Invitation

Ny idræts- og bevægelsespolitik og ny handleplan for
sundhed og forebyggelse
Hillerød Kommune har fået ny idræts- og bevægelsesse. Kom og vær med til at fejre det. Alle er velkomne.

Torsdag den 16. maj 2019
kl. 16-17 på torvet på Hillerød

Som del af FN’s verdensmåls Global Goals Tour afhol-

Kl. 16 på scenen: Hvordan arbejder vi med

des temadagen Sundhed for alle i Hillerød den 16. maj.

ambitioner for sundhed, forebyggelse, bevægelse

I den forbindelse lancerer Hillerød Kommune den nye

og idræt i Hillerød Kommune?

handleplan og den nye politik.

Oplæg af Hanne Kirkegaard, formand for

politik og en ny handleplan for sundhed og forebyggel-

Idræt og Sundhedsudvalget, Hillerød KommuVi fejrer det med et oplæg om, hvad handleplanen og

ne.

politikken betyder for Hillerød Kommune og hvordan
vi arbejder videre med målene. Bagefter inviterer vi til

Kl. 16.15 på scenen: Fælles salsaevent.

fælles salsa og varme hveder.
Kl. 16.30 i Hovedpavillonen: Hveder og
Både handleplan for sundhed og forebyggelse og

informationer om sundhed og idræt i Hoved-

idræts- og bevægelsespolitikken er formuleret på

pavillonen. Kom og spis en hvede og få en

baggrund af stemmer fra hele Hillerød, og bygger på

snak om sundheds- og idrætsmuligheder med

samarbejde med mange forskellige aktører.

nogle af dem, der står bag tilbuddene.

”Danmark for målene” er en oplysningskampagne for FN’s 17 verdensmål. Der afholdes
temadage i 48 byer seks gange i løbet af
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sommeren 2019. Hillerød er én af byerne, og
C4 i Hillerød er medarrangør af ”Danmark for
målene”.
Den 16. maj 2019 kl. 14-18 holdes temadagen
Sundhed for alle på Torvet i Hillerød.
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Læs mere på www.danmarkformaalene.dk
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