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Tusenhjemposten 
Februar 2023 

 
Pass opp for svindel! 

På side 12  gir jeg eksempler på noen av de 200 svindelforsøkene jeg mottar i døgnet. Jeg vil tro at 

ikke mange av dem som leser Tusenhjemposten er utsatt for de samme. Men vær oppmerksom. 

Den største trusselen når det gjelder eldre vil være svindel pr telefon. Det finnes eksempler på 

oppringninger fra ”banken” eller ”politiet” der en skal ”hjelpe” for å unngå å bli svindlet. 

Banker eller offentlige etater vil ALDRI ringe og be om at du oppgir personnummer, bankkonto-

nummer eller koder av noe slag.  

Du har en bank-ID for å komme inn i nettbanken. Denne bank-ID er den eneste som gjelder 

for alle offentlige tjenester. INGEN ANNEN.  

Dette nummeret av Tusenhjemposten er laget av Jan Hagenes. 

 

Den ene generasjon planter trærne; den neste sitter i deres skygge.   

Denne gården på Mørkved går snart i skjul bak det nye 

kjøpesenteret som vil skyte i været ved Riksvei 50 
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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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7. februar kl 11.00 - 13.00    

«Hva skjer i nordområdene - og hvor kom-

mer kina inn»  

v/ Frode Mellemvik, Professor/direktør Nordområdesenteret  

v/ Anders Christoffer Edstrøm, Phd-stipendiat Nord Universitet 

Pensjonistuniversitetet i Bodø 

Foredrag i februar 

Vil du bidra for barn og 

unge, for eldre som kjen-

ner på ensomhet, eller til 

god integrering av nye bo-

døværinger? Bodø Røde 

Kors driver med dette og 

mer til. Du er hjertelig vel-

kommen til oss  

Har du lyst til å gjøre noe meningsfullt?  
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Hils på vår nye 

kulturmedarbei-

der - Birgitte 

Martinussen. 

Hun startet i stil-

lingen 2. januar 

og er allerede 

godt i gang her 

på huset.  

Hun er 27 år og 

opprinnelig fra 

Sørvågen i Lofoten. Hun bor på Mjelle med sam-

boer og hund, og har tidligere vært lærer på Hel-

ligvær og på NTG her i Bodø. 

Hun har en mastergrad i engelsk fra Nord Univer-

sitet og Høgskolen i Østfold. Nå er hun tilsatt i 

50% på Tusenhjemmet og 50% som oversetter i 

avisen High North News. 

Vi er veldig glade for å ha fått Birgitte med på la-

get vårt   

Hils på vår nye kokk - Ingemar Øgren. 

Ingemar - også kalt Ingo - er en svenske fra 

Umeå, men har bodd i Bodø i 14 år. Han har 

lang erfaring som kokk, og har tidligere job-

bet på Løvolds Kafeteria, Paviljongen, 

Bryggerikaia, Sydøst m. flere. Vi er veldig gla-

de for å ha fått Ingo med på laget vårt   

Vi på Tusenhjemmet 
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Pensjonistrevyen 

Teksten denne gang handler om en skiløper som vil spare skatt. 

Sangen ble fremført i revyen ”Hver gang vi gråtes” 26. mars i 

Kjerringøy. 

 

Det er lov å være RIK, 

men med rikdom er det slik  

at noen mener det er galt 

å bli så godt betalt. 

Men det finnes heldigvis 

noen «skatteparadis».  

 

Jeg var så flink på ski, 

men den tid er nå forbi.  

Siden ble jeg millionær  

av å selge varme klær.  

Nå må alle her forstå;  

mitt mål det var å få 

mer enn ett olympisk gull,  

samt at skatt er noe tull.   

 

Det er lov å være RIK, 

men med rikdom er det slik  

at noen mener det er galt 

å bli så godt betalt. 

Men det finnes heldigvis 

noen «skatteparadis». 

Karl Jørgen Amundsen 

 

Det er lov for veteraner  

å legge flytteplaner.  

Jeg tar meg en pust i bakken,  

og en krenkelse er takken.  

Dette land jeg har forlatt  

krever mye mere skatt,  

og det er for lite snø  

ved mitt hus der opp’ i Bø.  

 

Det er lov å være RIK, 

men med rikdom er det slik  

at noen mener det er galt 

å bli så godt betalt. 

Men det finnes heldigvis 

noen «skatteparadis». 

Det er lov å være rik 

Mel.: Det er lov å være blid 
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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 Aldri så galt at det ikke kan 

bli verre 20. oktober 2021 og Hver gang vi gråtes 26. mars 2022 i 

Kjerringøy. 

Jeg våkner opp og ser at sola skinner 

I to sekund er livet faktisk topp  

men så husker jeg - jeg trenger slettes ikke 

å stå opp 

Siste halvår har jeg vært i karantene 

Men det går fint når jeg ligger helt stille 

Ingen klager skal komme fra min trut  

Det går fint - det er slett ikke ille 

Atten uker – det skal jeg holde ut 

Ja nå går det fint - Ja nå går det fint !!  

