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Tusenhjemposten 
Januar 2023 

 

Nytt år og nye muligheter 

Vi skriver 2023 nå, og mange sliter med høye strømpriser, høye drivstoffpriser og økende rente. 

Ennå herjer en ny bølge med corona og influensasesongen starter. Julehandelen har gått som før, 

meldes det. Og etter den søte kløen kommer den sure svien. Jeg håper at folk flest ikke ha handlet 

over evne. 

Vi på Tusenhjemmet ønsker alle bekjente et Godt nyttår. 

 

Dette nummeret av Tusenhjemposten er laget av Jan Hagenes. 

 

Spør de gamle om råd og de unge om hjelp.  

Godt  nyttår 
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Butikkhjørnet 

Mandag til fredag 

kl 11.00 - 15.00.   

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalenderen  Faste aktiviteter 

Treskjærerklubben 

Hver mandag, onsdag og torsdag 

kl 08.00 - 14.00 

Åpent for alle. 

Morgenfuglene 

Hver mandag kl 10.30 - 11.30  

Trimrommet 

Bodø Seniorsangere 

(BOSS) 

Mandager kl 12.00 - 14.00 

Kultursal Lofoten 

Lyrikkhjørnet 

 

 

 

 

 

Første mandag i måneden for å høre, lese og 

skrive poesi. Alle er hjertelig velkommen kl 12-

13. Sosialt og trivelig. 

Bodø Senior Dans 

Tirsdager  kl 13.00 -  15.00 

Kultursal Lofoten 

Bodø Sittedans 

Hver fredag kl. 11.00 - 12.00 

Kultursal Lofoten 
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24. januar kl 11.00 - 13.00    

«Tyskerjentene. Historien vi aldri ble for-

v/Helle Aarnes, journalist i Aftenposten. Hun fikk i 2008 Den store journa-

listprisen for artikkelserien Tyskerjentene». Året etter ble hun nominert til 

Brageprisen for boka med samme tittel. 

Pensjonistuniversitetet i Bodø 

Foredrag i januar 

Vil du bidra for barn og unge, for eldre som kjenner på ensomhet, eller til god integrering av nye bo-

døværinger? Bodø Røde Kors driver med dette og mer til. Du er hjertelig velkommen til oss  

Har du lyst til å gjøre noe meningsfullt?  

Tyskerjentenes skjebne etter krigen knytttet til dagens krigsbarn. 
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Prøve Medisinsk YOGA og MINDFULNESS 

GRATIS og uforpliktende introduksjonstime for å prø-

ve medisinsk YOGA OG MINDFULLNESS, med Siri 

Lyngmo som tidligere drev Medisinsk Yoga Nord  

Sted: Trimrommet på Tusenhjemmet 

Tid: Onsdag 18. januar kl. 10 - 11.30 

Påmelding til Siri Lyngmo - tlf 916 91 635, evt. på e-post  

lynsi@online.no  

Timen passer for alle! 

NB. Det er først til mølla og et begrenset antall plasser, så her må man melde seg på raskt for 

å være sikret plass. 

Hun vil også starte et 5 ukers "Kom i gang-kurs" 25. januar på Tusenhjemmet. Dette annonse-

res senere.  
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Gunnar Børstad 

Gunnar er namsosing som har gitt mer PR for 

Bodø enn de fleste. Jeg vil betegne ham som en 

ja-person og en kjempe blant oss. 

Gunnar er født i Namsos i 1947. Musikk er hans 

store interesse, og han spilte saksofon i bandet 

The Hitmakers. Bandet var veldig populært og 

hadde flere travle år med dansespilling. En an-

nen av medlemmene i bandet var den senere så 

kjente Stein Ingebrigtsen. Som namsosing kjen-

ner Gunnar både Åge Aleksandersen og hans 

bandmedlemmer og DDE. 

Men livet består ikke bare av musikk, så ferden 

gikk til Trondheim og ingeniørhøyskolen. Det 

åpnet seg jobbmulighet i Bodø hos Systemhus 

Norges hovedkontor. Dermed ble Gunnar 

”Bodømann”. Han arbeidet i Systemhus fra 

1971 til 1986. 

