du kan finde mere information og læse om de enkelte priser på www. 
faxekommune.dk/prisuddelinger 


