
Alle er velkommen
hos Thorsten

Ikke mindst børn og fodboldspillere
vil føle sig hjemme i Frisør Sacha i Nordborg.

Hos Thorsten i Frisør Sacha kan alle blive klip-
pet. Både herrer og damer, unge og ældre.

Også børn er meget velkomne afslører et
blik rundt i salonen på Storegade i Nordborg.
Foran et af spejlene står en rød sportsvogn, som
børnene kan blive klippet i, og ved vinduet er
der et lille bord, hvor de kan sidde og male,
mens mor eller far bliver klippet.

- Jeg kan godt lide at klippe børn, siger
Thorsten, som selv er far til en på 11 år og en
på 9. - Børn siger mange sjove ting. Engang
spurgte en dreng mig, om jeg også klipper græs,
griner han.

Den 17. april er det to år siden, han overtog
salonen efter frisør Bent Enghoff, og samtidig
er det ti år siden, han begyndte at arbejde som
frisør i Danmark.

- Jeg kom faktisk til Danmark i 1996, men
dengang var jeg
ikke så god
til dansk, at
jeg syntes,
jeg kunne
arbejde som
frisør. Så de
første år ar-
bejdede jeg
som chauffør,
fortæller han.

Ved siden af sin frisørsalon har Thorsten
en anden lidenskab, og det er fodbold. Det kan
man se af billeder på væggen og af en særlig
rabat, som han tilbyder medlemmer af Nordals
Boldklub. .

- Med et rabathæfte kan man støtte Nordals
Boldklub med fem kroner, hver gang man bliver
klippet, og så får man desuden 25 kroner rabat
på den femte klipning, forklarer den fodbold-
glade frisør.

Han spiller også selv fodbold i NB som su-
perveteran, og han fortæller stolt, at holdet sid-
ste år valgte ham som årets spiller. Pokalen står
selvfølgelig fremme isalonen.

- Jo forresten, du må også godt fortælle, at
jeg har et stort udvalg af Aloe Vera produkter,
slutter Thorsten og gør klar til sin næste kunde.