I 1985 var Gunnar med i komitéen som arrang-

erte det første karneval i Bodø. Foruten å være 

medlem av komitéen ble han også leder av hele 

Mange i Bodø vet hvem Gunnar er, men hvor mange vet om hva han har gjort for Bodø 

by? Derfor vil jeg gi en omtale her i Tusenhjemposten.  

arrangementet og leder av karnevalorkesteret. 

Oppgaven innebar også å skaffe sponsorer til ar-

rangementet. Betingelsen fra Nordlandsbanken 

var at Gunnar skulle spille saksofon iført NB-

klovnedrakten ”Klirre”. Det ga 20 000 kr til ar-

rangementet. Gunnar ble da karnevalsklovnen i 

Bodø dette året. 

I 1989 ble han turistsjef i 

Bodø, ei stilling han 

hadde i tre år. Som tu-

ristsjef hadde Gunnar 

mye å gjøre med NM på 

ski i 1991. Han tok an-

svaret for alle kulturar-

rangementer under 

mesterskapet. 

I 1989 var også Gunnar 

prosjektleder da det sto-

re svenske og interna-

sjonale selskapet Tetra-

Pak ønsket å holde sin TetraPak-leiren på Landego 

Tekst: Jan Hagenes 
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verdenskonferanse på Landego. TetraPak la-

ger melkekartonger, som meierier i hele ver-

den bruker. Og dermed er firmaet et av ver-

dens milliardfirmaer. De første pakkene jeg 

selv kjenner kom fra Fauske meieri som var et 

av meieriene tidligst ute med melk i pappak-

ker. Disse var formet som pyramider (tetra = 

3). På Landego ble det bygd store telt til inn-

kvartering og en konferansesal formet som en 

stor melkepakke fra Fauske meieri, en pyra-

mide. Konferansen ble en suksess for Gunnar 

og for TetraPak. 

Gunnar var markedssjef i Bodø Arrangement 

under en Nord-Norsk sjarmoffensiv i Europa. 

Som markedssjef var Gunnar med på Statsråd 

Lemkuhl til Frankrike. I Paris ble 

de møtt av Bodøs første turistsjef 

Doris Løkke. Senere var han med 

på en PR-markering i Oslo, der 

Bodø ble markert som en aktuell 

konferanseby. 

Olsokdagene i 1980, med Kåre 

Johs Brekke som initiativtaker, ble 

i 1988 skapt om til Nordland Mu-

sikkfestuke. Gunnar fikk her en 

rolle som styremedlem. 

Susannes Bøljeband var en grup-

pe med lokale musikere. Gunnar 

spilte tussefløyte sammen med 

Sveinung Lillebjerka, Finn Sletten, 

Arve Heløy og Susanne Lundeng. 

Som tussefløytist fikk Gunnar også æren av å 

spille med Egil Storbekken i Håkonshallen i 

Bergen under Nordisk Tresymposium. Et 

kjært minne for Gunnar. I 1997 var han på be-

søk hjemme hos Storbekken. 

I 1992 ble Gunnar bedt av nå avdøde Bjørn Richard 

Monssen om å være prosjektleder for Verdens førs-

te Bestemorfestival. Selvfølgelig var svaret ja. 

Gunnar ble tilbudt jobben som turistsjef på Sval-

bard, men etter nøye overveielse takket han nei. 

Men da han i 2002 ble spurt om å være sekretær i 

styret for Det Norske Sivile Luftfartsmuseum, tak-

ket han ja. Og dermed medvirket han til at vi fikk 

Flymuseet til Bodø. 

Bodø- og Bodin Boligbyggelag har nytt godt av 

Gunnars tjenester. Han var ansatt som prosjektle-

der fra 1997. Han var også redaktør i Boligbyggela-

gets avis fra 1997 til 2022.  For øvrig et lekkert tids-

skrift. 

Tusenhjemmet har hatt nytte av Gunnars viten og 

ferdigheter. Han var Tusenhjempostens første re-

daktør da den ennå var papiravis. Og han har også 

bidratt i Ressursgruppa på Tusenhjemmet i flere 

omganger. Stor takk! 

