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En glad gjeng på tur i vakre Lofoten i strålende vær. 

 



Lederen 

Da står sommerferien snart for døren og 

Bruskforum nr 2 er under utarbeidelse. I alle 

årene jeg har vært med i styret i TRF, har siste 

oppgave før foreningen har gått i feriemodus 

vært å pakke Bruskforum, og få sendt det ut. I 

dette nummerert har vi masse interessant stoff. 

Alt fra reiseskildring fra foreningens tur til 

Lofoten, til intervju med Ivar Østerli som har 

gått på varmtvannstreningen vår i over 50 år.  

Det som rører seg i organisasjonen for tiden er høringer for omlegging av 

likepersonarbeidet og diagnosearbeidet. Dette er to store og tunge 

oppgaver for NRF, og vi i Trondheim Revmatikerforening har sendt inn 

våre betraktninger om disse temaene, som begge er veldig viktig for oss. 

I styret i TRF har vi fordelt oppgaver mellom oss både for at det ikke skal 

bli for stor belastning på enkeltpersoner, og fordi at jeg har tro på at det 

er morsommere å være med i et styre der man jobber og har oppgaver, 

enn å bare sitte på møter å ta imot informasjon om hva andre har gjort. 

Vi var så heldig å få midler fra ExtraExpress for å gjennomføre golfkurs 

for våre medlemmer. Dette tror jeg blir både morsomt og sosialt. Det beste 

er at man får spille resten av året på kortet man får. Vi må nok dessverre 

ta en liten egenandel, men de 30 000 vi har fått fra ExtraExress vil stort 

sett gå til å senke egenandelen.  

18 juni arrangerte TRF Blåtur. Det ble en flott tur, og det fantastiske 

været vi har hatt, ble med oss gjennom nesten hele dagen. 

Til høsten kan vi friste med gode temaer på møtene. 

Vi tar gjerne mot ønsker for fremtidige temamøter. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer   

Irma 
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HAR TRF DIN RIKTIGE POSTADRESSE  

OG E-POSTADRESSE? 

Tre ganger i året sender TRF ut medlemsbladet vårt. Hver gang får vi noen i retur 

fordi adressen er feil. TRF inviterer til Temamøter og sender ut annen 

informasjon på SMS og e-post til de som har e-postadresse. 

Om du mener at du har meldt riktig e-postadresse til TRF, men likevel ikke får 

tilsendt invitasjonen på e-post, betyr det mest sannsynlig at vi har feil adresse.  

Du kan selv sjekke dette og rette eventuelle feil på dine sider på Norsk 

Revmatikerforbund. Eller du kan sende en e-post med medlemsnummer, navn, 

adresse og e-postadresse til trondheim.st@revmatiker.org og vi vil rette det for 

deg. 

Hvorfor er dette viktig?  

Å sende BruskForum til feil adresse fører til ekstra portoutgifter for foreningen 

dersom vi må sende bladet ut to ganger. 

 

Hver gang vi sender ut informasjon på e-post, får vi 10-talls i retur fordi 

adressene er feil slik at de ikke kan leveres. Dette medfører ekstra arbeid for oss 

som må slette flere titalls e-poster hver gang. Men verre er det, at viktige e-poster 

kan bli oversett blant de returnerte.  

 

 
 

Bygger vi stein på stein blir det bra til slutt   
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Stand på St.Olavs Fra venstre: 

Inger Anne Kolsvik, Gerd Aune og 

Margareth Berg Vårvik. 

Revmatikerdagen. 

Tekst: Eva Elida Skråmestø.  

For å markere Revmatikerdagen, 15. mars 2018 

valgte Trondheim Revmatikerforening å slå seg 

sammen med Likepersontjenesten i Sør – 

Trøndelag. Sammen hadde vi en godt synlig stand 

på Bevegelsessenteret på St. Olavs hospital.  

Fra styret i Trondheim Revmatikerforening stilte 

leder Irma Strøm og nestleder Eva Elida 

Skråmestø, likepersontjenesten var representert 

ved Margereth Berg Vårvik, Gerd Aune, Inger 

Anne Kolsvik og Kari Lunde.  

