
 

 Tusenhjemposten februar 2018 Side 1 

 

Tusenhjemposten 
Februar 2018 

InnholdInnhold  

 Aktivitetskalenderen 

 Te-dans  

 Solidaritetsaksjon 

 Bodø Jazz Open 

 Pensjonistdanserne 

 Datasiden 

Denne utgaven er laget i Byske 
av Jan Hagenes 

Ansvarlig for dette nummeret 
er: Ressursgruppa, Tusenhjem-
met Bodø AS 

Følg oss på Twitter 

https://twitter.com/
Tusenhjemmet 

  

  

  

Alle dager – mandag – søndag 

Kulturkafeen  

 Servering 

 Konserter  

 Utstilling  

 Kollegatreff  

 Organisa-

sjoner  

 Selskaper 

 Catering 

Kapasitet 120 personer 

Tusenhjemmet er en viktig kulturarena for innbyggerne i Bodø, og har stor betyd-
ning i den kommunale eldresatsingen. 
Vi ønsker å utvikle en kulturarena som er integrert i samfunnet, tilrettlegger for 
mangforldet og generasjonsmøter. 

Jazzin’ Pot 
Jazzin’ pot er et kulturprosjekt som har fått mange deltakere og generert 
stor interesse.  

Bodø har et rikt musikkliv og det er behov for et sted å spille. Målet med 
dette prosjektet er å få til musikkmøter, generasjonssamarbeid og kulturut-
veksling.  

Jazzin’ pot 24. februar Jazzin’ pot 24. februar kl. 13.00 til 16.00kl. 13.00 til 16.00  

Kultur skaper ikke mennesker. Mennesker skaper kultur. (Margareta Rønnberg)  

https://twitter.com/Tusenhjemmet
https://twitter.com/Tusenhjemmet
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TreskjærerklubbenTreskjærerklubben  

Hver mandag, onsdag og tors-
dag kl 08.00 - 14.00 

MorgenfugleneMorgenfuglene  

Hver mandag kl 10.00 - 11.00  

Trimrommet 

PensjonistdansPensjonistdans  

Mandager kl 19.00 

Kultursal Lofoten 

LappeklubbenLappeklubben  

Tirsdager kl. 10.00 

Vevstua 

Senior GladdansSenior Gladdans  

Hver tirsdag kl. 18.00 - 21.00 

Kultursal Lofoten 

SanggruppenSanggruppen  

TusenfrydTusenfryd  

Hver onsdag kl. 11.00 - 12.00 

Asbjørnsen og Moe-stua 

Bodø SeniordansBodø Seniordans  

Hver onsdag kl. 13.30 - 15.30 

FrisklivssentralenFrisklivssentralen  

Med undergrupper Styrke og ba-

lanse og Senior stoltrim 

Gruppe Styrke og balanseGruppe Styrke og balanse  

Onsdager kl. 10.00 til 11.00 

Aktivitetskalenderen februar 2018 

Pensjonistuniversitet BodøPensjonistuniversitet Bodø  

 

 

 

 

 

 

6. februar kl. 11.00 

v/Bjørn Sagdahl, emeritus, fakultet for samfunnsvitenskap ved 
Nord Universitet 

"Torpedo på babord side” 

Senkningen av M/S Moldanger i 1942 og et flåteopphold på 48 
døgn i Atlanderhavet. Det lengste flåteopphold under siste ver-
denskrig. 

Hvordan overlevde de?  

20. februar kl 11.00 

ÅrsmøteÅrsmøte  

Gruppe Senior stoltrimGruppe Senior stoltrim  

Onsdager kl. 11.30 til 12.30 

StrikkekaféStrikkekafé  

Torsdager kl 12.00 - 14.00 

Asbjørnsen og Moe-stua 

LørdagsdansLørdagsdans  

24.  februar 

Kultursal Lofoten 

ButikkhjørnetButikkhjørnet  

Mandag til fredag 
kl 10.00 - 14.00 

Varemottak har åpent onsdager 
kl. 11.00 - 14.00 
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Oppstart av nytt kulturtilbud - TE-DANS 

 

 

Oppstart fredag 23. februar kl. 13.00—14.00 

Kulturkaféen er åpen fra kl. 10.00—17.00 

Servering varme retter, kaffe og kaker! 

Danse er mitt liv! 

Dansen øker livsgleden! 

Dansen er universell! 

Dansen er en uttrykksmåte! 

Dansen frigjør spenninger i 

kroppen 

Dansen gir deg bedre kondi-

sjon! 

Dansen gir vennskap! 