Gunnar 

Egil Storbekken og Gunnar i samspill 
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Grete 
En dag i 1975 kom ei stilig dame på omvisning i Systemhus Nor-

ge. En vaskekte Bergenser med navn Grete. Hun hadde søkt jobb 

som teknisk tegner. Etter at både Gunnar og Grete ble skilt van-

ket de mye sammen. I 1990 flyttet de sammen, og i år 2000 giftet 

de seg i Flymuseet.  

Grete ble en god bidragsyter til Systemhuskatalogen. Et par ek-

sempler fra katalogen ser vi her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag kan vi ofte se Gunnar og Grete sammen på Jazz’n Pot og konserter på Tusenhjemmet. Han er 

ikke så sprek som han en gang var, men Gunnar er Gunnar og hodet er ennå klart. Og jeg regner han 

som en av mine venner. 

Grete 
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Engelen - fra frykt til håp 

"Engelen - fra frykt til håp" 

Maleriet er gitt av kunstneren Jarl Goli, til minne om Shirley Bottolfsen og hennes mangeårige arbeid 

for trengende og vanskeligstilte i Bodø og omegn. 

Maleriet skal auksjoneres bort, hvor inntektene uavkortet går til Shirley-stiftelsen. 

Dette maleriet kan du nå se hengende på veggen i Kulturkafeen vår på Tusenhjemmet! 

Vi har behov for flere frivillige 

Vi har behov for flere frivillige her hos oss.  

Er du interessert kan du ta kontakt med  

renate.hagh@tusenhjemmet.no eller tlf 450 28 134  

Vi har mange ulike områder; Butikkhjørnet, resepsjon, 

billettsalg, konsertvert osv  
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Billettsystemet Tikkio 

Tusenhjemmet har tatt i bruk billettsystemet Tikkio. Det betyr at du kan kjøpe billetter til arrange-

menter på nett. Eksempel: konserten med ”Om & men” som er publisert på Facebook-siden til Tu-

senhjemmet har et bilde. Klikk på bildet, og det dukker opp et tillegg som dette.  

Klikk på  ”Finn billetter” nederst til høyre. Velg antall billetter ved å klikke på + nede til høyre.  

Gå deretter til betaling  

Eksempel 
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Pensjonistrevyen 

Teksten denne gang handler om turisthytta som skal rivers til for-

del for et hotell på Rønvikfjellet.. 

Sangen ble fremført i revyen Høstslæpp 23. november 2022. 

 

Høyt over byen lå hytta som kjent,  

hytta som hadde balkong.  

Bygget det lå der som et monument,  

utført i glass og betong.  

Turisthytta lå der så høyt over by’n,  

men nå er den helt forsvunnet.  

Den ble til slutt intet smellvakkert 

syn,  

så fjerning var vel begrunnet. 

Den gamle hytta den var spesiell,  

der var det stemning og der fant vi 

ro.  

Stedet vi dro til en lun sommerkveld  

med midnattsol bak Landego.  

Plassen er fortsatt svært populær,  

men savner den gamle kafe.  

Med hjelp av en gavmild og kjent millio-

nær  

oppstår et nytt hus i tre.  

Karl Jørgen Amundsen 

Turisthytta lå der så høyt over by’n,  

men nå er den helt forsvunnet.  

Den ble til slutt intet smellvakkert 

syn,  

så fjerning var vel begrunnet. 

Den nye hytta den blir spesiell,  

der kan vi bade og der kan vi bo.  

Stedet vil nå få et grønt spahotell  

med midnattsol bak Landego.  

Adkomst til fjellet var til stort besvær  

og veien var svinget og bratt.  

En ny vei ble spandert på vår millionær,  

og kostnaden skapte debatt.  

Turisthytta lå der så høyt over by’n,  

men nå er den helt forsvunnet.  

Den ble til slutt intet smellvakkert 

syn,  

så fjerning var vel begrunnet. 

Den nye veien er blitt spesiell,  

har utsikt til rikdom – slik vi forsto.  

