
Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

Ledige stillinger

• Medarbejder til ledelsesinformation, styring og bedre udnyttelse af 
fagsystemer

• Musikterapeut - genopslag
• SSA til plejecentrene i Faxe Øst
• Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
• Husassistent til Solhavecenteret
• Sygeplejersker i vikariat
• Rottebekæmper
• Lærer ved Østskolen, Afd. Karise
• Pædagog til SFO Hvepsereden
• Lærer til afd. Nordskov

Landzonetilladelser

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35 til:
Anneks til sommerhus
Matr.nr. 11c St. Elmue By, Roholte, St Elmuevej 9, 4640 Faxe.

Se afgørelser, klagefrister og- vejledninger på Faxe Kommunes hjem-
meside.

Kursus for dig der har diabetes 2 eller en 
hjertesygdom

Faxe Kommune tilbyder gratis kursus, der giver dig:
• Erfaring i hvad du kan klare fysisk og psykisk
• Støtte til at ændre vaner, så din livsstil bliver sundere
• Insspiration til at finde den form for fysisk aktivitet, der passer dig 

bedst
• Netværk med andre kursister

Der er undervisning og træning sammen med andre, og forløbet 
planlægges, så det passer ind i din hverdag. 
Kurset begynder mandag den 29. januar, og varigheden afhæn-
ger af dine behov. Du skal henvises af din egen læge eller læge 
fra sygehuset. Når vi har modtaget din henvisning, kontakter vi dig 
for en samtale, hvor planen for dit forløb aftales. 

Yderligere information ved Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup
e-mail: viba@faxekommune.dk eller mobil: 2345 7355

Indstillingsmøde til Folkeoplysningsudvalget 
2018-2021

Der skal indstilles medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i Faxe 
Kommune for perioden 2018 – 2021. 
Hver forening/oplysningsforbund kan møde med to deltagere.
Indstillingsmødet holdes torsdag den 22. februar 2018 kl. 
19.00 i Kultunariet, Søndergade 12A, 4690 Haslev.

Inden selve indstillingen orienterer vi om regler og procedure. 
Der skal findes medlemmer og stedfortrædere inden for følgende 
områder:
• 2 repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der 

modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
• 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne
• 1 repræsentant fra børne- og ungdomssamrådets område
• 1 repræsentant fra handicapområdet
• 2 repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre 

initiativtagere
Byrådet har valgt 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Indbydelse til indstillingsmødet sendes direkte til formænd for aften-
skoler og foreninger, der modtager tilskud og som derfor kan deltage 
i indstillingsmødet, men kan også fås hos Center for Kultur, Frivillighed 
& Borgerservice på 5620 3736 eller mail: tijab@faxekommune.dk

Borgermøde om nye planer for bryggeriet i 
Faxe

Tirsdag den 30. januar 2018 holder Faxe Kommune offentligt møde 
om de nye planer for bryggeriet i Faxe, Royal Unibrew, som i øjeblik-
ket er i offentlig høring. 
Mødet holdes kl. 19 til 21 på Faxe Vandrerhjem, Østervej 4 i 
Faxe. Læs mere om planforslagene for bryggeriet her: 
www.faxekommune.dk/planer-bryggeriet-faxe-hoering

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: 

Stuepige hos greven: Trine Christiansen fortæller om sin tid på 
Gisselfeld omkring 1939.
To indslag fra Haslev Kabel TV i 1996: Blomsterbinderi på Gis-
selfeld: Butik i nye lokaler samt Haslev Tømmerhandel: Udvidelse af 
forretningen og åbningsarrangement.
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 


