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NÖDINGE. Allsång är 
utan tvekan en hälso-
främjande aktivitet.

Glada i sinnet och 
med ett leende på 
läpparna lämnade 
besökarna Nödinge för-
samlingshem i tisdags 
eftermiddag.

Daniel Perez hade 
då bjudit på en dryg 
timmes musikunder-
hållning med influenser 
från världens alla hörn.

Rådet för trygghet och 
hälsa har tillsammans med 
SPF, PRO, Ale kontakt- och 
stödverksamhet samt Röda 
Korset sammanställt ett pro-
gram med hälsoaktiviteter för 
hösten. Ett inslag ur det pro-

grammet var tisdagens ”All-
sångsträff” i det nybyggda och 
ståtliga församlingshemmet i 
Nödinge.

Ett 25-tal personer fanns 
på plats runt de tjusigt deko-
rerade kaffeborden. I pausen 
serverades nämligen fika och 
goda höstfrukter, som extra 
njutning vid sidan av Daniel 
Perez utomordentliga sångst-
und.

Daniel Perez är från Kuba, 
men har bott 14 år i Sverige. 
För åtta år sedan flyttade han 
till Skönningared i Skepplan-
da och arbetar numer som 
vaktmästare på Klockareäng-
ens äldreboende. Varannan 
tisdag förgyller han tillvaron 
för de boende med en och en 
halv timmas sångstund.

– De blir så glada. Sådana 
som är deprimerade när de kommer till sångstunden 

brukar lämna salongen glada. 
Det är verkligen härligt att se 
hur de äldre lever upp, säger 
Daniel Perez.

I tisdags var det 73 perso-
ner som lyssnade till Daniel 
Perez på Klockareängen och 
alla längtar redan till nästa 
gång.

– Musiken är viktig för oss 
människor och när jag spelar 
gamla välkända låtar väcks 
minnen till liv hos besökarna, 
säger Daniel Perez.

Riktigt lika stort var inte 
intresset i Nödinge, men 

den skara besökare som hade 
tagit sig till församlingshem-
met blev snabbt varse Daniel 
Perez förmåga att sprida 
glädje med sin gitarr. Under 
den första akten bjöds det på 
allsång i form av bland annat 
”Calle Schewens vals”, ”Vi ska 
gå hand i hand”, och ”Tretti-
fyran”. Däremellan berikade 
Perez allsångsträffen med att 
spela musikstycken från såväl 
sitt hemland som Mexico, 

Spanien och USA.
– Det kostar ingenting att 

resa när vi reser med musiken 
och ni kan bara åka med mig, 
förklarade Perez.

Det gjorde publiken mer 
än gärna och efter kaffestun-
den fortsatte den musikalis-
ka resan till både Sydame-
rika och Ryssland. Den in-
hemska allsången svepte över 
stycken som ”Dans på Brännö 
brygga”, ”Tycker du om mig?” 

och ”Sånt är livet”.
Nästa hälsoaktivitet är tis-

dagen den 6:e november då 
det blir bio för daglediga. ”Sju 
miljonärer” visas i Medbor-
garhuset och efter filmen in-
bjuds besökarna till fikastund 
på Björkliden.

Daniel Perez spelade och 
sjöng på tisdagens ”All-
sångsträff” i Nödinge för-
samlingshem.

– Daniel Perez sprider glädje 
med sin gitarrmed sin gitarr

Det är verkligen härligt att 
se hur de äldre lever upp, sa-
Daniel Perez efter allsångs-
träffen.Billigaste
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