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Andunger i solen:

Dette bildet er tatt i elven like ved her jeg bor. To av andungene bader i lyset fra sola som 
speiler seg i elven. De kom etter hvert så nært at jeg nesten kunne ta på dem. Det var en stor 
opplevelse å få tatt dette bildet. Jeg synes rett og slett det ble vakkert.

Andunger på nært hold:

Her er andungene bare to meter unna meg. De trodde kanskje jeg hadde med mat til dem? 
Det er godt å få naturen nært innpå, og de er vakre disse fuglene. Jeg tok en hel bildeserie av 
dem, og mange av bildene ble gode. Det er godt å hilse på andunger hvert år, og noen ender 
ruger fast ved elven hvert år. Det er artig å se når andungene er veldig små. Da er de nesten 
som små nøster som svømmer, men da er de mer sky av seg.
Andemor hadde klart å fostre opp fem unger, og de ga meg en opplevelse jeg sent vil 
glemme. Det er stort å komme så tett innpå andunger. Jeg synes i hvert fall det. Jeg gleder 
meg allerede til å hilse på nye unger til neste år, og kanskje få flere blinkskudd. Takk til 
«modellene» som mer enn gjerne stilte opp til å bli fotografert, og takk til skaperverket som 
smilte til meg og ga meg anledning til å knipse disse bildene.
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Kløvermarka i hvit skrud:

Kløvermarka lever virkelig opp til sitt navn. Her er den helt dekt med hvitkløver. Det var 
virkelig et vakkert skue. Det var nesten som om det hadde kommet snø midt på sommeren. 
Det er virkelig vakkert i Kløvermarka. Denne kløver-enga er bare femti meter fra hvor jeg 
bor. Her er det også en liten fotballbane for de som liker å spille fotball, og det er mange. 
Jeg må bare få takket naturen for dette fine motivet. Den gir meg stadig nye bilder å 
forevige, og det er jeg meget takknemlig for. Om våren, sommeren og høsten står gode 
motiver i kø for å bli fotografert, så da drar jeg mer enn gjerne på en fotorunde.

Bernards 36-års dag:

Her er far og mor og Bernard i hans 36-års dag. Det var en koselig bursdag med bløtkake 
som mor hadde laget. Lillebror begynner også å dra på årene. Han er en snill og grei 
lillebror med glimt i øyet. Jeg er stolt over å ha han som bror, og jeg er glad i han. Når jeg 
kommer uanmeldt på besøk til han, så tar han seg tid til det, og mange ganger han jeg 
kommet gående i regnvær, kommet innom han, og fått skyss hjem. Han er flink å ta seg tid 
til venner og familie, selv om han er en travel mann. Han driver sitt eget elektrikerfirma 
BM-Elektro, og har fire ansatte. Jeg beundrer hans jobbkapasitet, men også hans evne til å 
slappe av i en travel hverdag. Han er en meget dyktig elektriker, og er også flink med 
kontorjobbing. Lykke til videre i livet, Bernard, både med det ene og det andre.
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Lotta får mat:

Her får Lotta en godbit av Simon. Det var artig å følge med når han kastet mat opp i luften. 
Lotta fikk tak i de fleste godbitene. Hun er en artig og kjempesnill hund. Ketil og Liv-Unni 
er matfar og matmor til Lotta.
Det er alltid hyggelig å være på besøk hos dem. De får meg til å føle meg særdeles 
velkommen hver gang jeg er hos dem. Lotta står for en god del av underholdningen, og er 
en kjempeflink hund. Jeg takker for alle gode stunder sammen med Ketil, Liv-Unni, Daniel, 
Simon og Lotta. Jeg koser meg sammen med dem. Tusen takk skal dere ha. Jeg gleder meg 
til neste gang vi treffes.