Vår utsikt skjermes av luksushotell  

mot midnattsol og Landego  

Hytta på fjellet 
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En som utmerker seg med mange gode ideer og tekster er vår egen 

Helge Ingebrigtsen. Helge både synger og spiller gitar i revyen. 

Denne sangen ble fremført i revyene Høstslæpp 23. november 2022. 

Den handler om milliardærflukten til Sveits 

Jeg var veldig ung da jeg ble født….  

Uka etter skjønte jeg at jeg var nødt 

til å satse på BØRS, - bygge AKSJEKAPI-

TAL  

Hele livet har JEG jobba som en GAL….!  

Mange har fått jobb og lønn fra MEG  

Alt JEG har av rikdom skyldes faktisk - 

DEG!  

Men jeg blir ganske MATT, når jeg kreves 

for skatt -  

Folk som PLAGER RIKE, gjør meg helt TA-

FATT….  

Jeg drar til Sveits for å SPARE penger -  

penger som ingen trenger….  

PENGER - som ALDRI skal bli SKATT !!  

Kemner´n krever og tar - uten mening og 

forstand 

Stakkars RIKE - som nå FLYKTER fra 

sitt land!  

Fattigfolk - de gjør meg ganske lei..  

De MÅ STÅ OPP TIDLIG - akkurat som meg!  

Mangle husrom og mat? - De må slutte med 

det -  

Husk at alle er sin EGEN LYKKES SMED!!  

Pensjonistrevyen 

JEG har aldri vært til noe BRY -  

skal jeg reise, bruker jeg mitt eget fly!  

At jeg er MILLIARDÆR, plager ingen - vil jeg 

tro  

Men min SKATT er likevel - helt KOKELIKO… 

  

Jeg drar til Sveits for å SPARE penger -  

penger som INGEN trenger….  

PENGER - som ALDRI skal bli SKATT !!  

Kemner´n krever og tar - uten mening og 

forstand  

Stakkars RIKE - som må FLYKTE fra sitt 

land!  

Hei Sveits (Helge 2022,  
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The Jazzin’ Pot 
17. desember 

Årets siste Jazzin Pot i Kulturkafeen - og FOR en avslutning Full kafé, fantas-

tisk musikk av Midnattsolveien Småjazzband, fremførelse av mye god musikk 

på Åpen Scene og ikke minst: veldig koselig stemning som brakte frem julefølelsen.  

Takk for i år - vi sees i 2023 . . 
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Pensjonistrevyen 

Mange som leser Tusenhjemposten er blant de faste publikummere som har fulgt Pensjo-

nistrevyen i Bodø trofast. Men hvem er de, skuespillere og musikere og instruktør? Det 

er kanskje på tide å presentere dem her. Og hva ville være mer naturlig enn å starte 

med vårt eldste medlem - Svend Arvid Aspaas. 

Svend Arvid er det eldste medlemmet i Pensjonistrevyen. Hvem 

skulle tro ar han er 87 år og begynte sin skuespillerkariere i re-

vyen i 2011. 

Svend Arvid er opprinnelig 

trønder, og kom til Bodø 3. 

januar 1956 i et h . . . uvær.  

Det sies at dersom det er godt 

vær første gang du kommer til 

et nytt sted, så vil du trives og ønske å bosette deg der. Men selv 

om været var dårlig i hans første møte med Bodø, så ble han bo-

fast. Her traff han Gerd fra Leiranger (Steigen), og de giftet seg i 

1958. 

Svend Arvid kom til Bodø som sanitetssoldat, og senere ble han 

sanitetsbefal på sykestua til Flyvåpenet, der han arbeidet til pen-

sjonsalderen. 

Svend Arvid har en gudegitt evnen å ha kontakt med publi-

kum til enhver tid, og vi venter oss alltid noe spesielt når han 

dukker opp på scenen. Enten som russer, franskmann eller ita-

liener – eller nordmann. Hvem husker ikke ham fra rollen som 

russisk tolk, prosten som viet folk i butikk, som Sankt Peter, 

som historiefortelleren om en dau villsau, og mange flere. 

