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LOKALT | Plejehjem

Arbejdet med renove-
ringen af den anden 
voldgravsbro ved 
Kronborg Slot fort-
sætter som planlagt.   

HELSINGØR: Selv om det 
meste af landet er lammet på 
grund af coronasanktioner-
ne så er der et sted, hvor ar-
bejdet fortsætter. Og det er 
under voldgravsbroen til 
Kronborg Slot ved Kultur-
havnen. Det er den anden 
voldgravsbro af to, der får sat 
helt nyt "understel" på i disse 
uger. 

Slotsarkitekt Trine Neble, 
som er tilsynsførende på ar-
bejdet, oplyser, at hun ikke 
har hørt andet, end at arbej-
det fortsætter under iagtta-
gelse af alle de forholdsreg-
ler, der er afstukket af Sund-
hedsstyrelsen og af de for-
skellige brancheforeninger. 
Arbejdet ventes at være fær-
dig til juli.

Forsinket før
Det er bropillerne, der skal 
skiftes ud, og det kan gøres 
uden at broerne bliver luk-
ket for gående.

Det er ikke muligt at køre 
over broerne med motorkø-
retøjer, mens renoveringsar-
bejdet står på.

Arbejdet har tidligere væ-
ret hæmmet af kraftig blæst 

over området. Det var i fe-
bruar. Blæse- og regnvejret 
fi k vandet til at strømme ind 
i det inddæmmede renove-
ringsområde ved den ene af 
broerne til slottet.
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Broarbejdere lader sig
ikke gå på af corona

Folk i Helsingborg 
hørte fredag morgen 
en lyd, som skaber 
uro i den svenske 
sundby.

HELSINGBORG: En høj 
brummende lyd.

Sådan beskriver mange 
borgere den lyd, som de våg-
nede til fredag morgen i det 
centrale Helsingborg.

Det er Helsingborgs Dag-
blad, der skriver om det my-
stiske fænomen.

Flere af avisens læsere 
mener, at lyden kommer fra 
byens rådhustårn.

- Flere bekymrede borgere 
er kommet ud i Helsingborgs 
gader fredag morgen og for-
middag for at lokalisere ly-
den, som altså virker, som 
om den kommer fra byens 
rådhus, fortæller Helsing-
borgs Dagblad.

Også politiet i Helsingborg 
har fået henvendelser fra 
borgere om lyden.

- Klokken 07.20 får vi den 
første henvendelse om en 
slags larm, der angiveligt ly-
der højt og klart, fortæller 
politiet til HD i Helsingborg.
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Hvor kommer den 
mærkelige lyd fra?

Nogle mener, at lyden kom fra Helsingborgs rådhustårn. 
Foto: Lars Johannessen

Alle corona-forholdsregler 
bliver overholdt, men ar-
bejdet med renoveringen af 
broen fortsætter ufortrø-
dendt. Foto: Lars Johannes-
sen

Renoveringen af den første bro er overstået. Her ses 
det færdige resultat. 

Tre piger fra Helsingør 
Pigegarde optrådte 
lørdag formiddag for 
beboerne på Falken-
berg Plejehjem. - Det 
er dejligt at kunne 
være med til at glæde 
beboerne lidt, fortæl-
ler 18-årige Julie Buch.

Foto: 
Lars Johannessen

fotolars@hdnet.dk

ÅLSGÅRDE: Der er mange ly-
se tiltag i en mørk tid. Som 
de musikalske optrædener, 
der hen over påsken har fun-
det vej til kommunens pleje-
hjem. 

Lørdag formiddag var det 
beboere på Plejehjemmet 
Falkenberg, der fi k besøg af 
en musikalsk trio fra Helsin-
gør Pigegarde. 

- Der sker ikke så meget for 
øjeblikket, heller ikke for de 
ældre. Det er dejligt at kunne 
være med til at glæde bebo-
erne lidt, fortæller Julie 
Buch, 18 år fra Fredensborg, 
som sammen med Sarah 
Hecht-Petersen og Sofi e Kri-
stiansen, begge Helsingør, 
spillede musik for beboerne.

Helsingør Pigegardes be-
søg blev godt taget imod af 
beboerne. Omkring 15-20 

kiggede ud i solen for at høre 
pigerne spille. Nogle fra ter-
rassen, mens andre trak ud i 
gårdhaven.  

- Det er bare så fi nt, at be-
boerne får en ekstraordinær 
oplevelse i en tid, hvor der 
ikke sker så meget. De har 
også fået påskeæg og islag-
kage af Byrådet. Og der har 
også været andre forbi for at 
optræde i løbet af påskeda-

gene. Helsingør Teater kig-
gede forbi forleden for at un-
derholde beboerne. De var 
forklædt som påskekyllin-
ger. Det syntes beboerne var 
ret sjovt, fortæller pleje-
hjemsleder Helle Lund, Plej-
hjemmet Falkenberg.

Opmuntring i underlig tid
Det var ikke kun plejehjems-
beboerne i Ålsgårde, der lør-

dag fi k besøg af Helsingør Pi-
gegarde. Det gjaldt også be-
boerne på Bøgehøjgård, 
Grønnehaven, Kristinehøj 
og Montebello.  

- Vi vil gerne være med til 
at opmuntre beboerne og 
gøre lidt ekstra i en underlig 
tid, fortæller leder af Helsin-
gør Pigegarde Sanne Kou-
dahl Bergsaker og hendes 
mand Kim Bergsaker. 

Derfor har parret også på 
Helsingør Pigegardes vegne 
besluttet at oprette en kon-
kurrence på pigegardens 
facebookside, hvor den hel-
dige vinder kan vinde en 
musikalsk gæsteoptræden. 

Også fl ere af lokalområ-
dets spejdergrupper har i lø-
bet af påsken besøgt bebo-
erne på kommunens pleje-
hjem - og blandt andet hjul-
pet med at pynte op til påske 
udenfor. 
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Musikken lokkede de ældre ud 

Trioen fra Helsingør Pige-
garde. Fra venstre ses: Julie 
Buch, Sarah Hecht-Petersen 
og Sofi e Kristiansen.

Der blev også klappet med fra terrasserne.

Pigegardens optræden lokkede fl ere ud i solen.