Prøv!  

Solidaritetsaksjonen - salg av vafler 

I forbindelse med solidaritetsak-
sjonen for barnehager i Ecuador - 
se omtale på side 4 - vil elever fra 
Bodin videregående skole selge 
vafler i foajeen i Prinsens gate 130, 
1. etasje Tusenhjemmets kultur og 
Kunnskapssenter. 

Kulturkafeen, prinsensgate 130, 
2 etg. i Tusenhjemmet Kultur 
og Kunnskapssenter, åpner for 
Te-dans med levende musikk 
to fredager i måneden fra    kl. 
1300-1400.  
Dette blir en uformell møte-
plass for danseglade kvinner 
og menn i alle aldre som vil 
droppe innom for en svingom, 
eller en hyggelig prat. Det blir 
også mulighet til å kjøpe kaffe/
te og kaker, eller en liten varm-
rett.  

Første Te-dans blir fredag den 
23. februar kl. 1300 – 1400 i 
Kulturkafeen, prinsens gate 
130, 2 etg. 

Fortsetter videre: 
- fredag 2. mars 
- fredag 16. mars 
- fredag 6. april 
- fredag 27. april 
- fredag 4. mai 
- fredag 25. mai 

Er du glad i å danse, ung eller 
gammel, enslig eller i et parfor-
hold er dere alle velkommen.  

Tekst: Thore Jacobsen 

Salg av vafler 

Torsdag 15. februar 

Kl. 10.30 - 14.00 

Foajeen Prinsens gt 130 

(Inngangen til Kultursal Lofo-
ten) 
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Solidaritetsaksjonen 

Skoleåret 2014-2015 bestemte elevene på Bodin seg 
for å organisere en egen solidaritetsaksjon i stedet for 

å delta i Operasjon Dagsverk. Dette ble vedtatt ved av-
stemming våren 2013. Aksjon ble også gjennomført 

skoleåret 2015-2016, mens i 2016-2017 deltok skolen 
i Operasjon Dagsverk. I år har elevene bestemt seg for 
å gjennomføre sin egen aksjon igjen. Inntektene fra 

solidaritetsaksjonen går til barnehagen Centro Infan-
til Norway i Ecuador. Denne er startet og driftet av 
Roberto Diaz, en av lærerne på Bodin. Roberto er selv 

fra Ecuador og ønsket å gjøre noe for å bedre situasjo-
nen for fattige barn. 

Ecuador: 

I Ecuador bor det ca 14 millio-
ner mennesker, og av disse er ca 
4 millioner fattige (UNESCO). 
Det er mer og mer vanlig at 
begge foreldrene i en familie er i 
lønnet arbeid, noe som skaper 
et enormt behov for barnehage-
plasser. Statlige barnehager er 
dessverre bare en oppbeva-
ringsplass, mens private barne-
hager tilbyr mer. Mange fattige 
har hverken råd til privat eller 
statlig barnehage og forlater 
barna hjemme alene. Bydelen 
«La Comuna en Quito», som er 
Robertos bydel, har mye fattig-
dom og manglet et godt barne-
hagetilbud. 

Barnehagen: 

Ideen til barnehagen kom til Ro-
berto etter et kort vikariat i en 
barnehage i Trondheim. Ved å 
gi barn en god barnehage og en 
god start på livet ønsker han å 
gi noe tilbake til sitt land og gi 
flest mulig barn et grunnlag for 
å ta utdannelse. I 2007 ble 1. eta-
sje i Centro Infantil Norway 

bygd. Det var da plass til 15 
barn og 1 lærer. Alt var finansi-
ert at Robertos sparepenger. I 
2009 kom 2. etasje, og det var 
nå plass til 70 barn og 5 lærere. 
I dag var det vokst til er det 120 
barn og 9 lærere. 

Barnehagen tilbyr fysisk trygge 
omgivelser, med bygning og 
uteområde tilpasset bruken, 
høyt utdannede lærere med pe-
dagogisk erfaring og omsorg 
og kjærlighet til alle barn og 
tilhørende familier. Barnehagen 
er godkjent etter alle landets 
regler og krav. Barna får et va-
riert og tilpasset kosthold, hel-
seforsikring og introduksjon til 
pc og internett. Barnehagen er 
et knutepunkt for familiene i 
bydelen og tilbyr kurs for for-
eldrene i blant annet seksuali-
tet, oppdragelse uten straff, 
kosthold, personlig utvikling 
og tannhelse. I tillegg er det et 
vindu ut mot verden via assis-
tenter fra Norge som jobber fri-
villig. 

