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Søndag blev de ældre på 
plejehjemmet Falkenberg 
forkælet med en god middag, 
fri massage og gratis klip-
ning. Det var dog Helsingør 
Pigegarde, der var allermest 
populær.

ÅLSGÅRDE: Der går vist et år 
mellem at Peter De Wies og 
Mahmoud Kayed ser hin-
anden. Alligevel kender de 
hinanden og ligner to gode 
venner, da Peter sætter sig i 
frisørstolen på plejehjemmet 
Falkenberg i Ålsgårde. 

Klipningen foretages af 
Mahmoud Kayed, der er in-
dehaver af Salon 2000. Den 
ligger i Sudergade i Helsin-
gør, men en gang om året ta-
ger Mahmoud og en af hans 
ansatte til plejehjemmet Fal-
kenberg og tilbyder gratis 
klipning af de ældre. 

Søndag var det ikke kun 
gratis klipning, de ældre på 
plejehjemmet fi k tilbudt. De 
kunne også få en behandling 
fra Sjøllunds Massage.

Stolt af garden
Både frisøren og massø-
ren stillede gratis op til søn-
dagens arrangement, hvor 
beboerne også blev trak-
teret med en god middag 
med efterfølgende portvin, 
samt ikke mindst et besøg 
fra Helsingør Pigegarde, der 
spillede et lille sæt numre.

- Når man hører pigegar-
den, så bliver man helt stolt 

over at være helsingoraner, 
siger Bjarne Lundahl, da pi-
gegarden gør sit indtog. 

Bjarne Lundahl er inde-
haver af Top Tours, og det er 
ham, der har sponseret den 
festlige dag på Falkenborg, 
i tæt samarbejde med den 
frivillige indsats fra frisører, 
massør og pigegarde.

Plejehjemsleder Hel-
le Lund er glad for at Bjarne 
Lundahl har taget initiativet, 
der nu i fl ere år har været en 
tilbagevendende begiven-
hed på Falkenberg:

- Det er dejligt, at der fi n-
des ildsjæle, der både kan 
sponsere, men som også kan 
tage initiativet. Det giver os 
også nogle muligheder for at 

give de ældre en service vi el-
lers ikke kunne give. 

Stolene må vendes
Den gratis klipning er et til-
bud som mange ældre tager 
imod. Derfor er de to frisør-
stole konstant fyldt op. 

Mens Peter de Wies, der 
nærmer sig de 80, og 77-årige 
Solveig Lundahl er ved at bli-
ve klippet bliver man nødt til 
at vende stolene om, så de to 
kan følge med. 

Pigegarden er nemlig gå-
et i gang med sit program, og 
det fanger alle. 

Helle Lund fortæller da 
også at netop Helsingør Pi-
gegardes ankomst er no-
get af beboerne har set mest 

frem til:
- De fl este af beboerne, ik-

ke alle, er jo gamle Helsingo-
ranere og de er meget glade 
for de gamle traditioner, si-
ger hun.

Ordene bekræftes af de 
bifald, som pigegarden mø-
des med. Pigerne står ude i 
gården og spiller foran den 
åbne dør til salen.

Tæt på døren sidder en æl-
dre dame i kørestol og følger 
med med glød i øjnene. Hen-
des hænder former en usyn-
lig taktstok og hun svinger 
løs, så længe kræfterne ræk-
ker. De begynder at slippe op 
omkring det tidspunkt, hvor 
det er »Dancing Queen«, der 
spilles.

I mellemtiden har Peter 
mistet en del af sine hvide 
lokker.

- Du ser jo 10 år yngre ud, 
Peter, siger Mahmoud.

Han kører Peter tilbage til 
sin plads.

- Det var dejligt, siger Pe-
ters borddame og giver ham 
et kram. 

Peter har selv lidt svært 
ved at tale, men får sendt et 
klart og tydeligt »Tak, mange 
tak« afsted til Mahmoud.

Sjovere at bo i Ålsgårde
Selv om Bjarne Lundahl kal-
der sig helsingoraner, så er 
han også bosiddende i Åls-
gårde, og det er egentlig det, 
det handler om. Han har 
nemlig et mål om at der ger-
ne må ske noget i Ålsgårde:

- Hvis jeg en gang imel-
lem kan skabe noget, der gør, 
at det bliver bare lidt bedre 
og sjovere at bo i Ålsgårde, så 
er det fi nt. Jeg synes også at 
det er fl ot, at der er nogle, der 
frivilligt og gratis stiller sig 
til rådighed siger han, med 
henvisning til Salon 2000, 
Sjøllund Massage og Helsin-
gør Pigegarde.

Bjarnes mål er lave om-
kring tre arrangementer 
hvert år, der gør Ålsgårde lidt 
sjovere.   

Ældre fi k klip, massage og portvin, 
men det bedste var pigegarden

Peter de Wies og Solveig Lundahl får en klipning, men kan selvfølgelig 
følge Helsingør Pigegarde imens.

Helsingør Pigegarde har en tro-
fast fanskare blandt de ældre på 
plejehjemmet Falkenberg.

Det må gerne være bare lidt sjo-
vere at bo i Ålsgårde, siger Bjarne 
Lundahl, har har taget initiativet 
til dagen, hvor der kræses lidt om 
de ældre på plejehjemmet Fal-
kenberg.
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” Hvis jeg en gang imellem kan skabe no-
get, der gør, at det bliver bare lidt bedre 
og sjovere at bo i Ålsgårde, så er det fi nt. 

Bjarne Lundahl


