”Det gode liv”
Friplejehjemmet Lillebælt
Friplejehjemmet Lillebælt er et selvejende plejehjem under Danske
Diakonhjem, som deler en række fælles værdier og holdninger.

- en holdning til omsorg –

Vores værdier er klare og afspejler sig i hverdagslivet.

Vi har som pejlemærke at yde professionel pleje ud fra den enkelte
beboers opfattelse af kvalitet i livet.

Friplejehjemmet Lillebælt, Fænøsundvænget 3
5500 Middelfart
63 41 30 00

At leve er ikke nok
- solskin, frihed og en lille blomst må man ha’

Friplejehjemmet Lillebælt er et moderne plejehjem med en hyggelig
og hjemlig atmosfære. Vi har 40 boliger, hver med et lille tekøkken,
badeværelse, stue og terrasse. Vores hjem ligger med en dejlig
udsigt ned mod Middelfart Marina.

Økonomi?
Det er grundlæggende ikke dyrere at bo hos os end på
de kommunale plejehjem. Alle har råd til at bo her.
Kontakt os eventuelt for yderligere oplysninger.

Vi er glade for natur og dyr, hvilket blandt andet afspejler sig i både
husdyrhold (vi har 2 katte og 2 shetlandsponyer) og et dejligt stort,
grønt og frodigt udeområde med frugttræer, bærbuske og orangeri.

Venteliste?

Har du grønne fingre, er du velkommen til at stikke dem i vores

For at komme i betragtning til en bolig, skal du være

jord..

visiteret af din hjemkommune. Ønsker du en bolig her,

Vi er så privilegerede at have eget og yderst velfungerende køkken.
Her tilberedes alle måltider. Der serveres smørrebrød til frokost og
varm mad til aften. Personalet i køkkenet er altid åbne for forslag og
ønsker. Og selvfølgelig bestemmer du selv menuen, når du har
fødselsdag.

sender din hjemkommune din visitation til os, hvorefter
vi sender dig en bekræftelse på, at du nu står på vores
venteliste.
Et besøg?
Vi sætter gerne tid af til en rundvisning og en snak, hvis

Friplejehjemmet har en meget aktiv støtteforening, der står for at

du og dine pårørende har behov for det. Kontakt os på

drive vores bus. Derudover er de primus motor bag mange af

telefon 63 41 30 00 og aftal en tid.

hjemmets arrangementer. Vi har ligeledes et godt bruger/pårørenderåd, der har som mål at styrke dialogen mellem beboere,
personale, pårørende og ledelse.
Vi er et åbent plejehjem, der søger mest mulig kontakt og
samarbejde med samfundet omkring os. Pårørende sætter vi meget
stor pris på, og de er altid velkomne i vores hus.

