Ringe, den 24. november 2017

Pressemeddelelse

Lokale donerer gourmet-julefrokost til Falsleds ældre borgere
Den sydfynske landsby Falsled forvandles hvert år til et hyggeligt julemarked under
overskriften ’Jul i Falsled’. Her åbner både borgere og lokale virksomheder dørene op og
byder på lækre smagsprøver ved små juleboder langs vejen, mens julemusikken spiller og
duften af gløgg luner i luften.
De ældre beboere på det lokale plejehjem, Steensvang, har ikke altid helbredet til at
deltage i julehyggen ude i byen. Derfor går lokalsamfundet hvert år sammen om at
arrangere en overraskelse for dem. I år donerer de en gourmet-julefrokost med lokale
råvarer:
”Vi har et godt fællesskab i Falsled, og ’Jul i Falsled’ er en af vores mange hyggelige
traditioner, hvor det meste af byen er samlet. Vores ældre på Steenvang skal også
mærke, at det er jul, og derfor giver vi dem i år en lækker gourmet-julefrokost,” siger en af
initiativtagerne Charlotte Kastrup.
Også koncernchefen for Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune, Dorthe Lykke
Jensen, er glad for initiativet:
”Det er så dejligt at se en landsby som Falsled gå sammen om at give vores ældre
borgere en god oplevelse i julen. Det er et fantastisk eksempel på, hvordan vi alle sammen
kan bidrage til at gøre det rart at bo i Faaborg-Midtfyn. Jeg håber, at andre lokalsamfund
lader sig inspirere af det her initiativ, så vi fremover sammen får skabt endnu flere gode
oplevelser for vores borgere.”
Lækre retter af lokale råvarer
På menuen er blandt andet flere retter fra den anerkendte restaurant Falsled Kro, der
leverer røget laks, øl og æbleflæsk i samarbejde med det lokale principlandbrug
Steensgaard, som har doneret lækre, økologiske skiver bacon. (Se den fulde menu i
vedhæftede fil).
Hele herligheden serveres søndag den 26. november kl. 12.15 på Plejehjemmet
Steensvang, efter julemanden har besøgt beboerne og uddelt mandelgaver kl. 11.45.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:


Leder af Plejehjemmet Steensvang, Jeannett Haugaard Jakobsen, på 72 53 56 00
eller jehaj@fmk.dk.



Charlotte Kastrup, lokal borger i Falsled, på telefon 23 70 20 68



Kommunikationskonsulent Pia Fryd Birkeland på telefon 72 53 10 83 eller
pifbi@fmk.dk.