Pensjonistrevyen møtes to timer i uken på Tusenhjemmet til 

idedugnad og øving. Og der bidrar han til at latteren sitter løst. 

Han blir 88 år i februar, men bærer alderen med største verdig-

het. Han, som mange i hans alder, kan av og til glemme hvor 

han er i manus, men han har alltid en improvisasjon på lager 

som får folk til å skratte. 

Vi andre i revyfamilien setter stor pris på Sven Arvid, og det er klart vi ønsker han skal være med i 

Pensjonistrevyen i mange flere år.  

Svend Arvid Aspaas 
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Farlige påfunn - Svend Arvid og jeg 

På 80-tallet, da jeg var dirigent i Saltvern skolekorps, ble han ofte engasjert som konfe-

ransier når vi hadde større konserter i Aspåsen aula. Han var alltid en inspirerende kon-

feransier. Jeg har ei spesiell historie om vårt samarbeid fra den gang.  

Vanlig start på en konsert er at korpset sitter 

klart bak sceneteppet. Så går teppet til side og 

dirigenten kommer inn og konserten begynner. 

En annen åpning er at korpset sitter for åpen 

scene og venter på dirigenten. Så er første num-

mer i gang. 

Før en konsert sier Svend Arvid til meg: ”Jan, 

skal vi ikke lage en spesiell oppstart denne 

gangen?” Jeg var ikke vanskelig å be, og følgen-

de plan ble lagt. Korpset skulle sitte klart bak 

sceneteppet, klar til konsert. Og jeg skulle forla-

te salen gjennom hovedinngangen. Men før jeg 

forlot instruerte jeg korpset om at et antall av 

dem skulle sette fram noten på en marsj, andre 

skulle sette fram noten på en annen marsj og så 

videre. Dersom en annen enn meg prøvde å di-

rigere dem skulle de starte med en kakofoni av 

forskjellige marsjer. Og til sist – hvis Svend Ar-

vid sa:”Det skulle være så enkelt å bare si: En-to

-en-to,” så skulle korpset starte å spille på sam-

me marsj. Og da måtte de ikke stoppe, uansett 

hva som så skulle skje. 

Musikerne var med på spøken, og jeg forsvant 

løpende ut døra. 

Tiden var der, teppet gikk fra, og en pinlig og to-

tal taushet i aulaen. Etter etpar minutt gikk Svend 

Arvid på scenen og fortalte at Hagenes har glemt 

en note hjemme, som han måtte hente. Fortsatt 

pinlig taushet i to minutter. Svend Arvid opp på 

scenen igjen der han ba om unnskyldning for at 

jeg ikke var tilbake. 

Så ser han en dirigentkyndig 

mann rett framfor scenen, og 

ber han komme opp og diri-

gere første nummer. Mannen 

spratt opp og så fram til å di-

rigere Saltvern skolekorps. 

Han gikk til en fløytist og 

spurte hva korpset skulle 

spille. 

Så satte han i gang – til en intens kakofoni med 

lyd. Etter noen takter stoppet han korpset, gikk 

tilbake til samme musiker for å kontrollere hva 

som egentlig skulle spilles. Enda en gang satte 

han i gang korpset med samme resultat. 

Da gikk Svend Arvid opp på scenen igjen og sier 

til den svette dirigenten: ”Jeg tror ikke du får til 

dette. Det skulle være så enkelt  å bare si: En-to-

en–to . . .”  Da starte korpset å spille første num-

mer i programmet. Svend Arvid viftet og ropte: 

Stopp, stopp, stopp . . . Men korpset fortsatte å 

spille. Da kom jeg styrtende inn med noen papi-

rer i handa og fortsatte konserten. 

Det vi ikke forutså var at en eldre dame ble så 

nervøs på dirigentens vegne, at det måtte tilkalles 

ambulanse. Det gikk bra med henne. 

Vi gjentok aldri en slik helsefarlig spøk. 

Tekst: Jan Hagenes 

Saltvern skolekorps i 1985 
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Fra en tur på Skautuva 5. juni 2016 

Bilder fra mitt arkiv 

Sjøgata 26. juni 2016  