- Det er trivelig å stå på stand. Mange kommer og slår av en prat og tar gjerne 

imot informasjonsmateriell, sier Gerd Aune. Hun har snakket med både leger, 

pasienter, pårørende og studenter.  

I tillegg til informasjonsmateriell delte vi også ut stressballer og Twist, noe 

som var veldig populært. - Nå har det vært flere revmatologer her og hentet seg 

en ball, ler Margareth Berg Vårvik, som har notert seg bak øret at disse trenger 

vi fler av neste gang vi skal stå på stand.  

Det var naturlig å velge Bevegelsessenteret på St. Olavs når vi skulle markere 

oss på Revmatikerdagen. Her treffer vi mange mennesker som er i vår 

målgruppe, både revmatikere og pårørende. Dessuten får vi også synliggjort 

tilbudet vårt til helsepersonell. - Vi informerer om de tilbudene vi har som 

blant annet bassengtrening, temakvelder og Reuma Sol. Men folk kan spørre 

om alt mulig fra kosthold til hjelpemidler sier Inger Anne Kolsvik. Hun synes 

det er veldig givende å stå på stand for å snakke med mennesker. 

Irma Strøm synes også at å stå på stand var en fin måte å 

markere Revmatikerdagen på. - Det er veldig viktig at vi er 

synlig slik at folk vet hva Norsk Revmatikerforbund er og vet 

hvilke tilbud vi har, sier Irma Strøm. - Det er selvfølgelig 

hyggelig om folk ønsker å bli medlem, men det viktigste her i 

dag er å spre bevissthet blant folk om at Revmatikere har et 

tilbud om en forening hvor man kan møte andre som er i samme situasjon som 

dem selv.  
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Så for å oppsummere dagen så fikk vi delt ut masse informasjonsmateriell, vi 

gledet mange mennesker med en Twist, vi ble noen stressballer fattigere – men 

så ble vi også noen medlemmer rikere. Alt i alt – en meget bra dag.  

 

 

 

 

 

 

 

Nye utdelinger fra Revmafondet. 
I Revmafondets styremøtet 24.april ble det bevilget tilskudd til prosjekt : 

Pred-dose ved prosjektleder Florentin Moser revmatologisk avdeling     

St. Olavs Hospital.  

Beløp stort kr. 60 000,00. 

Formålet med prosjektet er å utvikle et digitalt verktøy (app) til pasienter 

med kjempecelle arteritt og polymyalgia revmatika for tryggere 

gjennomføring av prednisolon-behandling. 

Problemstilling:               

Flere revmatologiske tilstander som for eksempel polymyalgia revmatika 

og kjempecelle-arteritt krever langvarig behandling med prednisolon der 

man begynner med en høy dose som skal gradvis trappes ned over to år 

eller lengre. For rask nedtrapping fører erfaringsmessig til hyppig 

tilbakefall/oppbluss av sykdommen, mens manglende nedtrapping fører 

til en rekke alvorlige bivirkninger som utvikling/forverring av 

sukkersyke, beinskjørhet, overhyppighet av infeksjoner/sepsis, 

vektøkning, øyeskade, hudforandringer og muskelsvakhet. Det er 

nærmest daglig erfaring at nedtrapping ikke gjennomføres som planlagt 

av ulike grunner og en av grunnene er at pasienten glemmer eller ikke 

forstår når han/hun skal trappe ned.  

Målsetningen er å klargjøre mHelse applikasjonen «Revmameter» slik at 

den kan tas i bruk i et forbedringsprogram for tryggere 

legemiddelbehandling. 
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Bidrag fra Revmafondet ga resultater. 

Tekst: Ergoterapispesalist MSc Randi Nossum 

Jeg vil først rette en stor takk for økonomisk støtte fra 

Revmafondet til forskningsstudien «Kan ergoterapi utsette 

eller redusere behovet for kirurgi ved CMC-artrose: En 

randomisert, kontrollert studie» og dernest vil jeg fortelle en 

liten historie om hvordan noe som starter i det små etter hvert 

kan bli til noe mye større.                                                   

Randi Nossum           Det handler om håndartrose.  