I dag betaler man USD 50 for 
daglig pass i tidsrommet 07.00 
til 13.00, og for USD 80 får bar-

na lett lunsj og middag og opp-
hold til 17.00. Barnehagen ar-
rangerer fire foreldrekurs med 
ulikt tema per barnehageår. 

Pengene fra aksjonen har blant 
annet bidratt til årlig stipend-
ordning som gir barn fra fattige 
familier gratis barnehageplass. 
Framtidige mål for barnehagen 
er flere pedagogiske ansatte og 
færre barn per voksen, og stør-
re areal, gjerne med gymsal for 
fysisk aktivitet inne. 

Solidaritetsaksjo-

nen på Bodin 

Aksjonen foregår over et lengre 
tidsrom. Det er satt ned en ko-
mite av elever som skal stå for 
den overordnede organisering-
en, men det er opp til de enkel-
te avdelingene og klassene å 
velge hva de skal gjøre. Målet 
med aksjonen er ikke bare å 
tjene penger, men også skape et 
engasjement og lære noe om 
hvordan barn har det i Ecua-
dor.  

I år er fristen for å ha gjennom-
ført aksjonen satt til 23. mars. 
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Jazzin’ Pot 

Jazzin’ Pot er et viktig kulturprosjekt som kom i gang i april 2017.  Ideen fikk 
«bein å gå på» da vi fikk besøk i kulturkaféen av Renato Panebianco, en italiensk 

pianist som er flyttet til Bodø.  

Målsettingen er å få til et upre-
tanjøst møtested for folk som 
ønsker å spelle sammen. Et sted 
for musikkinteresserte, og et 

sted hvor unge og eldre musike-
re kan møtes. Det legges opp til 
et fast, avtalt sett og så kan folk 
jamme sammen. Vi har prøv ut 

kulturprosjektet i 2017, og har 
evaluert.  Vi er kommet fram 
til at ideen er definitivt god, 
og tilbudet er begynt å sette 
seg hos folk. Vi har hatt et 
gjennomsnitt på 40 deltakere 
og gjester. 

I 2018 skal vi ha større fokus 
på meny i kulturkafeen.  Vi 
legger opp til å selge varmret-
ter, i tillegg til kaker og kaf-
fe.  Kafeen har serveringsbe-
villing!  

Vi starter opp igjen lør-
dag 24. februar kl. 

13.00, og har satt opp 
Salvatore Malandrino, 

Martin Høgberg, Renato 
Panebianco og Tom 
Olaussen.  

Bodø Jazz Open 

Tusenhjemmet Kultur og Kunnskaps-
senter har de siste 4 årene samarbeidet 
med BJO.  Bodø Jazz Open er et svært 
viktig og godt tilbud til musikk og kul-
turinteresserte.  Det er et meget godt 
program, et tett program og det spilles 
på alle arenaer. Vi liker konseptet og er 
godt fornøyd med samarbeidet. 

I år legges det en konsert til kultursal 
Lofoten.  Fredag 2. februar kl. 12.00 spil-
ler HARALD SKJERSTADS MUSIKK-
ARKIV.  Dagen etter på lørdag er det 
for første gang i samarbeidet med BJO 
kafekonsert SEBASTIAN ROLLADS TRIO KL. 13.00.  

Tekst: Tove Johanna Fagertun 

Tekst: Tove Johanna Fagertun 

Kunst og kultur er hjertets sunne galskap.   (Tor Åge Bringsvær) 
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KONSERT 
HARALD SKJERSTADS MUSIKKARKIV 
Fredag, 2. februar kl. 12.00 
Kultursal Lofoten, prinsensgt. 124, 2 etg.   

Billettsalg i døra 
  

 
  

KAFEKONSERT 
SEBASTIAN ROLLAND TRIO 
Lørdag, 3. februar kl. 13.00 
Kulturkafeen, prinsensgt. 130, 2 etg. 
Gratis inngang! 

 

    
 

  
  

 

SERVERING! 

 

SAMARBEID MELLOM 
BODØ JAZZ OPEN OG TU-
SENHJEMMET KULTUR 
OG KUNNSKAPSSEN-
TER/ JAZZIN’ POT 

 

http://www.bodojazzopen.no/Hjem
http://www.bodojazzopen.no/Hjem
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Aktiviteter på Tusenhjemmet 

PENSJONISTDANSERNE  PÅ  TUSENHJEMMET 
Tekst: Per Holand 

Hva er PENSJO-

NISTDANSERNE? 

