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1. Nå heter ieg Kulturhuset Skogtun og er veldig glad i dag,

og kan av hjertet si velkommen til alle dere

som ærer meg med innvielseslag,
koselig for meg, og ieg håper treffene blir flere.

2. Som dere ser, er jeg pyntet til fest

i fjongeste stas og klær.

Jeg er stolt av å vise meg frem for hver en giest,
jeg vil dere skal se hvor fin ieg er.

3. Se på kiolen min i håpets grønt,
og skjørtekanten i dypeste rødt.
Og halsekledet på scenen er virkelig skiønt,
jeg er så glad jeg lever, og igien er {ødt.

4. Og skoene mine er nylakkert og blanke
og gode og varme, isolert alle steder.
Det er som efl drøm som ble virkelighet f.ratanke,
ja, dere, nå har jeg så mange, mange gleder.

5. Og veslesal, ganger, toaletter og kjøkken,
fin leilighet i annen etasje, og mye, mye mer.
Slik som ieg så ut, er det utrolig at noen stod røkken,
for alle detalier og utbedringer dere heller ikke ser.

6. Og en ting til dere, jeg er pensjonist i år,
vel 57 år siden mor som var født i 1,907, døde i helvedesild.

Jeg husker varmen med sorg og sår,

så det er som et eventyr at jeg fremdeles er til.

7. Jili 7929,Ia varmen alt ød,e,

et sviende slag for mine venner i avholdslaget.
Men som Fugl Føniks ieg reiste meg fra askens døde,

tapet var stort, men avholdsfolket ville ikke tape slaget.

§



8. Arkitekter ble kontaktet, men forlangte tusenvis av kroner i
honorar,
med lite penger ikke mulig på noe vis.
Da stod fram en stille og beskjeden kar,
Thorvald Løkker med tegning og sa, vær så god - gratis.

9. Jeg var bare spebarn den gang i tjueni,
men hadde en god far og mang en venn.
Skolebestyrer Nesse og maler Andersen tok hånd om meg med

all sin tid,
og sakte og sikkert reiste avholdslokalet på Skarnes seg igien.

10. Adolf Johnsrud fra Slåstad satte opp hele huset for 4.500 kroner,
Hans Gjelsnes, Skarnes, grunnmur og to piper for kroner
trehundreogti.
En krone timen hadde de, ia dere, da var det andre tofler,
Det er fint å kunne minnes også slik ei tid.

11. Jeg kom meg utrolig fort, allerede fem måneder etter brannen
var 7. etasje ferdig, og annen dag iul var det iuletrefest,
og Hans Andersen, den skfeggprydete mannen,
sammen med Ivar Nesse ønsket velkommen til hver en giest.

12. Og at jeg har fått navnet kulturhus nå

sammen med SKOGTTIN det klinger så bra.
I mange år kunne du her en kulturopplevelse få.

For hos meg blomstret kulturen også da.

13. Hos meg var det skuespill, musikk og sang,

her var møter med opplesning, foredrag og håndskreven avis.

Og 1,7. mai dere, ja, 77. mai den gang,
jeg ville ikke unnvært den dagen for noen pris.
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14. Den gang var ikke dagen som nå,
nå synes ieg alt er slutt ved middagstider.
Da var det hos meg en stilig fest, og du kunne gå
og velge kulturens forskiellige sider.

15. I Bøndernes hus danset ungdommen til feiende musikk,
hos meg, her på Skogtun var det lødig program.
Tale for dagen, musikk og sang, virkelig fin 17. maiopplevelse
du fikk,
og stemningen var topp - uten en dram.

16. Det var som'Wollert Konow på sin sokkel smilte der ute,
og blomster og flagg var han pyntet med.
Og 17. mai-toget da hadde sin faste rute
for å takke frihetsmannen for uavhengighet og fred.

17. Og en ting til dere, det er det ikke mange som husker
musikkpaviljongen som Andersen lot bygg.,
Skarnes hornmusikk spilte for folket, og småfugl sang i busker,
og bygdefolket koste seg i sommerdagen med hygge.

18. Så kulturopplevelse, kjære venner, har det vært både ute og inne,
så du, det har gledet meg storlig at jeghar f.itt det i mitt navn.
Dere skulle bare vite for fine opplevelser jeg har i minne
til Skarnesfolkets beste, fa til hele bygdas gavn.

