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RANDERS

Opmuntring fra 84-årig mor: Sendte Blæseorkestret Søndermarken
ud på bosted

I disse så kontaktløse tider er det med at 1nde på alternative måder at glæde
hinanden på: Mor på 84 år overraskede sin handicappede søn med et besøg af
Blæseorkestret Søndermarken, som han elsker.

11 apr. 2020 kl. 18:26

Lone Hammer Sørensen lohs@amtsavisen.dk

Randers: Hvad gør man, når man har en mongolid søn, der elsker at kramme og være kærlig, og som har
det svært i disse coronatider? Man sender da en opmuntring, en musikalsk gave med Blæseorkestret
Søndermarken, som han elsker.

Sådan må 84-årige Birgit Spanggaard fra Randers have tænkt, for hun tog kontakt til dirigenten for
Blæseorkestret Søndermarken, der fluks sendte ti m/k ud på Bostederne på Neptunvej i Paderup, hvor
hendes søn, Karsten Spanggaard, der er midt i 50'erne, bor.

Det skete lørdag formiddag klokken 11.

- Alle beboerne kom ud fra deres boliger og nød musikken. Det var så fantastisk og typisk min mor, at
finde på sådan noget, lyder det fra storesøsteren til Karsten Spanggaard, Annette Spanggaard, som bor i
Fredensborg og i øvrigt er kommunikationsdirektør i Dansk Flygtningehjælp, og derfor kender en god
historie, når hun hører en.

Og det er da også en hjertevarm gestus at glæde de handicappede beboere med musik på terrassen i
disse stunder.

Hun fortæller, at da coronasmitten kom, skyndte hendes forældre, Birgit og Orla Spanggaard, sig at tage
Karsten Spanggaard hjem til sig i privaten i Randers, men det ældre ægtepar måtte sende ham tilbage til
Bostederne efter tre uger, fordi det blev for hårdt for dem at have ham hjemme.

- Min lillebror er sådan en, der bare elsker krammere, og han forstår godt situationen med coronasmitte,
og at man ikke må have tæt kontakt. Han var meget bange for corona i begyndelsen, men har vænnet sig
lidt til situationen. Og nu prøver vi at grine lidt af det med at vi ikke må kramme og røre ved hinanden,
som da jeg var ude med blomster og chokoladekage, siger Annette Spanggaard, der fortæller at deres
mor og lillebroren normalt er uadskillelige, og derfor er det rigtig hårde tider for dem lige nu.

- Men det er også lidt sejt af min mor, at hun sådan finder på at gøre noget ekstra, siger Annette
Spanggaard.
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En lille opmuntring i en træls coronatid. Karsten Spanggaard blev så glad for at hans yndlingsmusikere, Blæseorkestret
Søndermarken, kom og spillede udenfor hans hjem lørdag. Foto: Annette Spanggaard
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