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Tusenhjemposten 
Juni 2018 

SommerSommer  

Denne juniutgaven så ut for å bli noe tynn ettersom at det snart er ferietid og mange aktiviteter 
stopper opp før sommeren. Vi kaller det jo sommerferie selv om pensjonister ikke har ferie. Jeg 
tar også en pause med Tusenhjemsposten til septemberutgaven. Håper å komme sterkt tilbake 
da. 

Jeg legger inn noen bilder som jeg selv har tatt.  

Til slutt vil jeg ønske alle dere en god sommer fra meg og Tusenhjemmet 

Med sommerhilsen Jan Hagenes 

Ansvarlig for dette nummeret er: Ressursgruppa, Tusenhjemmet Bodø AS 

Følg oss på Twitter https://twitter.com/Tusenhjemmet 

GOD SOMMER 

 Foto: Jan Hagenes 

https://twitter.com/Tusenhjemmet
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TreskjærerklubbenTreskjærerklubben  

Hver mandag, onsdag og torsdag kl 08.00 - 
14.00 

MorgenfugleneMorgenfuglene  

Hver mandag kl 10.00 - 11.00  

Trimrommet 

Bodø SeniorsangereBodø Seniorsangere  

(BOSS)(BOSS)  

Mandager kl 11.30 - 13.30 

Kultursal Lofoten 

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  

Ferie til i september 

Bodø SeniordansBodø Seniordans  

Hver onsdag kl. 13.30 - 15.30 

FrisklivssentralenFrisklivssentralen  

Med undergrupper Styrke og balanse og Senior 

stoltrim 

Gruppe Styrke og balanseGruppe Styrke og balanse  

Torsdager kl. 10.00 til 11.00 

Gruppe Senior stoltrimGruppe Senior stoltrim  

Torsdager kl. 11.30 til 12.30 

StrikkekaféStrikkekafé  

Torsdager kl 12.00 - 14.00 

Asbjørnsen og Moe-stua 

ButikkhjørnetButikkhjørnet  

Mandag til fredag 
kl 10.00 - 14.00 

Varemottak har åpent onsdager kl. 11.00 - 14.00 

TT--dansdans  

Ferie til i september 

Aktivitetskalenderen juni 2018 

Flere aktiviteter tar ferie, eller har tatt ferie allerede. Jeg har fått informasjon fra noen om når dette 
skjer, men ikke fra alle. 

Derfor lar jeg det meste av denne siden stå. 

Det er mange rare steiner på Mjelle. Foto: Jan Hagenes 
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Aktivitetskalenderen juni 2018 

  

  

5. juni5. juni  

Busstur til BeiarnBusstur til Beiarn  

Program 

- kl 08.00  : Start fra Bodø, Tusenhjemmet 

                    Per Munkerud guider oss på bussturen 

- kl 09.30  : Kaffestopp m/skuffkake i/utenfor bussen. 

- kl 10.15  : Ankomst Storjord. Dostopp. 

                   Bjørnar Brændmo guider oss til Tverrvik. 

- kl 11.15  :Besøk hos kunstneren Kurt Edvin Blix Hansen. 

                   Alternativt besøk på Beiarn bygdetun. 

- kl 12.15  :Lunsj på Beiarn kro og hotell. 

- kl 13.30  :Besøk på stavkirka. 

- kl 14.00  :På tur hjem. 

 

Pris inkludert bussutgifter,omvisninger og lunsj : 400 kr for medlemmer 

                                                                                  450 for andre. 

Påmelding innen 30.mai . Liste på oppslagstavle på Tusenhjemmet eller 

                                          Tlf 95204807 eller 97180042 

 

Betaling for turen mottas på Tusenhjemmet mandag 4.juni kl 11-13 

eller innbetales på konto 1503.46.90402 merkes med navn på betaler og 

«Beiartur» innen fredag 1.juni  
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Alle dager – mandag – søndag 

 

Kulturkafeen  

 Servering 

 Konserter  

 Utstilling  

 Kollegatreff  

 Musikk: 

 Lunsjkonserter 

 Kafekonserter 

 Jazzin’ pot 

Dans: 

 Te-dans 

 GladDans 

 Seniordans 

 RoadDance 

 Standard pensjo-

nistdansen 

 Lørdagsdansen 

 Folkedans 

Håndverk: 

 Treskjærerklubben 

 Skjærtorsdag 

 Lappeklubben 

 Strikkekafeen 

Trim/yoga: 