Jo, det er godt voksne men-
nesker som har god tid, og 
som trives sammen med 
andre. Her er sosialt sam-
vær og dans hovedingredi-
ensene. Sammen med ekte-
felle/dansevenn møtes vi  
hver mandag kveld. Musik-
ken ordner vi selv, men vi 
har også levende musikk 
med ulike mellomrom. I 

kaffepausen nyter vi med-
bragt kaffe og noe til.  

I tillegg til dette liker vi også 
å gjøre noe mere matnyttig 
innimellom. Da vi av Tusen-
hjemmets Tove Johanna 
f.eks. ble spurt om råd for å 
ivareta parketten i 
«Lofoten», påtok vi oss job-
ben med sliping og flere 
lakkstrøk. (NB. Gulvet var 
meget skadet av at besøken-
de til ulike arrangementer, 

og som gikk inn 
med isbrodder!). Se-
nere har vi snekret ny 
sene i storsalen, og en 
mindre scene i kafeen.  

Vi tillater oss å være stolte 
over at vi sparte Tusenhjem-
met for flere hundre tusen 
kroner. Dugnadsånden er 
god, den er også viktig!  

En blir jo glad over å gjøre 
andre glad. 

Dansen går videre, og vi har 
plass til flere …  

De glade pensjonistdanserne 

Vi sliper og lakker 

Vår kjære musikkmedarbeider, Arild. Han er dessver-

re ikke lenger blant oss 

En liten pause gjør godt 
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Datasikkerhet - nye måter å svindle på 

Tekst: Jan Hagenes 

Svindelforsøkene på nettet blir mer lur og avansert. De 
går oftest ut på å fiske personopplysninger fra oss, og 

senere tømme våre bankkonti. 

Etter hvert som vi tar i bruk 
mange verktøy som kan gjøre 
livet enklere innen data, vil en 
for eksempel kunne få melding 
om pakker som ankommer med 
posten. Dette er en praktisk 
måte å få informasjon på, men . .  

Eksempel 

Det er like før jul eller det nær-
mer seg din bursdag. Da får du 
en melding fra ”Posten” om at 
det er kommet en pakke til deg 
som kan hentes på ditt postkon-
tor. 

I denne meldingen er der ei len-
ke som du kan klikke på for å få 
mer ”opplysninger” om pak-
ken. 

Ei lenke er ei setning med blå 
skrift med strek under. 

Dette kan være ei falsk mel-
ding, og hvis du trykker på len-
ken gir du fra deg personopp-
lysninger til noen som vil deg 
vondt. 

Svindlere har allerede tatt i 
bruk denne metoden for å fiske 
personopplysninger. 

Kurs i bruk av Ipad 

Tusenhjemmet arrangerer ved 
behov kurs i bruk av Ipad. 

Ettersom det har vært en del 
misforståelser om nettbrett og 
iPad, har vi hatt påmeldte som 
ikke kan være med på kurset 
fordi de ikke har iPad men an-
net nettbrett 

Se artikkelen til venstre. 

Vi setter en nedre grense for 
kursstart til 6 deltakere. 

Så meld din interesse i resep-
sjonen på Tusenhjemmet. 

Ipad - Nettbrett. Hva er forskjellen? 

iPad var det første nettbrettet på marke-
det. Det er selskapet Apple sitt produkt. 
Apple’s produkter kjennetegnes ved at 
de bruker i foran navnet. Eksempelvis 
iPhone (telefon), iPod (musikkavspiller), 
iMac (datamaskin). 

Apple har sitt eget operativsystem som 
styrer funksjo-
nene i enhete-
ne. 

Etter at iPad kom på markedet er det 
dukket opp nettbrett fra forskjellige pro-
dusenter - Samsung, Asus, Lenovo, Den-
ver, Acer og andre. De har et annet ope-
rativsystem.  

Mange funksjoner er lik, men det er så-
pass store forskjeller på iPad og andre 
nettbrett at det ikke er praktisk å ha dem 
på samme kurs. 

Kursene på Tusenhjemmet er til nå bare for brukere av iPad. 

 

Tekst: Jan Hagenes 

Jeg har sagt det før, men sier 
det igjen: 

Bruk Tusenhjemsposten til å 
presentere det dere gjør i deres 
grupper. 

Send teksten til meg med så 
mange bilder som mulig.  

Jeg skal gjøre mitt beste for å 
lage ei delikat side. Teksten 
kan skriver på papir eller helst 
sendes til meg på e-post. 

Jan Hagenes 

jhagenes@online.no 

Til brukergruppene 

på Tusehjemmet 

mailto:jhagenes@online.no

