
BINGO!
SPILLEAFTEN: Pladerne er tapet fast 
til bordet, kaffen er friskbrygget, og 
nu venter de bare på, at opråberen 
præsenterer aftenens første tal.

Vi har fået lov til at sidde med ved 
bordet hos Ingrid Høier og Henning 
Brandes denne torsdag aften i Laden 
på Vapnagaard, Helsingør. Det er bin-
goaften. Og så sidder ægteparret her 
troligt med faste pladser og de samme 
plader. Sådan har det været i omtrent 
35 år for Ingrid og Henning.

- En kort årrække, da vi ikke boede 
på Vapnagaard, kørte vi fra Ålsgårde 
og her til for at spille bingo. Vi har 
vundet næsten hver eneste gang, at 
vi har været her, smiler Ingrid, mens 
Henning er ved at gøre de sidste bin-
go-markere og spillebrikker klar, inden 
spillet går i gang, og den andægtige 
stilhed sænker sig over de 78 deltag-
ere, der er mødt frem denne aften.

Her er pensionister, børn, unge og 
folk midt imellem.

- Det, synes jeg, er dejligt, at der er 
folk i alle aldre. Det er ikke kun pen-
sionister. Der er også nye generationer 
til at tage over, fortæller Ingrid.

Stemningen, det hyggelige samvær 

og selve spillet er svaret, når Tagryg-
gen spørger en stribe af deltagerne 
om, hvad der trækker dem til Laden 
for at spille bingo uge efter uge året 
rundt.

Hver torsdag aften kl. 19 - 21.30 
byder Festudvalget på bingo i Laden.

Spillerskaren svinder ind
Over årene er spillerskaren dog 
svundet ind, fortæller Jytte Zwisler, 
der selv bor på Vapnagaard, og som er 
med i Festudvalget.

Før i tiden kom der omkring 150 
mennesker til bingo i Laden, mens det 
helt store trækplaster var julebingo, 
der ifølge Zwisler kunne samle over 
300 spillere fra nær og fjern. Dengang 
var der fyldt til sidste plads, og første-
salen i Laden måtte nogle gange tages 
i brug for at klare presset. Sådan er 
det langt fra i dag.

- Vi ligger på omkring 70 spillere pr. 
bingoaften, fortæller Jytte Zwisler.

Men igennem årene har Ladens 
bingoarrangementer også fået adskil-
lige ting at hamle op med: Flere fjern-
synskanaler, flere film i flimmerkasser 
hver aften, et større udbud af fritid-

saktiviteter for børn, unge og ældre 
– bingo i Laden får kamp til stregen fra 
mange forskellige fronter, lyder det fra 
en forsker, vi har talt med:

- At opbakningen til bingo-ar-
rangementerne er faldende kan dels 
skyldes, at der i løbet af de seneste 
år er kommet en massiv stigning i 
udbuddet af arrangementer og tilbud 
rettet mod ældre. Det spænder lige 
fra IT-undervisning til yoga, zumba og 
lignende. Samtidig har der igennem de 
senere år været et stigende fokus på, 
hvad der kendetegner en succesfuld 
aldring og en god alderdom. I lyset 
af det har der været enorm meget 
fokus på at en aktiv alderdom er lig en 
succesfuld aldring. Det drejer sig om 
at fastholde et godt helbred og et højt 
funktionsniveau, og at man overfor 
omverdenen viser, at man aktivt tager 
ansvar for eget helbred. Derfor vil 
der formentlig også være en gruppe 
ældre, der har skippet bingo-arrange-
menterne til fordel for aktiviteter, der 
giver lidt mere sved på panden, lyder 
vurderingen fra Heidi Hesselberg Lau-
ritzen, cand. scient. pol. fra afdelingen 
for socialpolitik og velfærd under SFI 
Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

To af dem, der holder fast i de tra-
ditionelle bingoaftener med spil, brik-
ker, gevinster og hyggeligt samvær, er 
Ingrid Høier og Henning Brandes.

- Vi bliver ved at komme til bingoaf-
tenerne. Her er et dejligt og hyggeligt 
fællesskab, og så møder vi en masse 
søde mennesker, lyder det næsten i 
kor fra ægteparret.

Derfor opfordrer de alle til at 
komme og prøve at spille bingo i 
Laden.

Bingo i Laden, Vapnagaard

Bingo | Festudvalget:
Hver torsdag kl. 19 – 21.30.

Alle er velkomne!

 

Stemningen, det hyggelige samvær og selve spillet er svaret, når man spørger en stribe 
af deltagerne om, hvad der trækker dem til Laden for at spille bingo uge efter uge året 
rundt. Her er Ingrid Høier og Henning Brandes ved at gøre klar til spillet.


