FOLK FLEST

FOLK FLEST
BURSDAG

GLOMFJORD KINO

ELISE; VELFERDSTEKNOLOGI-GRÜNDER

IDA 9 ÅR

Søndag 4. feb. kl. 18.00 i 3D
Tirsdag 6. feb. kl. 18.00 i 2D
Fredag 9. feb. kl. 17.30 i 2D
COCO
Norgespremiere
Sjanger: Animasjon/ Familiefilm
Lengde: 1 t. 44 min.
Aldersgrense: 6 år

Hipp HURRA for
Ida Moen som fyller
9 år 31.01.2018.
Ei fantastisk flott
jente med hjerte av
gull, aktiv som få og
fiskelykke i en helt
egen liga. Vi er utrolig glad i deg Ida.

Bli med på en fantastisk og fargerik
reise. Vinner av Golden Globe og
nominert til Oscar for beste animasjonsfilm i år.

En av de to gründerne bak appen som skal hjelpe eldre mennesker til å huske sin livshistorie, kommer fra Glomfjord.
Elise Tinnan Gjelseth (26) er i dag er bosatt i Trondheim. I to og et halvt år har
hun jobbet fulltid med å utvikle og gjøre
kjent den digitale løsningen som nå sprer
om seg i norsk demensomsorg.

Stor klem fra
mamma, pappa, Iver
og Fico.

Søndag 4. feb kl. 20.00
PER FUGELLI - DEN SISTE RESEPT
Sjanger: Dokumentar
Lengde: 1 t. 50 min.
Aldersgrense: Tillatt for alle

INNSENDT BILDE

"Per Fugelli - siste resept" er en rørende
og livsbejaende film om å leve for fullt
til det hele er over.
Tirsdag 6. feb. kl. 20.00
DEN 12. MANN
Sjanger: Action/ Drama
Aldersgrense: 12 år
Lengde: 2 t. 15 min

Tusen takk
til Veronica
Alpøy som
har sendt
oss dette
bildet fra
kirkestedet
i Gildeskål,
nydelig vinterhimmel i
januar.

Jan Baalsruds to måneder lange flukt
regnes fortsatt som en av de mest
utrolige overlevelseshistoriene fra andre
verdenskrig. Storsuksessen på kino er
snart sett av 600 000 personer.

Så behovet
Det var gjennom studiet Innovasjon og
prosjektledelse Elise kom i kontakt med
Johanne Viksaas, som opprinnelig hadde
ideen til appen Framtia skrev om for to
utgaver siden. Begge studentene så behovet for et hjelpemiddel som kunne være til
nytte på det sosiale planet knyttet til demensdiagnoser.
- Det som finnes av teknologi på området
handler mest om GPS-sporing og alarmer.
På det menneskelige planet oppdaget vi at
teknologien hadde et «hull», og det ønsket
vi å gjøre noe med, forteller Elise.
Hun er nettopp kommet fra en «opplæringstur» i Beiarn, som nå tar i bruk digitale minnebøker som første kommune i
Salten.

BOKANBEFALING

«VINDELTORN»
Tone Almhjell

Hva hvis du hadde nøkkelen til en fantasiverden
der alle barnas drømmer- men også mareritteneer i live?
Elleve år gamle Lin oppdager at hun kan vandre
mellom vår verden og fantasiverdenen Sylver. Der
finner hun ikke bare kjæledyret Rufus, som egentlig er død, men plutselig er hun også det eneste
håpet som Sylver har for å bli reddet- og dette før
porten mellom de to verdenene lukker seg!

Kerstin Gierlich

Boka får du
tak i på Meløy
bibliotek

TIPS
INGUNN!
Har du et bilde, en tekst eller en kuriositet du ønsker å
dele med andre lesere?

Kontakt oss!
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ingunn@framtia.no
97 79 31 03 www.framtia.no

Denne hyggelige mailen kom til oss fra Halsa i forrige uke: - I dag skulle sola vært her
i Halsa barnehage. Overskyet vær, men vi måtte feire sola uansett, med egenbakte
solboller og solhatter. Alle på avdeling "Rød" var med og feiret, og liten og stor ser
frem til lysere og varmere dager. Vi i redaksjonen roper på sola sammen med spreke
barnehagebarn. Takk for innsendt bilde.