Håndartrose er en degenerativ sykdom som oftest angriper tommelens rotledd 

og midt- og ytterleddene på de øvrige fingrene. Det finnes ingen medikamenter 

som kurer artrose. Anbefalt behandlingen ved håndartrose er informasjon om 

sykdommen, rådgivning vedrørende ergonomi og bruk av enkle hjelpemidler, 

håndtrening og eventuelt bruk av ortoser/støtteskinner. Kirurgi anbefales kun 

hvis ingen av disse tiltakene fører fram.  

 

Ergoterapeutene ved St. Olavs Hospital tok i 2012 initiativ til å gjennomføre en 

randomisert kontrollert studie hvor vi ønsket å se på om ergoterapi i form av de 

anbefalte tiltakene kunne redusere eller utsette behovet for kirurgi ved artrose i 

tommelens rotledd.  

Tildeling av midler fra Revmafondet var et viktig bidrag i oppstartfasen og 

gjorde det mulig å etablere et forskningsteam i samarbeid med Nasjonal 

Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) og Haukeland 

universitetssykehus. Økonomisk støtte fra Revmafondet de påfølgende to årene 

var kjærkommen støtte.  

 

Totalt 180 personer med håndartrose har deltatt i studien. Interessen for 

forskningsstudien ble etter hvert stigende, flere forskerspørsmål ble innlemmet 

og det ble etablert samarbeid med tilsvarende forskermiljø i England.  

Forskerteamet ble så, i 2015 tildelt 7.3 mil. fra Forskingsfondet til videreføring 

av studien.  

Tildelingskomiteen i Forskingsfondet fremhevet spesielt at dette var en studie 

som hadde fokus på et helseproblem som ofte blir neglisjert og som får lite 

oppmerksomhet i helsevesenet, det hadde stor nasjonal og internasjonal 

interesse og det hadde stor grad av brukermedvirkning.  

Det jobbes nå med analyser av data og flere artikler som bygger på funn fra 

studien er under arbeid og planlegges publisert i internasjonale tidsskrifter. 

 

Så nok engang; takk for verdifulle bidrag i oppstartfasen. 
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 Instruktør Irma  Strøm 

overrekker blomster på 

bassengkanten til Ivar Østerlie. . 

Treningsglede i 50 år. 

Tekst: Eva Elida Skråmestø 

 

Trondheim Revmatikerforening tilbyr trening i 

varmtvannsbasseng for sine medlemmer og fast 

deltaker her er Ivar Østerlie.  

Han har trent i varmtvannsbasseng i hele 50 år – og 

det fortjener en oppmerksomhet.  

Det hele startet med at han fikk en revmatisk 

diagnose tidlig i livet, og gikk til behandling hos fysioterapeut Arne Holanger 

som på slutten av 1960 -tallet hadde et tilbud om trening i varmtvannsbasseng 

på Revmatismesykehuset. Da Trondheim Revmatikerforening etter hvert 

videreførte dette tilbudet var det en selvfølge for Ivar å bli med videre.  

- Det viktigste med trening i varmtvannsbasseng er at kroppen får slappet av 

slik at man får myknet opp ledd og muskulatur. Han mener at det er det varme 

vannet som er nøkkelen, og at man ikke får samme effekt av trening i vanlig 

basseng. - Dessuten er det veldig sosialt og hyggelig, smiler den spreke 71 – 

åringen.  

Han mener også at det er utrolig viktig å være aktiv, det gjør godt for både 

fysisk og psykisk helse. Østerlie forteller at han ved å være aktiv og å ha mye å 

holde på med så glemmer han litt alle ”vondtene”. - Man får et annet fokus og 

dette bidrar til for min del at det er lettere å takle hverdagen med revmatisme.  

 

På spørsmål om han av og til synes det er vanskelig 

å finne motivasjon for å trene svarer Ivar kontant.    

– Absolutt ikke. For meg har dette vært fast 

prioritering i 50 år. Da sier det seg selv at det sitter i 

ryggmargen og at det er en fast del av hverdagen.  

- Det er et fantastisk tilbud vi har ved å kunne trene i 

varmtvannsbasseng, og noe jeg virkelig unner alle 

som har en revmatisk diagnose å få delta på, sier 

Ivar Østerlie.  