Monza rekker tunge:

Katten min, Monza, er for meg et yndet motiv. Dette bildet er tatt for noen måneder siden. 
Her koser hun seg med leverpostei, og snur seg i rett øyeblikk og rekker tunge til meg. Et 
skikkelig artig bilde.
Monza er ei skikkelig kosepusi, og har gitt meg mange gode minner etter hvert. Hun er bare 
snill og god, og har mange ganger fått meg til å le hjertelig. Det er godt å ha en katt når jeg 
bor alene, for det er mye selskap og trøst å finne hos en katt, og Monza har hjulpet meg til å 
få opp humøret når jeg har vært deprimert. Jeg er kjempeglad i henne, og jeg vet at når jeg 
behandler henne godt, så gir hun meg hundre ganger mer av sin godhet. Takk, Monza.

(C) 2008 Arnstein Martinsen.



Torgarposten nummer 1 2008  2. årgang
Hvit Ildtopp:

Denne blomsten var et vakkert skue da den stod i full blomst. Ildtoppen har som regel toner 
i rødt som farge. Hvit ildtopp er mye mer sjeldne, men den tar seg meget godt ut.
Jeg er glad i blomster, for de finnes i alle slags farger og fasonger. Ildtoppen blomstrer villig 
og er ganske lettstelt. Det gjør den til en vinner i vinduskarmen eller på et bord i stuen. Jeg 
har fått mange ildtopper, og jeg blir like glad hver gang. På palmesøndag tok jeg avlegger av 
en slik. I fjor på påskeaften tok jeg også en avlegger. Den står nå i full blomst, rød og fin. 
Blomster er alltid fint både å gi og få. Takk til alle som har gitt meg blomster og annet.

Sammen med gode venner:

Her er jeg sammen med gode venner i Brønnøysund. Terje og Jorun er to reale og greie 
mennesker. Jeg er glad og stolt over å kjenne dem.
Terje er formann i Brønnøysund sjakklubb, og rett som det er har vi private sjakkparti. Han 
og Jorun driver en båtutstyr-butikk med det klengende navnet Sekstanten. Det er alltid artig 
og hyggelig å tilbringe tid sammen med dem, og jeg kjeder meg aldri i deres selskap. Jeg 
tror det var Terje som tok dette bildet av meg. Du ser sikkert at jeg har det godt her. Takk for 
alle gode stunder sammen med dere, Terje og Jorun, og jeg gleder meg til hver gang vi 
treffes. Dere er kjempegreie og kjempesnille begge to, og dere har også snille og greie barn. 
Takk for alle gangene dere har tatt i mot meg i deres hjem. Jeg dukker snart opp igjen.
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En lysning i skogen:

Det er godt å gå i skogen når været er fint, og ekstra fint når man kommer til en lysning i 
skogen. Dette bildet er tatt på sensommeren i fjor, like før løvet begynte å skifte farge. Det 
er godt å være ute i den frie natur, og bare fylles med inntrykk og følelser. Det er en god 
følelse å vandre i skogen. Kanskje er det litt vind. Da kan man høre at det suser i trekronene. 
Inntrykkene er mange i naturen, så følelsene får mye å jobbe med. Å kunne føle på følelsene 
og kjenne hvor godt det gjør, det er viktig for meg. Det å kunne være med å føle øyeblikket i 
naturen, og bare nyte det. Det gjør særdeles godt. Skogen her ligger bare et par hundre meter 
fra der jeg bor, så jeg har kort vei. Takk for øyeblikket, den viktigste følelsen av alle.

Fest på Klara og Alfred:

Utestedet Klara og Alfred er en meget trivelig bar og restaurant. Dette bildet ble tatt i fjor 
høst. Hjemmesykepleien i Brønnøy var da ute på fest. May-Britt sitter til høyre her. Jeg 
husker ikke navnet på den andre jenta, men de er hyggelige jenter begge to.
Det gjør godt å ta seg en tur ut på byen av og til, og spesielt i en by hvor man kjenner mange 
av de en møter på bar. Jeg har bodd i Brønnøysund i litt over 17 år nå, så jeg kjenner mange 
av innbyggerne her. Jeg synes at Brønnøysund er den fineste byen i hele verden. En søvnig 
liten by med mange koselige og trivelige mennesker. Jeg blir garantert boende i 
Brønnøysund mange år fremover. Kanskje til jeg blir gammel og grå.
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Rogn i høstfarger:

Rogna er det fineste treet i høstfarger synes jeg. Den har mange fine nyanser i rødt og gult 
og er et vakkert syn. Bildet er tatt på Seljeholmen i Brønnøysund.
Legg merke til den fine blåfargen på himmelen. Himmel-blå er en av de fineste fargene som 
finnes. Blått er min yndlingsfarge, men spesielt himmel-blå. Det er fint å gå tur om høsten, 
og ha med fotoapparat, for naturen er vakrest om høsten med alle de forskjellige farger som 
finnes da. Jeg trives best om høsten. De fleste liker nok våren best, og våren er også fin. Da 
tenker jeg spesielt på alle småfuglene som synger så fint. Det er helt skjønt å høre på.