 Trim, styrke og balan-

se 

 Yoga og samtale 

 Stoltrim 

 Småbarnstrim 

Sang: 

 Sanggruppen Kor Arti’ 

 Fellessang 

Kurs og opplæring: 

 Foredrag 

 I-pad 

 Data 

 Språk 

 Foto 

Frivillig sektor opplæ-
ring 

Kollegagrupper 

Miljøkafe 

Dialogkafe 

Generasjonsmøter 

Internasjonal kafé   

  Butikkhjørnet 

 Frivilligsentralen 

 Frisør 

 Kulturkafe 

Oversikt over kulturtilbud/ aktiviteter og service:Oversikt over kulturtilbud/ aktiviteter og service:  

 Organisasjoner  

 Selskaper 

 Catering 

Kapasitet 120 personer 

 

Til alle lag og foreninger i kommunen!Til alle lag og foreninger i kommunen!  

 Nå er det blitt enklere å finne penger til lokale prosjekter. 

Du kan lete blant ca. 1500 søkbare tilskudd for frivillige i Tilskuddsportalen.  Dette tilbudet er 
gratis for foreningene, fordi Bodø kommune har inngått direkte avtale om dette. 

 Du kan opprette deg selv som bruker, og deretter logge deg inn fra denne websiden: 
www.tilskuddsportalen.no 

 Hvis du får tekniske problemer med innlogging eller praktiske probklemer med å bruke tjenes-
ten, kan du kontakte support ved å sende e-post til support@tilskuddsportalen.no 

http://www.tilskuddsportalen.no
mailto:support@tilskuddsportalen.no
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Lunsjkonserter sommeren 2018  

Tusenhjemmet kultur og Kunnskapssenter har 
arrangert lunsjkonserter i sommerhalvåret, de 
siste 9 årene. Også i år skal vi gjennomføre et 
konsertprogram som inneholder god kvalitet, 
mangfold og lokale unge og eldre musikere. 

Vi har første lunsjkonsert fredag 29. juni og fort-
setter hver fredag fram til 31. august. 

Vi åpner med en klas-
sisk konsert Sebastian 
Rolland og Inge Rol-
land fløytist. 

Familien Rolland er 
musikkutdannet ved 
Norges musikkhøysko-
le. Inge Rolland har 
studert ved Staatliche 
Hochchule fur Musik i 
Freburg i Tyskland. 

Siste konsert 31. august avsluttes med jazz og 
folketoner Henning Gravrok og Bjørn Andor 
Drage. Det begynner nesten å bli tradisjon at dis-
se to eminente musikere avslutter sommerens 
lunsjkonserter. 

Fredag, formiddagene skal fylles med god mu-
sikk innen jazz, klassisk, folkemusikk og viser.  
Vi har gjort avtaler med  bl.a. Eli Johanne Berg 

og Kim Lie, Maria Jakobsen og Sara Halliwell 

Olsen, Lars Kristian’s trio, Pål-Are Bakksjø og 
Ary Morays. 

Vi kommer tilbake med program for hele perio-
den. 

Alle konsertene går i kultursal Lofoten hver fre-
dag kl. 12.00-12.30(12.45) 

Kakebufeet kl. 11.00-12.00  

Sebastian Rolland 

Bildet over.  

Elever fra Kulturskolen spilte 28. april. 

Bildet til venstre. 

Midnattsolveien småjazz spilte  

26. mai. 

Jazzin’ Pot 

Begge fotos: Jan Hagenes 
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 Foto: Jan Hagenes 

Foto: Jan Hagenes 

Min hage er rik på løvetannMin hage er rik på løvetann  

Gammel og forlattGammel og forlatt  
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”Minnenes melodi . . .” 

 Foto: Jan Hagenes 

 Foto: Jan Hagenes 
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Datasiden  

Har du sikret deg godt nok 

mot fishing? 

Kort forklart er phishing fisking etter 

personlig informasjon. 

Det kan for eksempel bety at du blir lurt 
til å åpne vedlegg i en infisert e-post, el-

ler klikke på en lenke som fører deg rett 
til en infisert nettside som installerer 
malware på pc-en din, eller oppfordrer 

deg til å oppgi personlig informasjon 
som kan misbrukes av svindlere. 

Statistikk fra Nordea viser at menn mel-
lom 55 og 64 år er de som oftest lar seg 
lure av e-postsvindel.  

Hvordan foregår det? 

Simon René Magnussen, ansvarlig for nettbank-
sikkerhet i Nordea, forteller at det blir stadig 
vanskeligere for vanlig nettbrukere å skjelne 
svindel fra ordinær e-post. 

