Paradiset på Læsø
Det er en af landets helt særlige kirker. Når du går ind ad døren havner du midt i paradis. Især hvis du døjer
med psoriasis. Crilles på 11 år er hårdt angrebet af psoriasis. Derfor holder han en uges sommerhusferie
sammen med morfar på Læsø, 3 km. på cykel til Paradis LÆSØ KUR i den gamle havnekirke på Vesterø
Havnegade.
Paradis er saltbadene, dampbadene, saunaen, vandfald, fodbad, udendørs jacuzzi med havudsigt og lækre
faciliteter. Og Ikke mindst stor ekspertise når det drejer sig om omsorgsfuld og kompetent behandling af
psoriasis. Et slaraffenland og paradis for Crilles. I denne omgang er det hænderne der er hårdest angrebet.
Allerede efter et par dage i saltbade gik det meget meget bedre og begge hænder kunne dyppes i karret
med 12% saltlage.
På de seks dage vi var på Læsø nåede vi i paradis 12 gange. Crilles glædede sig hver eneste gang til at nyde
de to daglige besøg i paradis. Vi har badet i Læsø saltlage formiddag og eftermiddag, og det har haft en
formidabel lindrende og helbredende virkning på Crilles. Hver dag glæder vi os til at komme af sted, fordi vi
ved at det hjælper på den belastende lidelse.
Bevægende og befriende
For morfar er det en utrolig oplevelse, at følge hvordan de helsende saltbade hjælper Crilles. Det er en både
bevægende og befriende at opleve livet bliver lidt lettere for mit elskede barnebarn dag for dag, når vi har
badet formiddag og eftermiddag.
Kombinationen med ferie og besøg i Paradiset Læsø Kur kan stærkt anbefales, hvis der er
familiemedlemmer der plages af psoriasis.
Crilles har taget en beslutning om at han gerne vil på en 4 ugers psoriasis kur i paradiset her på Læsø.
Derfor skal vi nu hjem at ansøge Region Hovedstaden om et ophold på Læsø.
Crilles går og glæder sig til han skal til Læsø igen. Det gør familien også. Så det bliver et på gensyn til de
dejlige bade og kompetente personale i den gamle vejkirke, hvor kun tårnet står tilbage, og hvor en
vellykket nybygning omkring tårnet danner de smukke rammer om paradiset på Læsø.
Vi ses
Jan Løve
Crilles morfar

