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Nu er Wiskee
klar i Bolbro
■■Som det andet
bibliotek i byen kan
Bolbro Bibliotek nu
tilbyde en læsehund
Odense: Frigga, som man kan
læse om i historien ved siden
af denne, var den første læsehund i Odense, men allerede
nu er endnu en hund klar til at
hjælpe nye børn med at læse
højt.
Det er golden retrieveren
Wiskee på tre år, der sammen
med sin ejer, lægestuderende
Jon Uhre nu er blevet tilknyttet Bolbro Bibliotek.
Og her vil man rigtig gerne
høre fra børn (og deres forældre), der kunne tænke sig at
læse højt for Wiskee.
Læsehundene og deres ejere arbejder gratis, og det ko-

Kammeraterne er
■■Elias’ klassekammerater er lidt
misundelige. De
ville også gerne læse
højt for læsehunden
Frigga
Holluf Pile:Hun giver et hur-

■■Wiskee og Jon Uhre. 
Privatfoto
ster hverken biblioteket eller
børnene noget, at komme til
at læse højt for en hund.
Hvis man er interesseret,
kan man kontakte Bolbro
Bibliotek eller se mere på
www.læsehunde.dk.
Af Erik Thomsen
ert@fyens.dk

Foreningen Læsehunde
Det startede m
 ed besøgshunde
til ældre. Siden udviklede det
sig til Foreningen Læsehunde,
der efter amerikansk forbillede
hjælper børn til at læse bedre
og mere.
Læsehundene er målrettet børn

Fredag 12. juni 2015

fra 1. til 5. klassetrin. Det er gratis for barnet at deltage og læseteamet (hund og ejer) arbejder
frivilligt og ulønnet.
Foreningen uddanner og godkender læseteams, der tilknyttes biblioteker.

Tømrer - Maler
Murer - Glarmester
Vi er din håndværker på hele Fyn

tigt bjæf, da hun ser avisen
komme gående på to ben. For
hun vil gerne i gang - Frigga
på otte år, der siden
april har været
læsehund og
læsehundeteam
med
sin
ejer Erna
Lehmann
på Holluf Pile
Bibliotek.
For det kan godt være,
at otteårige Elias Ekholm
Scheffmann fra Holluf Pile
Skole glæder sig til at skulle
læse for hende. Men det lader
nu også til, at den islandske
fårehund med det lilla halstørklæde nyder torsdagene.
De seneste seks uger har de
haft deres eget lille hjørne på
biblioteket, hvor de siddende
og liggende på et tæppe har

Sådan kan
det løses

JUNI meNU

Forrt
Hønsesalat med ananas og friskbagt brød
Hovdrt
Kalvesteg med friske grønne asparges, nye kartofler
og skysauce, samt agurksalat
Dssrt
Vanilleparfait med friske jordbær
Åbnt Sankt
Hans aftn
fra kl. 17.30

Hovedr t 165,2 retter 195,3 retter 225,-

’ la Carte Se skaber
Dagsmøder Mad

Ring for
uforpligtende
tilbud
Tømrerfirmaet
Ove Barslund ApS

tomrerfirmaet@ove-barslund.dk
www.ove-barslund.dk

Paarupvej 31 . 5200 Odense V

Tlf. 66 16 72 34 . Biltlf. 22 27 66 71
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Recep one
af huset

Bnyt Hlnæs Kro
til Drs næst
arrangnt

Separation/Skilsmisse?

• Separation og skilsmisse

t
Spørg din advok

• Testamenter og ægtepagter
Claus Vogel

• Dødsboer
• Køb og salg af
fast ejendom
• Personskade
• Erhvervsrådgivning
Dalumvej 18-20, Odense SV • 70 20 20 36

Hjemmeside: www.ove-barslund.dk
E-mail: tomrerfirmaet@ove-barslund.dk
advofyn.dk

• Selskabsret og kontrakter

