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★ Julemanden havde afsat tid i kalenderen til at tage børn og voksne i
hånden i Hillerslev Landsbycenter, hvorLunden havde arrangeret årets
store julefest. Så blev det samtidig til en udflugt ud af huset.

★ Selvfølgelig blev der også danset om juletræet,og det kan man sagtens være med til, selv om man sidder i kørestol. Lundens børnehus har otte
pladser til børn, der er i alderen 0-15 år, og aflastningen betyder ofte, at børnene kan blive boende hjemme.
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Gør det nemt med vedligeholdelsesfrie stærn og vindskeder i eternitplank med træstruktur

Vi er specialister i tag- og vinduesudskiftning.

• Forsikringsgodkendte
låsesystemer
• Nøgleservice

Trænger I til mere plads, så byg til. Vi
tager os gerne af alt fra start til slut.

DØGNSERVICE

Lundens personale havde forleden lørdag inviteret Lundens
børn, unge og voksne samt deres
pårørende til juletræsfest i Hillerslev Landsbycenters sal.
Over 100 gæster blev trakteret
med gløgg og æbleskiver. Julemanden kom selvfølgelig forbi
med godteposer til børnene og
Lundens husorkester ”Blandede
Bolsjer” underholdt med julesange.
Der blev også danset om
juletræet,og Birgit Søgren Nielsen, forstander, kan glæde sig
over envellykket fest.
Lunden er Aflastning- & Botilbud for handicappede,og det
har adresse på Lundegårdsvej 1
i Årslev.

Lundens aflastningstilbud
henvender sig til børn,unge
og voksne med betydeligt eller
nedsat funktionsniveau, der kan
have brug for at ophold til aflastning på hverdage, på weekend
og i ferier.
Lundens Børnehus har otte
pladser til børn i alderen 0-15
år, og det benyttes for tiden af
cirka 55 børn fra Fyn.
Lundens Unge- og Voksenhus har ottepladser til unge/
voksne mellem 15 og 55 år, og
det enyttes af 45 personer.
Opholdet byder på oplevelser
og samvær med ligestillede, og
ophold kan også medvirke til,
at personerne bliver boende
hjemme, så længe de pårørende
får en aflastning.

Udskift dine gamle termoruder til
nye energiruder og spar meget på
varmeregningen, den kan være tjent
hjem allerede efter 4-5 år.
Medlem af:

Hudevad Byvej 35, 5792 Årslev, www.brdr-kristiansen.dk

Tlf. 22 22 10 45

Tvekildevej 21 . 5856 Ryslinge . 62 67 13 46 . 26 24 13 46
www.midtfyns-laaseservice.dk

★ Lundens bebeboere og personale havde taget turen til Hillerslev
Landsbycenter, hvor alle bænkede sig ved borde. PRIVATFOTO
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