  

 Ivar Østerlie smiler på 

bassengkanten etter å ha 

mottatt blomster. 
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Treningshjørnet. 
Hei, og takk for treningen så langt i år. Nå er det tid 

for en velfortjent sommerferie både for alle 

medlemmer som trener, og for instruktørene. 

Det siste året har vi fått noen nye tilbud til dere alle.  

På slutten av 2016 kom tilbudet om innetrening. Først 

med en gruppe og siden i fjor høst med to grupper. 

Dette foregår på Norservice på Lade på onsdager. 

Første gruppe kommer kl 19 og har valgfri 

oppvarming før de starter selve treningen. Dette er 

sirkeltrening med 7 – 8 stasjoner, og til slutt er det 

uttøyning. Når den første gruppen er ferdig, er det den neste gruppen sin tur. 

De som er på gruppe to kan ha en lengre oppvarming, selv kjører jeg en 4x4 

økt på tredemølle før 

sirkeltreningen. Opplegget 

er derfor tilpasset alle 

medlemmer. Kine er fast 

instruktør, og Daniel er 

hennes vikar når hun ikke 

kan. Her er det ledige 

plasser på begge partier.  

Tidligere på onsdagene, siden januar i år, har vi hatt to grupper med 

bassengtrening på Pirbadet (Helsebadet). Første gruppe er kl. 12 og gruppe to 

er kl. 13. Disse gruppene har 15 minutter lengre varighet enn de gruppene vi 

har på kvelden. Hvis du har anledning til å trene på dagtid, er dette fine grupper 

for deg. Irma er instruktør på disse partiene. 

På tirsdager og torsdager har vi våre tradisjonelle partier med bassengtrening. 

Her blir dere tatt imot av Kari og Gerd når dere kommer. De gir god veiledning 

til både gamle og nye. Disse partiene er på 45 minutter, første parti starter kl. 

16.30 og det siste slutter kl. 21 begge dager. Instruktører på disse partiene har 

vært Ane, Daniel, Håkon og Anja. Som vikarer har Eva Sofie og Erik stilt opp i 

tillegg til de faste. 

Så totalt har vi hatt 16 partier med trening pr. uke i vår.  
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Det nå mulig å melde seg til disse partiene på høsten. Maksimalt antall på 

bassengpartiene er 20 og på innetreningen 14. Har man fast plass i dag har man 

denne helt til man melder ifra at man ikke ønsker plassen mer. Da betaler man 

ut semesteret man er i. Er man ny på et parti, får man først en prøvetime før 

man får fast plass. Da betaler man for resten av semesteret. Siden vi da vet 

økonomien i treningen kan vi holde de lave prisene vi har. Om en er med på 

alle treningene blir snittprisen 30,- for innetrening, 40,- for bassengtrening 

tirsdag og torsdag, og 55,- for bassengtrening onsdag. 

Så vil du starte med trening så er det bare å ta kontakt, så skal vi finne et bra 

parti for deg. 

Da vil jeg til slutt ønske dere alle en riktig god sommer og velkommen tilbake 

til høsten. Vi starter opp alle treningene igjen den første uka i september. Før 

den tid vil dere få en mail/sms med eksakte datoer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Treningsopplegget for Trondheim Revmatikerforening høsten 2018. 
 
 

Basseng (Pirbadets helsebad): 

Tirsdag Onsdag Torsdag 

16.30 12.00 16.30 

17.15 13.00 17.15 

18.00   18.00 

18.45   18.45 

19.30   19.30 

20.15   20.15 
 

Innetrening (Norservice): 

Onsdager kl 19 og 20   
 

Man melder seg på et parti og er med på det til man selv sier opp plassen. 

Betalingen er for et semester av gangen. Ytterligere informasjon og 

påmelding til Peter Yttervik, tlf.: 932 04 907 etter kl. 16.00. 
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Lofoten 26. mai til 1. juni 2018 

Tekst: Bjørghild Almåsbro 

Til tross for tilbud om å fly til Evenes, valgte 20 stk. å ta buss hele veien fra 

Trondheim til Lofoten og tilbake. Kun 9 stk. valgte fly en vei.  

