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Glowsticks 
med alger

To DTU-studerende har lavet 1000 
naturlige glowsticks med lysende alger.
Dem deler de ud i dag kl. 10.30 til  
morgensang på Gloria.
 
Kom ind i Glorias mørke og vågn stille 
og roligt op til lyset fra mange millioner  
mikroskopiske alger.

Facebook, Instagram, Snapchat: dtudk
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Henning fik opfyldt 
sin Roskilde-drøm

HENNING Bielefeldt er glad for musik. Så glad, at personalet på plejehjem-
met Himmelev Gl. Præstegård i Roskilde, hvor han har boet de sidste fem år, 
ofte må bede ham skrue ned. Han er tidligere DJ, og så har han plejehjemmets 
største højtalere. Derfor var det også en stor drøm, der gik i opfyldelse, da 
Henning i år kunne få lov at høre musikken buldre ud af højtalerne foran 
Orange Scene. 

I en rickshaw kørt af en såkaldt cykelpilot blev Henning fragtet rundt på 
pladsen sammen sin faste sygeplejerske, Karina Holst. Da musikken startede, 
gav det et ryk i Henning, fortæller Karina.

»De højtalere spiller godt nok højere end mine,« var hans kommentar.

EN GAVE FRA FESTIVALEN
Onsdag morgen fik Henning at vide, at han skulle på festival. Og han kneb en 
tåre, da han fik læst mailen højt.

Det er foreningen Cykling uden alder, der i samarbejde med plejehjemmet 
har arrangeret turen i løbet af de seneste dage. 

Foreningen hørte om Hennings kærlighed til musik og ringede derfor  
til Roskilde Festival og fortalte om ham. Det bragte smil på festivalens  
læber, og festivalen donerede derfor en endagsbillet til Henning og sygeplejer-
sken Karina. 

Høj på lakridsshots og ‘orange feeling’ blev Henning derfor kørt rundt på 
pladsen. Her høstede han både krammere og high fives fra glade festivaldelta-
gere, der var begejstrede for at se, at man godt kan komme på festival, selvom 
man til dagligt bor på plejehjem. 

SOFIE HVIID OG FRYD FRYDENDAHL

Foto: Fryd Frydenlund

63-årige Henning Bielefeldt generer de andre på  
plejehjemmet, fordi han elsker at spille høj musik. I år fik  
han endelig lov at høre musikken live fra Orange Scene

Henning bor på plejehjem, fordi han har haft en blodprop i hjernen. I år fik han opfyldt sin drøm om at komme 
på Roskilde Festival. 


