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Sist torsdag ble 
Filmavisa Tromsø 
lansert på rådhuset 
i Tromsø.
Tekst: vetle Ravn viken
vetle.viken@nordlys.no

lokalhisToriE
Filmavisa Tromsø er et helt 
nytt tilbud til eldre i Troms. 
Fra og med 28. desember skal 
det legges ut episoder på nettsi-
den Filmavisa.no. Den skal ta 
for seg viktige historiske steder 
i byen, og sammenligne de med 
deres moderne versjoner.

Prosjektet er i regi av Helse og 
omsorgstjenesten, Den kultu-
relle spaserstokken i Tromsø 
kommune og Sanitetskvinnene 
med flere.

Filmavisa Tromsø er et initia-
tiv tatt av John Arvid Berger. 
Han og Polarfox AS er også pro-
dusent. Musikken er levert av 
Henrik Littauer.

Tilbudet skal være gratis, og 
tilgjengelig for alle.

Lanserer brukervennlig nettside med levende lokalhistorie

Nytt tilbud for Tromsøs eldre

FLYER: Slik ser en av flyerne til Filmavisa ut. 

BEGEISTRET: Helse og omsorgstjenesten er veldig fornøyde med 
Filmavisa Tromsø.  Fra venstre: Leena Vourinen, seksjonsleder for 
sykehjemmene i Tromsø, og Cecilie Barth-Heyerdahl, trivselskoordina-
tor på Mortensnes sykehjem.  FoTo: VETLE RaVn VIkEn

Eldre som målgruppe
Berger fikk ideen før koronae-
pidemien inntraff. 

– Jeg holdt et foredrag om 
noen historiske steder i Trom-
sø, for noen eldre og det falt 
veldig i smak. Så når koronaen 
traff oss fant vi ut at det ville 
være veldig lurt å digitalisere 
disse foredragene jeg holdt.

Berger har veldig gode opple-
velser med lokalhistorie og de 
eldre.

– De eldre var veldig enga-
sjert i lokalhistorie, så vi håper 
at det kan skapes samtaler 
rundt det som vises. 

Berger håper at dette er noe 
de eldre kan nyte i lag med sine 
medbeboere på sykehjem, eller 
med venner og familie. 

Han og teamet sitt bestående 
av blant annet webdesigner 
Ove Aigner Haukenes ønsker å 
gjøre det brukervennlig for el-
dre som kanskje ikke er så flin-
ke med datamaskiner.

– Vi ønsker å lage en nettside 
som er enkel å forstå, som er 
klart og tydelig for alle, sier 
Haukenes og Berger.

Eldretjenesten er positiv
Sykehjemmene har hatt utfor-

dringer med å tilby aktiviteter 
for beboerne sine på grunn av 
koronaen og mangel på frivilli-
ge som følge av epidemien. 
Cecilie Barth-Heyerdahl som er 
trivsels-koordinator på Mor-
tensnes sykehjem er veldig po-
sitiv til Filmavisa Tromsø.

– Vi håper og tror at vi kan 
sette på episodene, og så ha 
samtaler rundt det vi ser. Vi har 
brukt NRK-arkivet, og det har 
fenget veldig. Dette blir kjem-
pebra. 

Leena Vourinen som er sek-
sjonsleder for sykehjemmene i 
Tromsø har også veldig tro på 
prosjektet.

– Det er viktig å huske at dette 
vil appellere til eldre som ikke 
bor på sykehjemmene også, de 
eldre kan ofte mer om internet-
tet enn det vi tror. 

"
De eldre var 
veldig engasjert i 
lokalhistorie, så 

vi håper at det kan skapes 
samtaler rundt det som 
vises. 

LanSERInG: Torsdag la John Arvid 
Berger og teamet hans frem Filmavisa 
Tromsø. FoTo: VETLE RaVn VIkEn