Reisen i Lofoten var så fullpakket av opplevelser, at jeg har valgt å trekke ut 

enkelte severdigheter og sette de i en faktaboks. 

For mitt vedkommende starta dagen med et brak idet jeg hadde forsovet meg, og 

ble vekket av min svigersønn. Men uten å bryte fartsgrensene, rakk vi bussen med 

ca. 5 minutters margin.  

Turen til Rognan, der vi skulle overnatte, var hele 63 mil. Litt i lengste laget, men 

i vårt langstrakte land, er det mange ferger og de seiler ikke like ofte som bussen 

til Byåsen. Lunsjen ble inntatt på Laksfors noen mil sør for Mosjøen, der 

restauranten ligger inntil og delvis over det 17 meters høye fossefallet.  På 

Polarsirkelsenteret åpnet de dørene for oss, og hos enkelte slo handlegenet til.  

Etter en god natt søvn på trivelige Rognan Hotell som ligger helt ved 

bryggekanten med panoramautsikt utover fjorden, gikk turen videre mot fergen 

Bogenes – Lødingen. I grått vær kom vi oss 

over til Lødingen og videre til Evenes der vi 

hentet de siste ni som hadde ventet på oss en 

stund. Lunsjen ble inntatt på Tjeldsundkroa 

før turen fortsatte til Scandic Svolvær som 

skulle være vår base i de neste tre døgnene.  

Mandagen opprant med strålende sol. Det ble 

byttet litt om i forhold til i de opprinnelige 

planene, så i et fantastisk vær kjørte vi til 

Kabelvåg og Galleri Espolin Johnson. Etter å 

ha sett en flott film og hatt en fin omvisning, 

gikk turen videre til Fiskebøl der vi tok ferga 

over til Melbu. Målet var Stokmarknes og 

hurtigruteskipet Nordlys. I strålende sol og 

vindstille seilte vi gjennom Raftsundet og inn      

Trollfjorden ved utseilingen.                   Trollfjorden.  For den som opplever         
Side 10



Trollfjorden for første gang, er det en storslått opplevelse, men det var ikke 

dagens eneste. Vel framme i Svolvær, spiste vi middag på hotellet. Etter et par 

timers pause, var vi klare for den neste. Kl. 22.00 var det avreise til Laukvik der 

vi håpet å få se midnattssola. Med storhavet rett på, ble det en kald opplevelse i 

påvente av at sola skulle bryte igjennom. Flere av deltakerne hadde aldri opplevd 

midnattssol før, og da sola endelig brøt igjennom, ble enkelte vilt begeistret.    

Det var en trøtt, men tilfreds gjeng som ankom hotellet langt over midnatt. 

Været var grått med yr i lufta da vi 

på tirsdag startet til Vikingmuseet 

på Borg. Der fikk vi høre hvordan 

tuftene etter et vikinghus ble 

oppdaget. Det hadde seg nemlig 

slik at bonden som eide jordene, 

hadde kjøpt seg en ny plog som 

gikk 10 cm dypere ned. Han pløyde 

opp søppeldynga fra år 900/1000 

der de blant annet fant glasskår. Et 

glass kostet utrolige 500 sauer, så 

det var ingen fattiglus som bodde 

på Borg. I høvdingehuset ble vi 

servert nydelig lammesodd og 

mjød. Husfruen underholdt med 

historier, sang og musikk. 

Vikingmuseet er et levende 

museum der man kan se forskjellige 

håndverkere i aksjon.  

Husfrua på Borg tilbereder sodd m/fårekjøtt til oss.                                                            

Etter å ha ruslet rundt på egenhånd, gikk turen videre til Henningsvær og Galleri 

Lofotens hus. Journalisten, forfatteren, fotografen Frank A. Jenssen grunnla 

galleriet som inneholder Norges største kunstsamling av nordnorske malerier fra 

perioden rundt forrige århundre. Jenssens datter talte varmt om fiskernes kår og 

den betydningen de har hatt for Norges velstand. Litt egentid fikk vi også i 

Henningsvær slik at vi kunne rusle rundt og se fiskeværet.  
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Rundt kl 10.00 på onsdag 30.mai tok vi farvel 

med Svolvær. Turen gikk til Smeden i Sund 

som er mest kjent for sine smidde skarver. 

