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GULBURET: Lørdag åpner 
sommerutstillingen på 
Gulburet. Utstillere er Brit 
Paulsen og Thor Thorsen.
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Førstnevnte stiller ut malerier, 
mens Thorsen er fotograf. Flere 
av fotografiene som han stiller 
ut er tatt i området rundt Bør-
gin. Brit har mange spennende 
uttrykk med mennesket i ulike 
situasjoner og stemninger. 
Sommerutstillingen med det to 
rutinerte kunstnerne har fått 
tittelen «Stemning».

Menneskers liv og historie 
Thor Thorsen bor i Stjørdal og 
er født i Oslo i 1943. I et presse-
skriv sier han at han alltid har 
vært fascinert av å forevige det 
som han ser og opplever med 
fotografier. 

«De siste 6–7 årene har dette 
ledet til illustrasjon av men-
neskers liv og historie, som i 
fotografier av vinduer i naust 
og hus, men også enslige hus 
i et landskap som gjenspeiler 
beboernes liv og miljø. Bildene 
viser ikke det som er innenfor 
vinduet, men det som er plas-
sert i vindusposten til allmenn 
skue. Beslektet med dette er 
små levende eller døde ting i 
store omgivelser, som er der i 
lang tid og til alle årstider: En 
følelse av tid, rom og alenehet.» 
står det å lese i presseskrivet.

I lek og i samhandling
Brit Paulsen er også fra Stjør-
dal og født i 1944. Hun maler 
med akryl, og bør være kjent 

Tid for Gulburets 
sommerutstilling

FOTO: Ett av fotografiene tatt av 
utstiller Thor Thorsen.      

På selveste 16. mai holder Viva-
ce festkonsert i Inderøy kultur-
hus. De har brukt ettervinteren 
på å plukke ut hits for alders-
gruppen 6 – 16 år. Resultatet er 
en heidundrende konsert med 
musikk fra filmen «Frost» som 
fikk Oscar for beste originale 
sang, filmmusikalen «Mormor 
og de åtte ungene», «Karsten 
og Petra», sanger fra Melodi 
Grand Prix jr. samt radiohits 
og mye mer!

Siv Anette Lorentzen er 
ansvarlig for koret og konser-
ten, og hun er ikke beskjeden 
på korets vegne når hun omta-
ler den kommende konserten.

-Vivace er i kjempeform og 

sammen med et råtøft band blir 
det en fantastisk konsert. Ban-
det består av Bjørn A. Brats-
berg på piano, Ketil Verdal på 
saksofon, Morten Fossum på 
gitar, Geir Egil Ulvin på bass 
og Oddvar Fossum på perku-
sjon. Selv om konserten består 
av «Hits for kids» kan vi love at 
den er hørverdig for alle alders-
grupper.

Her får man alt fra vakre og 
vare ballader med ungdomsko-
ret til bøttevis med sjarm, 
trøkk og musikkglede fra aspi-
rantkoret. Så ta en pause fra 
bunadsskjorter og kakebaking 
og kom på konsert, oppfordrer 
Siv Anette Lorentzen.

Hits for kids

VÅRSLIPP: Vårslippet foregikk på gården Dukletten i Mosvik. Fire som var til stede: f.v. Ida Tangstad, Arnt Vang, Kjerstin 
Heggdal Grimstad og Åse Gregersen.

DUKLETTEN MOS-
VIK: Sist tirsdag var 
det tid for vårslipp 
av sau på gården 
Dukletten i Mosvik. 
Det fi kk pensjo-
nærene på Pensjo-
nistPensjonatet på 
Maurtuva være med 
på.
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PensjonistPensjonatet på Maur-
tuva er ett av to tilbud for hjem-
meboende personer med demens 
i regi av Inderøy kommune. 

Har plass for fire
Siden april i fjor har personer 
som har blitt rammet av demens 
hatt mulighet til å overnatte en 
gang i måneden på gården Maur-
tuva på Utøy.

– Det er plass for fire pensjo-
nærer, og nå har vi to ledige 
plasser på pensjonatet, forteller 
daglig leder Kjerstin Heggdal 
Grimstad. 

– Vi håper plassene blir fylt 
opp så snart som mulig, tilføyer 
hun.