19. Så her blomstret kulturen i mange år
inntil krigen kom med ubudne gjester.
Og da de forlot meg, hadde jeg mange sår,
og det tok lang tid f.ør de var fjernet de siste rester



20. I mai-dagene 1945 kom gutta fra skogen og flyttet her inn,
da likte ieg meg, ieg så fram til lysere tider.
Du verden for fredsbrus i sjel og i sinn
med hurrarop og fest fra nordmenns beste sider.

21. I mange år etter krigen som før det gikk,
også her hos meg, avholdslaget hadde sine møter og fester.
Inntil tilbud kom fra sØing skofabrikk,
og da ble det skojenter som ble mine gjester.

22. Jeg skal ikke trette med for mange minner,
da avholdsfolket hadde ryddet etter skofabrikk og annen industri
blomstret møtevirksomheten opp igien, i protokollen du finner
referater om mØter og samlinger til hver en tid.

23. leghar opplevd litt av hvert, det jeg husker,
og tårer og regn fra gradrenner trengte inn.
Veivesenet ville ha vei gjennom meg og nabohus og busker,
så stod jeg der da og forfalt for vær og vind.

24. Etter veivesenets utspill var kommunen blitt eier,
og ikke noe ble gjort, for veivesenet holdt på sitt.
men etter noen år kom nye planer om rundkjøring og veier,
og ieg var lettet og pustet fritt.

25. Iflere år hadde jeg det vondt og hardt
og merket at om ingen tok hånd om meg, ble det den visse død.
Det kunne ikke gå lang tid, det måtte skje snart,
og tenk dere, det kom noen her og pratet med entusiasme og
glød.
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26. Detførste tegn til at noe ville skje,

ivrige folk slo ned villniss og gras.

For når sant skal sies, ieg holdt på å gro ned,

nå ble søppel og rot kjørt bort i flere lass'

27. Nå var starten giort, det skiønte ieg,
skulle ieg endelig få oppleve friske dager'

Omsider ieg skiønte mange ville redde meg

fra regn og råte og fra mange plager'

28. Kan tro ieg var glad da folk begynte å rusle her inne

og så min skrøpelighet om noe kunne bli giort'
D1 dunket i golv og banket i vegger for å finne

om jeg var lii laga, og så sa de, vi tar fatt, det må skje fort'

29. SåL solgte de andeler, og det ble penger,

og jeg ble så glad da redningsarbeidet ble tatt opp

og forsto at bygda meg virkelig trenger,
oå d.t ville ta tid med meg, ville det ikke bli stopp'

30. De gikk grundig til verks, det er virkelig sant,

alt f.ratopp til tå skulle ordnes med'

Opp. på mitt hode, hva var det de fant,
haddeleg fått skrapesyke, ieg trodde da det'

31. De skrapet og Pusset måsa og flas,

skiftet papp og lekt, ieg likte meg da.

Alt gikk ledig, ikke noe mas,

ingen var morsk og strengt sa i fra.

32. Ognå ville de ieg skulle ha kledning varm og god,

de sprøytet inn steinull alle steder.

Så grundige var de at ieg nesten ikke forstod
at jigpå aiderdommen skulle bli vist slik heder'



33. Og ikke nok med det, utvendig ble ieg vasket og spylt,
så rein har jeg aldri i livet vært.
Når spylestrålen kom på meg, noen hørte jeg hadde hylt,
men da beisen kom på, brystet jeg meg svært.

34. Med glede så jeg mange tok sine tak,
jeg kfente ikke alle som i dugnad var med.

men jeg skjønte de arbeidet for en god sak

og det er utrulig hvor mye arbeid på meg ble lagt ned.

35. To personer ble jeg likevel godt kient med,
jeg tror Vesla og Bjarne bodde her natt og dag.
De var over alt, ble aldri kied,
uten dem hadde det nå ikke vært noe åpningslag.

36. Vesla la for dagen beundringsverdige evner
til å administrere og få dugnadsfolk til rette tid og sted.

Og til å få tak i saker og ting, jeg nevner
at hennes blikk og fantasi gav henne ikke fred.

37. Ikke fred for ektemannen Bjarne heller,
det er ingen som aner alt han har giort
gjennom lange dager og sene kvelder,
ekteparet Grues arbeid er historisk stort.

33. Og nå er jeg pyntet til kulturminneåret nittisju,
jeg er så glad og vil gjerne favne dere alle.
Og som pensjonist er jeg gjenoppstått, rent født på, ny,
jeg er virkelig glad for at noen fikk kalle'.

39. Kallet til å ta vare på noe av det gamle
Skarnes har endret seg mye de senere år.
Så gled dere med meg at jeg ikke ned måtte ramle,
men som nyoppusset og frisk pensjonist ieg inn i framtida går
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