Der møtte vi en artigkall, som mens jernet ble 

varmt, bedrev papirklipp og fortalte 

morsomme historier.                                 

Først klipte han en fugl som kunne bevege 

vingene, så klipte han en hest som var 

velutstyrt for å si det forsiktig. Da jernet var 

varmt nok, smidde han en skarv og et one 

size fikenblad, mens han hele tiden fortalte 

skrøner og halvsannheter. Fikenbladet ble 

overrakt reiselederen med oppfordring om at 

det skulle prøves på bussen. Det ble det 

ingenting av.  

Smeden i Sund i full aksjon.                                                                                                 

Neste stopp var vakre Reine der vi spiste litt lunsj. Der fikk vi også se fiskehjeller 

på nært hold. På disse hang det ikke bare tørrfisk, men også tørkede fiskehoder 

som er blitt en stor eksportartikkel de siste årene. Noen syntes kanskje lukta av 

tørrfisk var påtrengende, mens andre forbant det med gode minner. 

Denne dagen tok oss lenger og lenger ut i Lofoten og neste stopp ble Å der vi 

også ruslet rundt på egenhånd før det nærmet seg middag som ble inntatt hos 

Maren Anna i Sørvågen. Der fikk vi servert fisk med restaurantens spesielle vri 

og en dessert som blant annet besto av byggkorn. 

Kl.19.00 forlot ferga Moskenes fortsatt i 

strålende sol. Turen gikk innom Værøy før 

kursen ble satt mot Bodø. Rundt halv tolv 

var vi inne på havna i Bodø. Dessverre 

hindret fjellene utenfor Bodø oss i å få se 

midnattssola, men den var der bak fjellene.   

Neste dag viste Bodø seg fra sin fineste side, 

strålende sol men som vanlig vind. Kursen 

ble satt mot Sandnessjøen etter                    

På ferga på vei til Værøy.                           Kystriksveien (riksvei 17), og første stopp 
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var Saltstraumen som regnes som verdens sterkeste malstrøm/ tidevannsstrøm. 

Fire ganger i døgnet, når sjøen fell eller flør, er strømmen på det kraftigste. Vi 

opplevde den ikke så sterk, men den var likevel et mektig skue.  

Turen gikk videre nedover den vakre Helgelandskysten. Vi hadde blant annet 

kaffepause på en flott rasteplass, der «benkene» besto av nydelig rosa 

Fauskemarmor. Det var en fin plass å ta gruppebilde på. På turen fikk vi også et 

glimt av Svartisen, og etter tre ferger var vi framme i Sandnessjøen. Det var en 

sliten gjeng som inntok middag på Scandic Sju Søstre, og for de fleste ble det en 

tidlig kveld. 

Fredag 1.juni 

var det slutt på 

finværet. Tett 

skodde hang 

nedover De 

sju søstre, men 

vi fikk et lite 

glimt av den 

ene søstera. På 

Alstadhaug 

Museumsbygget på Alstadhaug,  tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta.                 ble vi møtt 

av en dyktig guide som fortalt om Petter Dass og det nyeste museumsbygget som 

er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Fordi huset skulle bygges på et vernet 

område, fant de ut at de ville skjære i fjellet og plassere huset der. Det er blitt et 

nydelig bygg som ligger fint i naturen. Som de fleste andre steder vi oppsøkte, 

hadde de også her en flott og informativ film som vi fikk se. Dessverre var det 

ikke så mye annet å se utendørs idet vi reiste videre mot Brønnøysund. 

Torghatten, for eksempel, var gjemt i skodda. Vi tok likevel en rast i 

Brønnøysund, byen midt i Norge med likelang avstand til Lindesnes som til 

Nordkapp. Etter to ferger var vi tilbake i Trøndelag og været klarnet. På Heia 

Gjestegård i Grong ble den siste felles middagen inntatt. I nydelig vær kom vi 

tilbake til vakre Trondheim rundt halv ti – ti.  

