
Mandag den 29. januar 2018    HelsingørDagblad    7

LOKALT

Hverdagen blev glemt 
for en stund, da en-
tertainer Johnny Rei-
mar i går fi k alle bebo-
erne på plejecenter 
Falkenberg til at syn-
ge med. Showet er én 
af de mange oplevel-
ser, som direktør i Top 
Tours, Bjarne Lundahl, 
sponsorerer for Fal-
kenberg, hvor hans 
mor bor.
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ÅLSGÅRDE: - Man kan ikke 
redde hele verden, men man 
kan godt gøre noget lokalt. 
Det er jo de mennesker, der 
sidder her, der har været 
med til at bygge vores sam-
fund op.

Helsingørs rejsekonge, 
Bjarne Lundahl, bosat i Åls-
gårde, indehaver og direktør 
i Top Tours, er initiativtager 
og hovedsponsor bag et stort 
arrangement i går på Pleje-
center Falkenberg i Ålsgår-
de, hvor den kendte enter-
tainer, musiker, sanger, gui-
tarist, med mere, Johnny 
Reimar underholdt og fi k be-
boere, personale og besø-
gende til at gynge med til 
"Du burde ønske dig en ty-
rolerhat."

Oplevelser i mange år
Imens vandrede Bjarne 
Lundahl selv rundt ved bor-
dene for at skænke portvin 
til alle. Ude i kulissen stod 
indehaver og medarbejdere 
fra Salon 2000 i Helsingør 
klar med sakse og andre fri-
sørredskaber. Parat til at til-
byde en klipning til de æl-
dre, når de havde en pause i 

underholdning og trakte-
ment. Også det har Lundahl 
sponsoreret.

Direktør Bjarne Lundahls 
mor, den 77-årige Solveig 
Bjørnbo, bor på Falkenberg 
og har været på plejehjem de 
sidste 10 år.

Hun er også den direkte 
anledning til, at Bjarne Lun-
dahl i mange år har beriget 
beboerne med et overfl ødig-

hedshorn af oplevelser. He-
stevognsture til restaurant 
Madam Sprunck i Helsingør, 
ture til teaterforestilling på 
Hammermøllen, havnedag i 
Hornbæk og fl ere besøg af 
Helsingør Pigegarde er blot 
nogle af de arrangementer, 
Lundahl har sat i verden for 
at glæde de gamle.

Han har også åbnet sit pri-
vate hjem på Strandvejen i 

Ålsgårde for det samlede 
Falkenberg, så alle, der hav-
de lyst, kunne komme ned 
og sidde i hans have, nyde 
vejret og udsigten ud over 
Øresund.

- Og de er de meget vel-
komne til igen, fastslår Bja-
ne Lundahl, der aldrig kører 
træt i at få nye sjove ideer for 
at glæde husets beboere.

- Jeg kommer her stort set 

hver dag og siger godmorgen 
til min mor og snakker med 
de andre gamle. Jeg nyder 
det og en gang om ugen 
kommer jeg om aftenen og 
serverer portvin til alle, smi-
ler Bjarne Lundahl.

Leder af Falkenberg Pleje-
center, Helle Lund, er ved at 
blive overvist om, at portvin 
nok er bedre end medicin. 
Og det samme med sang og 

musik som i går, da Johnny 
Reimar lagde masser af sjæl 
i at få beboerne til at synge 
med og hygge sig.

- I disse tider med kom-
munale besparelser, er det af 
uvurderlig betydning at ha-
ve en mand som dig, Bjarne, 
der tænker på dit lokalsam-
fund og på vores beboere 
her, sagde Helle Lund i sin 
tak for dagens arrangement.

Rejsekongen besøger sin mor på 
plejehjemmet hver morgen
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Det var en særdeles veloplagt musiker og entertainer Johnny Reimar, der i går underholdt på plejecenter Falkenberg i Ålsgårde.

Direktør i Top Tours Bjarne Lundahl og hans mor Solveig 
Bjørnbo, Falkenbeg Plejecenter.

Hele holdet fra Salon 2000 i Helsingør står klar til at klippe beboerne på Falkenberg i går. 
Til højre ses indehaveren af salonen, Mahmed Kayed.

” Jeg nyder det, og 
en gang om 
ugen kommer 
jeg om aftenen 
og serverer 
portvin til alle

BJARNE LUNDAHL