Ei alle tiders dame:

Eli er ei alle tiders dame. Hun jobber i psykiatri-tjenesten og der gjør hun en særdeles god 
jobb. Vi har kjent hverandre i noen år nå, og jeg liker henne stadig bedre. Når jeg har tunge 
stunder, liver hun meg opp med sitt gode humør. Når hun ringer om morgenen, og jeg er 
trett og nesten ikke greier å våkne, da er det godt å høre stemmen hennes i telefonen. Da vet 
jeg at jeg kommer til å få en god dag, for hun sprer glede på sin vei. Det er godt at det finnes 
slike damer som henne. Jeg setter meget stor pris på all hjelp jeg får fra henne. Hun er rett 
og slett ei super dame. Takk til deg, Eli, for at du lokker frem det gode i meg. Jeg trives 
svært godt i ditt selskap. Det er nesten som om jeg har ei storesøster som passer på meg. Jeg 
ser frem til hver gang vi treffes. Du får en klem, Eli, og flere blir det.
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På sangens vinger:

Brønnøysund Mannskor hadde en fin forestilling på Forsamlingslokalet i Sør-byen i fjor 
høst. Det var en stor opplevelse for de mange fremmøtte.
Siste halvdel av forestillingen var viet Vidar Sandbekk sine mange fine og gode viser, og 
Mannskoret hadde også skuespill tilhørende visene. Det var til tider så godt fremført at 
mange lo godt av skuespillerne. Mannskoret strålte av sangglede under hele forestillingen, 
og fikk mange ganger fortjent trampeklapp. I pausen var det servering av nydelige vafler 
med syltetøy og rømme. Disse smakte helt fortreffelig. Takk til Mannskoret for en god 
opplevelse, og til alle som hjalp til. Publikum koste seg. Det kan jeg skrive under på.

Sjakk matt!

Brønnøysund Sjakklubb hadde ei artig sjakkturnering ombord på Hurtigruten mot slutten av 
fjoråret. Det var en uhøytidelig turnering med både spising og drikking. Vi seilte tur retur 
Rørvik og hadde det kjempegøy. Sjakklubben er et godt sted å være, for der er det bare 
trivelige mennesker. Jeg tror jeg kommer til å spille sjakk til jeg blir gammel og grå, for 
sjakk er både artig og god trim for hodet. Jeg gleder meg allerede til neste tur med 
Hurtigruten. Det er alltid gøy å være sammen med denne gjengen. Jeg er glad for at jeg er 
med i Sjakklubben. Jeg blir nok medlem i mange år fremover, for sjakk er en idrett jeg ikke 
blir lei av, mye takket være den trivelige gjengen jeg spiller sammen med. Tusen takk.
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Sjokoladeboller er godt:

Ser ikke dette presentabelt ut? Jeg synes sjokoladeboller er godt. Veldig godt. Jeg fant ut at 
jeg skulle ta et bilde av den før jeg spiste den. Den ser virkelig god ut.
Det var hos et venne-par av meg, Terje og Jorun, jeg fikk denne. Det er godt med gode 
venner, og det er de virkelig. Jeg ser frem til hver gang jeg treffer dem, for de gir meg god 
energi, slik at min psyke styrker seg. De er gode mennesker rett og slett. Tusen takk for 
mange gode stunder, Terje og Jorun. Vi treffes.