Konservativ bransje?
Som produktansvarlig er det Elises jobb
å følge opp utviklingen av Memoria.
- Vi har heldigvis profesjonelle utviklere,
for et godt system er avgjørende. Men
også hvordan dette ser ut for brukerne,
rent visuelt. Datateknologi er ferskvare,
det er alltid noe som kan bli bedre, forteller glomfjordjenta engasjert.
Markedsføring og salg står bedriften,
som i dag teller fire ansatte, for selv. De
er så langt alene i Norge om et produkt
som fokuserer på livshistorier.
- Tenker dere å lansere dette utenfor
Norge også?
- Først tar vi sikte på å få fotfeste her
hjemme, og vi ser at det tar tid. Tanken
på å ta i bruk et digitalt hjelpemiddel
som dette må i mange tilfeller modnes
litt. Denne bransjen er kanskje litt konservativ?
Hjem til familien
Travelt opptatt, men iblant stikker Elise
hjem til Meløy og Glomfjord. Sist var i
jula, og da er det mye familie på begge
sider som skal besøkes. Elise er datter av
Tor-Ove Gjelseth og Ellen Tinnan.
- Det var deilig å være tilbake i Meløy.
Jeg er glad i fjellene, i Trondheim er det
så flatt!

Ole Laugsand avslo tilbudet om lærerjobb på Inndyr skole for over 25 år siden, men nå er han på plass.
Han innrømmer å ha savnet naturen i
heimkommunen de årene han har vært
rundt om i landet
- Det er ingen steder som slår ytre Gildeskål. Her er det utrolig vakkert.
Lang, allsidig praksis har formet Ole sitt
syn på opplæring.
- Jeg er opptatt av læringstrykket. Det vil
si å sikre at elevene har lært det jeg har
formidlet, og følge med at alle gjør
det de skal. Jeg vil gjerne løfte
selvtilliten deres dag for dag.
Lærer og elev er hverandres
arbeidsmiljø
- Da må vi forholde oss

INNSENDT BILDE

Tone Almhjells spennende, eventyrlige roman
har spesielt godt og vakkert språk, og ble kåret
til en av de ti beste barnebokdebutene i USA i
2016.

SLEKTERS GANG

NYTT OM FOLK

Solveigs Stue i gang
igjen: Anja Gransjøen
Grønås hjalp til med
servering, da Sissel
Elisabeth og AnnBeate Meløysund åpnet
kaféen på Grønøya
igjen. I forrige uke var
det nemlig klart for
gjenåpning av Solveigs
Stue på Grønøya, etter en periode med
hektisk oppgradering.
De har nå fått på plass
sprinkleranlegg i hele
det gamle bygget, slik
at de kan godkjennes
som overnattingssted.
På lørdag kunne var
begge stuene fulle av
kafégjester, som kunne
nyte hjemmelagede
kaker, kaffe og småretter. Tekst og foto: Rune
Meosli

Gildeskål desember
2017 og januar 2018

Som gründere flest er Elise alltid «litt
på jobb», og selv fra toppen av Fykantrappa måtte viktige telefoner besvares.
- Det var litt dårlig linje derfra, men det
gikk fint, smiler hun.
Vi ønsker Elise og resten av kollegiet
lykke til!

Begravet:
Agnar Johan Johansen
f. 24/5/1950
d. 21/12/2017
gravlagt 5/1 2018
Terje Jensen
f. 10/6/1954
d. 12/1/2018
gravlagt 19/1/2018

Tekst: Anne Mette Meidelsen

Oddbjørg Kristine Johansen
f. 27/10/1922
d. 18/1/2018
gravlagt 1/2/2018

SUDOKU

Regler:
Fyll inn i brettet slik at hver rad, hver kolonne og hver 3x3 boks inneholder tallene 1
til 9. Det er bare 1 løsning for hver oppgave.
Løsninga finner du bakerst i avisa.
Glomfjordjenta Elise Tinnan Gjelseth (26)
har vært med på å utvikle velferdsteknologi for personer med demenssykdommer. Foto: Privat

slik at det blir hyggelig for alle i undervisningsrommet. Trivsel og trygghet,
rammer, og tilstrekkelig med arbeidsoppgaver er helt sentralt
Ole har vært kontaktlærer i mange år, og
framhever hvor viktig god kontakt med
hjemmet er
- Tett og god kontakt med de pårørende
er en suksessfaktor. Den er helt avgjørende for et godt læringsutbytte.
Han har et vikariat dette halvåret, og
underviser i sine to spesialfag, kroppsøving og norsk.
- Jeg er her for å prøve å gjøre en så god
jobb som mulig, og løfte faglig de elevene jeg har ansvaret for denne våren.
Tekst og foto: Rolf Hessvik
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ANNONSE
Forbønnstelefonen er åpen
mandager 19.00- 21.00
tlf 41 22 03 23 (vanlige
tellerskritt)
Vi ber for ditt behov.
«Bønn for Meløy»
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