- I forrige måned gikk mange i en felle der svind-
lere ga seg ut for å være Skatteetaten, forteller 
Magnussen. Det holder altså ikke at avsenderen 
er kjent og troverdig. Forbrytere kan få falske 
nettsider til å se svært ekte ut. 

«Ditt skatteoppgjør er klart» var tittelen 

på e-posten som lokket mottakerne til å 
åpne og lese. I den tilsynelatende trover-

dige e-posten fantes en lenke som var 
svært fristende å klikke på: «Sjekk skat-
teoppgjøret ditt her» sto det i lenketeks-

ten. 

Lenken førte til en falsk side som utga 
seg for å være Altinn. Her tastet mange 

intetanende brukere inn sine mest sensi-
tive personopplysninger. I virkeligheten 

gikk disse opplysningene rett til svind-
lerne, som forsøkte å ta seg inn i de 
respektive bankene. 

Heldigvis ble svindelforsøket fanget opp i tide, 
og ingen ble frastjålet penger. 

Hvorfor er 50-åringen så lett å 

lure? 

I fjor gikk Nordea ut med oppsiktsvekkende sta-
tistikk som viste at menn i aldersgruppen 55-64 
er sterkt overrepresentert som ofre i phishing-
saker. 

Tallene baserte seg på samtlige brukernavn som 
var forsøkt misbrukt over en tomåneders-
periode. Det virker ikke som om dette har for-
andret seg noe særlig. 

- Stikkprøver som vi gjennomfører jevnlig, viser 
at dette fremdeles er en klar tendens, sier Simon 
René Magnussen. Han er forsiktig med å peke 
på enkle årsaker til at det er slik. Det er ingen 
klare svar på hvorfor denne aldersgruppen har 
lettere for å klikke på ugunstige lenker. Men det 
kan henge sammen med at yngre generasjoner 
har mer forståelse for hvordan internett virker. 

Hva som gjør at menn er lettere å lure enn kvin-
ner, finnes det heller ikke klare svar på. Kanskje 
går skurkene målrettet mot grupper de antar har 
god økonomi? Statistikken er imidlertid sam-
menfallende med statistikk fra andre land viser 
oss at det uansett er nødvendig å ta faren for e-
postsvindel på alvor. 

I forbindelse med årets Cyber Security Month i 
oktober vil mange bedrifter i hele Europa, blant 
annet Nordea, ha kampanjer om sikkerhet på 
nett utover høsten. 

Tror du at du kan ha blitt 

lurt? Meld fra! 

Seniorrådgiver i Norsk senter for Informasjons-
sikring (NorSIS), Hans Marius Tessem oppford-
rer alle til å melde fra dersom uhellet er ute. På 
den måten kan mørketall gjøres om til nyttig sta-
tistikk. 

Mange kvier seg for å anmelde slike saker i frykt 
for å bli oppfattet som lettlurt. 

- Jeg vil ikke si at de som blir lurt er naive. Skur-

Hentet fra Telenors hjemmeside 
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kene spiller på vår menneskelighet og utgjør der-
med en trussel for selv de beste av oss, Vi må 
huske at på internett kan hvem som helst utgi seg 
for å være hvem som helst, advarer Hans Marius 
Tessem. 

Slik unngår du å bli lurt 

Typiske virkemidler innen svindel er bruk av 
frykt, fristelser og tillit. Den beste måten å sikre 
seg mot svindel, er å utvise generell årvåkenhet 
når du er på nett og i sosiale medier: 

Vær tilbakeholden med å dele informasjon, spesi-
elt med mennesker du ikke kjenner. 

Om du kjenner avsender men finner henvendel-
sen mistenkelig, er det grunn til å være på vakt. 

Vær oppmerksom på henvendelser som spiller 
på fristelser, frykt eller tillit – og som vil få deg 
til å gjøre en aktiv handling. 

Vurder avsenderen, og sjekk retningslinjer for 
nettsider- og tjenester. 

Unngå å utlevere personlig eller finansiell infor-
masjon på e-post, over telefon eller nett uten vi-
dere. 

Om du skulle blir utsatt for svindel, er det viktig 
å ta grep raskt: 

Anmeld saken til politiet 

Kontakt dine bankforbindelser og kredittkortsel-
skap dersom din finansielle informasjon har 
kommet på avveie. 

 

Foto: Jan Hagenes 

På tur til KeiservardenPå tur til Keiservarden  


