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LOKALT | Plejehjem

Anna Katrin Nørgaard 
kunne søndag efter-
middag igen besøge 
sin 86-årige far, Jørgen 
Nørgaard, på Pleje-
hjemmet Falkenberg.

Tekst og foto: 
Lars Lindevall

l.lindevall@hdnet.dk

ÅLSGÅRDE: 'Stop! Forbud 
mod besøg', står der ved ho-
vedindgangen til Falken-
berg Plejehjem i Ålsgårde.

Siden den 18. marts har 
beboere på plejehjem været 
afskåret fra at få besøg af de-
res nærmeste på grund af 
corona-epidemien, men i 
takt med, at samfundet 
langsomt genåbner, er det 
nu blevet tilladt med uden-
dørs besøg på to meters af-
stand.

Søndag klokken 15.15 hav-
de Anna Katrin Nørgaard fra 
Snekkersten fået tid til at se 
sin far, den 86-årige tidligere 
højskoleforstander, Jørgen 
Nørgaard. 

Han har boet på pleje-
hjemmet i fem år, efter han 
fi k en hjerneblødning. 

Med tæpper omkring sig 
blev Jørgen kørt ud til Anna, 
som satte sig på en bænk. 

- Da jeg ringede til far og 

spurgte, om jeg skulle tage 
noget med, svarede han 
"kærlighed", fortæller Anna 
Katrin Nørgaard. 

Seks ugers isolation
I omkring seks uger har Jør-
gen Nørgaard kun haft kon-
takt til medarbejderne på 
plejehjemmet, og Anna Ka-

trin Nørgaard sagde til ham, 
at hun var imponeret over, at 
han har udholdt så mange 
ugers isolation. 

- Har jeg?, spurgte Jørgen 
først, og tilføjede, at "man 
bliver taknemmelig for lidt". 

Snakken faldt på fl ere em-
ner i løbet af den halve time 
time, som de to havde sam-

men foran indgangen til Fal-
kenberg Plejehjem. 

Anna Katrin, der ejer høj-
skolen Annas Højskole på 
Mallorca, fortalte blandt an-
det sin far, at hun på grund 
af coronakrisen er blevet 
nødt til at afl yse sine plan-
lagte kurser.

- Så jeg har i stedet brugt al 

tiden på at lægge puslespil. 
Og ved du, hvor mange brik-
ker, der er, far? 1500. 

En højskolefamilie
Der er ingen tvivl om, at fa-
milien Nørgaard altid har 
været en del af højskole-mil-
jøet.

Jørgen Nørgaard kom til 
verden Ryslinge Højskole på 
Fyn, hvor hans far var lærer, 
og som voksen blev han selv 
underviser og senere for-
stander på Nørgaards Høj-
skole i Bjerringbro. 

Derfor var Anna Katrin 
også glad for at fortælle sin 
far, at Højskolesangbogen i 
den grad er vakt til live i den 
seneste tid, hvor f lere 
hundredtusinder af danske-
re hver morgen har sunget 
fællessang. 

Hvornår kan vi give et 
knus? 
- Kan du huske, at I også sang 
under 2. Verdenskrig, far? 
Hvad sang I?, spurgte Anna 
Katrin. 

- 'Det haver så nyligen reg-
net', svarede Jørgen.

Undervejs snakkede Anna 
Katrin og Jørgen også om, 
hvor vigtig den fysiske kon-
takt er mellem mennesker. 

- Skal der gå et helt år, før 
jeg kan give dig et knus igen? 
Tror du vi kan lade være?, 
spurgte Anna sin far. 

- Nej, lød det fra Jørgen 
med et lille smil. 

- Det er så mærkeligt. Men 
det er fordi, denne her virus 
er så lumsk. Jeg kan godt ha-
ve den uden at vide, at jeg er 
smittet, sagde Anna Katrin. 

Alligevel er det en verden 
til forskel, at hun nu kan be-
søge sin far igen, selv om de 
skal holde afstand. 

- Det var så dejligt at se dig, 
far, sagde Anna Katrin, da 
den halve time var gået. 

Hun sendte et luftkys til 
Jørgen. 

- Nu vander jeg høns, lød 
det fra den 86-årige mand. Et 
udtryk, han altid har brugt, 
når tårerne presser sig på. 

Endelig kan de ses: "Tror du, vi kan 
lade være med at give et knus?"

Søndag eftermiddag kunne Anna Katrin Nørgaard endelig besøge sin far, Jørgen Nørgaard, igen på Plejehjemmet Falkenberg. 

- Da jeg ringede til far og spurgte, om jeg skulle tage noget med, svarede han 'kærlighed', 
fortæller Anna Katrin Nørgaard.

” Skal der gå et helt år, før jeg kan give dig 
et knus igen? Tror du vi kan lade være?

ANNA KATRIN NØRGAARD