Som vanlig hadde dette vært en kjempefin tur, og takken går særlig til Roar som 

hadde gjort mesteparten av forarbeidet og som var en ypperlig reiseleder.   
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Unge voksne 

 

 

 

Trondheim Revmatikerforening ønsker å være en lokalforening med 

aktivitetstilbud til alle sine medlemmer. Vi ser at medlemmer som 

kalles unge voksne, som er mellom 26 og 45 år, ikke har et etablert 

tilbud som er spesifikt for denne aldersgruppen. Dette ønsker TRF å 

gjøre noe med. 

Derfor oppfordrer vi alle våre medlemmer i kategorien unge voksne å 

sende inn forslag til faste aktiviteter som vi kan tilby dere. 

I 2015 fikk vi prosjektmidler gjennom Extrastiftelsen for å trene en 

gruppe fra januar til september for å klare å bestige Snøhetta, 

og 11 av deltakerne klarte å komme opp i et fryktelig dårlig vær. 

Vi kan søke prosjektmidler til andre eller lignende prosjekter, men er 

avhengig av at dere i denne aldersgruppen kommer på banen med 

forslag til hva dere vil ha av treningsaktiviteter. 

Send en mail til Eva: evaelida@hotmail.com om du har en ide 

Eller du kan ringe mob: 48034896. 
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Zygmunts sosiale hjørne: 

 

 

”Hei, folkens!  

 

Jeg vil først beklage at tidligere annonserte sosiale treff på 

Daniel pub ikke ble noe av, grunnet spesielle omstendigheter.  

 

Men, folkens, ikke fortvil: Det blir treff uansett etter 

sommerferien. 

 

Vi møtes en onsdag ca. hver 5-6 uke.  

Det vil bli gitt beskjed i god tid i forveien.  

 

Det blir quiz og korte foredrag...   

 

Ønsker alle en strålende sommer!” 

 

 

 

 

”Nysgjerrig på golf?” 

Trondheim Revmatikerforening fikk 30 000,- i prosjektmidler 

fra ExtraExpress til golfkurs for våre medlemmer. Hurra! 

 Fristen ble kort til kursstart, så invitasjonen til kurs ble sendt  

 ut via sms og e-post. 

 

 Vi håper å komme med en fin reportasje i neste  

 bruskforum om avholdt golfkurs. 

 

 Kanskje vi sees på golfbanen i sommer? 

  

Side 15



PRINSENS GATE MED LILLE STIFTSGÅRDEN. 
Tekst: Haldis Isachsen 

 

Denne gamle gården på hjørnet av Prinsens gate og 

Dronningens gate hadde stor likhet med Stiftsgården i både 

form og detaljer og ble derfor kalt Lille Stiftsgården.  

 

Den hadde flere eiere inntil 1910, da konsul Ivar Lykke kjøpte 

eiendommen. I 1920-30 årene holdt Margarincentralen til her.  

 

Noen år etter at Harmonien på Torvet brant ned i 1942, ble Lille Stiftsgården 

kjøpt av Klubselskabet Harmonien og tatt i bruk i 1949. Gården ble fredet fra 

1927, men Klubselskabet fikk likevel tillatelse til forandring av bygningens 

indre. Myndighetene så til og med glede på restaureringen av dette gamle 

gårdsanlegget fra de trønderske trepaleers storhetstid. 

 

Klokken 03.15 natt til 1. desember 1967 ble det varslet brann i Lille 

Stiftsgården og brannvesenet rykket ut for katastrofebrann. Det var frisk kuling 

med stormkast, så det var lite som kunne gjøres for å redde gården. 

Da brannen var slukket sto ytterveggene mot begge gatene igjen. Taket var 

brent og hadde delvis falt ned. Ikke meget av det verdifulle inventaret ble redet, 

men tre store veggmalerier fra Fagerheim gård ble ikke brannskadet.  

 

Klubselskabet Harmoninen ville bygge gården opp igjen, men det ble en 

langvarig diskusjon mellom de antikvariske og de kommunale myndigheter om 

dette. Selv om gården var fredet fra 1927 mente kommunen den sto i veien for 

ny regulering av Prinsens gate. 