Forskjellige aktiviteter
PensjonistPensjonatet har til-
bud den første mandagen og tirs-
dagen i måneden. Det er skyss 
inkludert i opplegget og her er 
det mye som skjer i løpet av de to 
dagene.

– Det er ingenting vi må gjøre 
her. Vi legger opp til det dagsfor-
men tilsier og det deltakerne har 
lyst til. Det kan være alt fra mat-
laging og veving til aktiviteter i 
fjøs og hage. 

Målet er at alle skal dra her 
ifra med et smil om munnen 
etter to dager med trivsel, lat-
ter,  god mat,  sosialt  lag og 

■  PensjonistPensjonatet tok turen til Mosvik og

Vårslipp 

TRIVES: Beboer på pensjonistpensjonatet, Åse Gregersen, trives og synes tilbu-
det som hun får her er supert.

for det inderøyske kunstpubli-
kummet i og med at hun tidli-
gere blant annet stilt ut i Nils 
Aas Kunstverksted. Hun har 
også deltatt på utstillingen i 
regi Midt-Nordisk Kunstfesti-
val.

«Motivene er mennesker i 
lek og i samhandling. I de siste 
årene har barn vært hovedmo-
tiv: Barn i lek og i alvor alene, 
sammen med andre barn og 
i familierelasjoner. I denne 
utstillingen prøver jeg å vise 
hvordan barnet kan prøve ut 
sin identitet gjennom å iføre 
seg ytre tegn som klovnenese, 
englevinger, boksehansker osv. 
Jeg har bakgrunn som drama-
lærer, og utforskning gjennom 
å prøve seg ut i ulike roller, 
vises ofte i bildene mine» står 
det å lese i pressemeldingen.  

meningsfulle aktiviteter, sier 
Kjerstin.

Vårslipp
Vårslepp av sau sto på dags-
planen på PensjonistPensjo-
natet denne uka. Det skjedde 
på gården Dukletten i Mosvik, 
heimgården til Ida Stene Tang-
stad, faglig ansvarlig for tilbu-
dene på Maurtuva vekstgård for 
hjemmeboende personer med 
demens. Åse Gregersen, beboer 
på PensjonistPensjonatet, fortel-
ler at hun synes et slikt tilbud er 
supert.

– Det er veldig trivelig og mor-
somt. Vi gjør forskjellige aktivi-
teter hver gang og jeg stortrives. 
Jeg får blant annet holde på med 
veving, som er yndlingsaktivite-
ten min, smiler hun.

TrivselsTreffet
I tillegg til PensjonistPensjona-
tet på Maurtuva har bedriften et 
tilbud to ganger i måneden. Det 
kalles TrivselsTreffet. Det var 
oppstart i januar 2012 og også 
der er det god plass til nye folk 
som ønsker å benytte seg av til-
budet. 

– Vi gjør mye av det samme 

som vi gjør på PensjonistPen-
sjonatet, bare at dette er et dag-
tilbud. Vårt fokus er dagen i 
dag – her og nå. Trivelig sosialt 
samvær, god mat og aktiviteter 
en trives med øker livskvalite-
ten for alle mennesker, med eller 
uten en diagnose, mener Kjer-
stin. Hun forteller at hun håper 
flere vil benytte seg av tilbudene, 
for det er både sosialt og trivelig 
for deltakerne. Hun legger til at 
etter hvert håper de at man kan 
ha et tilbud hver tirsdag, og i 
2015 blir det lovpålagt at det fin-
nes tilbud i hver kommune for 
mennesker som har blitt rammet 
av demens.

– Hvis noen får lyst til å være 
med på enten TrivselsTreffet 
eller PensjonistPensjonatet er 
det bare å søke hos Inderøy kom-
mune, avslutter Kjerstin Hegg-
dal Grimstad.

På Maurtuvas nettside kan 
en lese at Maurtuva Vekstgård 
også tilbyr tjenester tilpasset 
småbarnsfamilier og behov i 
barnevernet og sosiale treff  og 
overnatting for hjemmeboende 
personer med demens. Gården 
drives av Ida Stene Tangstad og 
Kjerstin Heggdal Grimstad.