Jeg rusler ut, og ser at kjøleskapet 

er fritt for både majones og melk og servela 

Det finnes ikke fnugg av hverken ost eller 

tomat 

Hvordan skal jeg klare å få tak i mat? 

Men det går fint når jeg ligger helt stille 

Ingen klager skal komme fra min trut  

Det går fint - det er slett ikke ille 

Atten uker – det skal jeg holde ut 

Ja nå går det fint - Ja nå går det fint !!  

Pensjonistrevyen 

Jeg vet jeg ganske snart må slakte hunden….  

For den har allerede spist min kjære undulat 

Jeg har mista 14 kilo, og er nesten desperat 

I butikken er alt hamstret bort av mat! 

Men det går fint når jeg ligger helt stille 

Ingen klager skal komme fra min trut 

Det går fint - det er slett ikke ille 

Atten uker – det skal jeg holde ut 

Ja nå går det fint - Ja nå går det fint !! 

Men plutselig så ringer telefonen 

det er lenge siden nå – det er fra gamlejobben 

min 

Der alle er blitt sjuke - og jeg er jo pensjonist: 

De beordrer meg å komme straks tilbake!! 

For der ute, der er visst alt ille 

Jeg forstår klart at nøden er stor 

Så jeg sier jeg selvsagt skal stille 

Bare jeg får ha HJEMMEKONTOR ….. 

Ja da går det fint - Ja da går det fint !  

I karante-
(Helge 2020,  
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Erna er den i Pensjonistrevyen som har 

hatt flest roller. Hele 193 roller har hun 

hatt i revyer og i tillegg til har hun vært med på 24 andre 

oppdrag for Pensjonstrevyen. 

Erna ble født 6. april 1942 i 

Røirvasseid i Sørfold.  

Hun tok artium som priva-

tist på det Militære gymnas 

i 1966, mens hun samtidig 

jobbet hos Banan-Mathisen 

i Bodø. 

I 1966/67 var hun lærer på Nordskott skole i Steigen. 

I 1967 giftet hun seg med Alf 

Nikolaisen, som også er en kjent 

profil i Pensjonistrevyen 

Erna  gikk på lærerskolen i Bodø i 1968-1970 og ble lærer på Aspå-

sen skole samme år. Hun ble pensjonist i 2008 etter 38 år i skolen. 

Hun hadde sin skuespillerdebut i pensjonistrevyen i 2009 i revyen 

Hummer og kanari. 

Men hun er ikke novise når det 

gjelder revy. Hun var med i revyer på Lærerskolen, blant annet 

Mallorca Mallorca, som hadde turne i Sørvågen og Ramberg i Lo-

foten. Så skuespillerlysten har alltid vært der. 

Mange av hennes roller har bestått av sanger. Hun har sunget i 

kor, blant annet i Con Brio. Con Brio hadde som kjent et krav til 

sangkvalitet med prøvesang for Finn Normann Løvdahl. 

Erna tar imot alle utfordringer og roller. Hun lærer tekster og 

framfører dem med følelse. 

Stå på Erna! 

Pensjonistrevyen 
Erna Nikolaisen 
Tekst: Jan Hagenes 
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The Jazzin’ Pot 
28. januar 

Stinn brakke på årets første Jazzin' Pot . Takk til "Femte etasje" som leverte fan-

tastisk. . Takk til publikum og de som bidro på jam, Salvatore, Henry, Renato, 

Marco, Knut, Camilla, Thomas, Ellen, Dag, Britt.. Neste lørdag 4 februar kl 13.00 er det Jazzin'pot 

igjen. Denne gang i samarbeid med Bodø Jazz Open. Velkommen til en ny forrykende jazzkafe. Ta 

med stemme, instrument, venner etc og møt opp, bli med å jam på " åpen scene".  

Det skjedde . . 

https://www.facebook.com/events/848829389742858/?__cft__%5b0%5d=AZUXmUE3Mc56ywWkxDm6SAL6Pe_Fxt51nVajR2Eopfb0B7Gi2GCmeSMMBGCQRhnntjgjTziA3SZM0lk5LFe_5J8rKwB1JOdd-aGqa3plw3dNT_H71C6rwE1OyiikiqbBVKi8jP5jm7BSzAPdJ9hLiwmRAejtszo7t1nV_99qJYgygkhkqp8PWRdu_-c3uxnS2v0
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Det skjedde . . . Te-dans fredag 27. januar 

Siste fredag i januar spilte Steinar’s opp til Te-dans i kulturkafeen. 
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Pass opp - SVINDEL! 

Her er noen av e-postene jeg får daglig, der noen prøver å fange meg 

slik at jeg oppgir adresse og bankkontonummer.  

Lister med e-postadresser er en salgsvare, og noen der ute sender ut sli-

ke ”tilbud” til flere millioner daglig. Noen klikker på lenken og lar seg 

lure. 

Klikk ALDRI på ei lenke (det fargede feltet der det står BEKREFT el-

ler annet). Og klikk aldri på ei lenke - her et nummer i blått med strek 

under. 
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Slik så det ut 23. juni 2016 

Bilder fra mitt arkiv 

Fraflyttet. Ved Åselistraummen 25. juni 2016  