Tre lys:

Tre lys brenner for kjærlighet, håp og fred. At det blir fred i verden en gang er mitt aller 
høyeste ønske. Jeg tror det kommer til å bli fred en gang. Da skal jeg juble uavbrutt i en uke, 
hvis det skjer mens jeg lever.
Blomsten du ser er en ildtopp. Den fikk jeg av mine gode naboer, Annbjørg og Alfons. De er 
nesten som foreldre for meg, for de er alltid snille og hyggelige. Man skal lete lenge etter så 
gode naboer som de er. Det er alltid hyggelig å tilbringe tid sammen med dem.
Jeg er glad i plassen her jeg bor, og liker meg stadig bedre etter hvert som årene går. Jeg har 
det akkurat som jeg vil i min leilighet, både bygg- og interiør-messig. Takk, Jesus, for at du 
viste meg veien til her jeg bor. Jeg er sikker på at en høyere makt ledet meg til mitt paradis, 
for her jeg bor er det virkelig paradis.
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Monza – Verdens snilleste pusi:
Monza er verdens snilleste pusi. Det er hun helt uten tvil. Det er godt å ha et kjæledyr, for da 
har man noen å bry seg om selv om man bor alene, og så lever man lenger.
Monza er glad i mat og melk. Jeg tror det beste hun vet er stekt kylling, så det får hun 
ganske ofte, for når jeg steller godt med henne, da blir hun glad og fornøyd. Litt kos får hun 
rett som det er. Av og til hopper hun opp i fanget mitt, og ligger og maler når jeg stryker 
henne. Monza er en super katt. Hun er bare snill og god.

Monza – Prinsessen på erten:

Her ser Monza skikkelig stolt ut. Hun liker å ligge mykt og godt, slik som prinsessen på 
erten. Hun koser seg godt her. Legg merke til det artige ansiktsuttrykket. Jeg har hatt mang 
en god latter når hun herjer av og til.
Bildet her ble tatt i slutten av fjoråret. Nå skal Monza snart ha kattunger. Den 28. mai ble 
hun ett år. Hun er glad i meg og jeg er glad i henne. Hun får meg i godt humør når jeg er 
deppa, og om jeg er glad i henne, så gir hun meg mye glede tilbake. Monza fortjener å ha 
det godt, for hun gjør bare godt i mot meg. Takk, kjære Monza. Jeg er glad i deg, og jeg skal 
fortsette å stelle godt for deg, for du betyr mye for meg. Du gjør hverdagen rikere, og livet 
godt å leve. Du fortjener kun det beste, for du er virkelig verdens snilleste katt. Det er det 
ikke tvil om i det hele tatt. Tusen takk.
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Jul hjemme hos meg:

Her har jeg og min bror, Sigbjørn, pyntet juletreet. Vi pyntet det på lille julaften, og vi 
syntes det ble fint. Jeg har ei koselig leilighet og trives her. Jeg var hjemme på perm fra 
Nordlands Psykiatriske Sykehus i julen, for jeg fikk det litt tøft psykisk siste halvdel av 
2007 og hadde da behov for å få hjelp. Takk til NPS for meget god behandling. Det gjorde 
godt å få være hjemme i julen. Den 9. januar i år ble jeg utskrevet.

Jul hjemme på Torget:
Det er alltid hyggelig å være sammen med mor og far å feire jul. Det var Sigbjørn som 
pyntet juletreet også her. Det ble skikkelig fint. Vi fikk mye god mat og drikke i julen, og 
mange fine julegaver. Det var godt å få være hjemme på Torget å feire jul.
Neste dag reiste jeg tilbake til NPS full av gode opplevelser fra julefeiringen. Jeg fikk også 
mange gode opplevelser tiden jeg var innlagt på NPS, og meget god hjelp.
Alt i alt fikk jeg ei god jul og et godt nyttår. 41-års dagen min den 1. januar ble feiret på 
NPS. Da lagde de mange gode kaker. Det var en fin gave. Det var også en fin gave å få så 
god hjelp som jeg fikk. Tusen takk til dere på NPS. Dere gjorde en super jobb med meg. Jeg 
tror 2008 blir et godt nyttår. Det gjelder bare å være optimist og ta livet som det kommer. 
Det har jeg lært meg etter hvert. Da blir skuffelsene færre i livet.
Takk for at du leste dette nummeret av Torgarposten. Ha en god sommer. Kos deg!
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