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Blankt crom og lyden fra 
V8-motorer fylte tunet på 
eldresentrene i Brumund-
dal. Beboere var klare for 
en opplevelse litt utenom 
deres rutinepregede hver-
dag. Det går helt fint å 
kombinere amcar-biler og 
eldreomsorg.

søndagen ble noe helt annet enn 
det vanlige. 

Utenfor Tømmerli ventet Sol-
veig Kristiansen og hennes 

sønn Steinar Kristiansen. De er begge to 
fra Brumunddal, og de gledet seg til tur. 

De fikk æren av å sitte på med Frank 
Larsen i hans Chrysler Imperial fra 
1956. 

Solveig var enig i at bilen var fin, og 
hun smilte stort mens hun studerte 
den. «Nå må jeg ta bilde ta deg, mor!» 
Det måtte knipses noen bilder, og Sol-
veig poserte gledelig.

Helgøya rundt
22 passasjerer fikk bli med på turen og 
når alle var på plass med både familie, 
pleiere og rullatorer gikk turen i samlet 
tog ut mot Nes og Helgøya. 

Ruten for dagen var Helgøya rundt 
før det ble en stopp på Skurven med 
servering av nydelig kake og kaffe av 
Maj Ljungqvist fra Røde Kors. 

– Dette var ordentlig koselig! Med kaf-
fe og da gitt, sier Solveig. 

– Det er en fin avveksling fra hverda-
gen, fortsetter hun. 

Steinar syns det er bra at noen tar ini-
tiativ til dette, og de syns det er fint å ha 
slike tilbud de kan være med på.

Gir bort en opplevelse
På Skurven ble det tid for en prat og nye 
bekjentskaper ble stiftet. 
Sola gløttet også fram og Helgøya viste 
seg fra sin beste side.  

– Vanligvis møtes vi for å kjøre 
sammen når det er fint vær, også parke-
rer vi og skravler. Dette blir noe helt an-
net, man føler at man gir bort en opple-
velse, forteller Dag Ljungqvist som er 
rutinert amcar-sjåfør og en av initiativ-
takerne til turen. 

I samarbeid med Vilmer og Røde Kors 
bidro han til mange smil denne dagen.

– Vi synes dette ble en kjempefin dag 
oppsummerer Nina Solbakken og Øy-
stein Landgraff i Vilmer. 

De ønsker å kunne gjenta turen også 
seinere og første mulighet byr seg kan-
skje til våren igjen.

Takket for turen
Det var i hvert fall veldig mange fornøy-
de deltakere.

– Jeg har så lyst til å få takket Amcar 
klubben og VilMer for utflukten hvor n 
hvor de tok med beboere fra Brumund-
dal Bo- og aktivitetssenter. Det ble vir-
kelig en flott dag for alle, melder Lillian 
Dahlseng. 

Akkurat det kan nok mange med hen-
ne skriver under på. 

Gaute FrenG

Fine modeller på Tur
uT på Tur: Flott biler linet opp før tur med eldresenteret. Steinar Kristiansen og moren Solveig fikk sitte på i Frank Larsens Chrysler Imperial 1956  FoTo: nina solBakken

spenT: Solveig 
Kristiansen ut på tur. 

Til HelGøya: Skurven var målet for gjengen på tur. Her 
står bilene fint linet opp.

God sTemninG: Både sjåfører og passasjerer koste seg 
under turen. 