 

I 1970 ble den revet. Tomta ble overtatt av Bøndernes Bank som skulle reise et 

bankbygg her. Tomta forble ubebygd, og brukt til parkeringsplass i mange år.  

 

Nabogården i Dronningens gate var en toetasjes murgård fra 1870. Iver Stav 

kjøpte den, rev den og reiste en fem-etasjes murgård. Den ble kalt Stavgården 

etter gårdens eier. Her holdt Hotell Regina til i mange år, og den ble derfor 

også kalt Reginagården. Gården rommet både ølhall, og utsalg for E. C. Dahls 

bryggeri.  

Reginagården brant ned sammen med Lille-Stiftsgården, og en ny gård ble reist 

der i 1971. I gården til høyre lå Anna Olsens kolonialbutikk, og senere 

Vækteren bistro til den brant 2002. 
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 Lille Stiftsgården i 1936.       Foto: Schrøder 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto tatt i 2018: Kontrast til bygningen som brant ned.                            

Foto: Haldis Isachsen 
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KURSTILBUD I OLJEMALING 

     

Er du en kreativ sjel som liker å leke med farger? 

 
Da er dette kurset noe for deg. 

Du trenger ingen forkunnskaper. 

 

Kurset går over 6 dager med en varighet på 3 timer per dag.  

Kurset går på ettermiddagen og vi starter kl 17.30 hver gang. 

 

 

Kursdager mandag: 

17. september 24. september 1. oktober 

22. oktober 29. oktober 5. november 

 

 

Påmelding til Bjørghild Almåsbro 

mobil: 90 61 29 40 eller e-post: balmaasb@online.no 

 

Det er begrenset med plasser, så her gjelder «første mann til mølla» 

Kursavgift kr. 300,00 inklusive materialer som innbetales til konto 8601 37 80635 
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Styret i Trondheim revmatikerforening 

 Dronningensgate 7, 7011 Trondheim. Tlf.: 940 82 586 

Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 14.00 

 e-mail: trondheim.st@revmatiker.org  Org.nr.: 876 259 192 

   Leder: Irma Strøm  

 

Mobil: 990 06 479 

 

irmastrom1@gmail.com 

  Nest leder: Eva Elida Skråmestø 

 

Mobil: 480 34 896 

 

evaelida@hotmail.com  

  Kasserer: Roar Aspen 

 

Mobil: 958 04 618 

 

roaspen@online.no  

  Sekretær: Bjørghild Almåsbro 
 

 

Mobil: 906 12 940 

 

balmaasb@online.no  

  Styremedlem: Rune Rødskjær 

 

Mobil: 91869 614 

 

rune.rodskjaer@gmail.com 

  Styremedlem: Peter Yttervik 
 

 

Mobil: 932 04 907 

 

peter@yttervik.priv.no  

  Styremedlem: Randi Gilles 
 

 

Mobil: 932 49 831 

 

randiell@gmail.com 

  Varamedlem: Zygmunt Drazkowski 
 

 

Mobil: 920 80 472 

 

Daniel83@live.no 

  

Varamedlem: Tore Strøm 

 

 
 

 

Mobil: 951 72 788 

torstr@outlook.com 
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Kommende temamøter!! 
 

Mandag  10.september kl. 18.30, Sommerveita 4-6 

Tema: Nye diagnosekriterier for fibromyalgi v/forsker Egil Fors. 

 
Mandag 15.oktober kl. 18.30 Sommerveita 4-6 

Tema: «Gamle Trondhjæm» v/Harald Karlsen. 

 
Mandag 12.november  kl.18.30, Sommerveita 4-6 

Tema: Å leve med nedsatt hørsel v/Ragnhild Hauan. 

 
Mandag 10.desember kl. 18.30 Hotell Prinsen 2.etg. 

Tema:  JULEMØTE m/underholdning. 

      Påmelding tlf. 9580 4618 eller e-post: roaspen@online.no      

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonskomite: 
Redaktør: Roar Aspen  e-mail: roaspen@online.no  Retur adresse: 
Bjørghild Almåsbro     e-mail: balmaasb@online.no Trondheim Revmatikerforening 

Randi Gilles               e-mail: randiell@gmail.com Dronningensgt.7, 7011 Trondheim 
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