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Hotell Majestic Kreta 



Lederen 

Først av alt vil jeg takke for ny tillit som leder av 

dette flotte lokallaget, sammen med det nye 

styret og alle medlemmene, er jeg rede til å 

brette opp ermene og ta fatt på de oppgavene 

som venter. 

TRF har hatt en hektisk periode i forkant av 

årsmøtet for å klargjøre årsmelding, regnskap, 

handlingsplan, og budsjett. 

Vi hadde styreseminar på Røros 12-13 januar. Vi 

la det opp slik at vi jobba gruppevis med       

Irma Strøm oppgaver til styreseminaret på toget opp til                          

Røros, for å klare å bli ferdig med alt vi hadde planer om. Vi kom nært 

ferdigstillelse av årsmøtepapirene, men vi manglet en del ting f.eks 

regnskap mm. for å kunne ferdigstille det. Vi jobbet intensivt, og ble 

akkurat ferdig til vi ble hentet av drosje kl. 16.00 søndag, og kjørt tilbake 

til togstasjonen. Det var ei hektisk, men veldig produktiv arbeidshelg. 

Vi har også hatt to fellesmøter med Klæbu, for å få så myk overgang som 

mulig til vi skal bli en kommune i 2020. Vi har blitt enige om at vi må 

finne en måte å samarbeide på, som gjør at medlemmene i begge 

foreninger føler at de får flere gode tilbud på treninger, turer i inn og 

utland og temamøter og konferanser med nyttige temaer for alle. Dette skal 

vi få en god løsning på😊 

TRF avholdt årsmøte 25 februar, og da gikk dessverre både Bjørghild og 

Peter ut av styret, etter eget ønske. Bjørghild som har vært vår eminente 

sekretær og kontorvakt, og Peter har hatt ansvaret for varmtvannstreningen 

de siste årene. 

Varmtvannstreningen blir overtatt av nestleder Eva og undertegnede. 

På årsmøtet ble høstens utenlandstur offentliggjort, og turen går i år til St. 

Petersburg og Moskva😊 Dette blir en fin tur og påmeldingene har begynt 

å strømme på. Først til mølla prinsippet gjelder her. 
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Klæbu og Trondheim blir en kommune – en forening. 
 

Kjære alle revmatikervenner, 

Nå er det under et år til Trondheim og Klæbu blir en kommune. 

Styrene i Trondheim og Klæbu har nå hatt felles møter, for å se hvordan vi 

skal jobbe sammen fremover. Det foregår mye bra i begge foreningene, 

vårt fokus er dere som medlemmer. Målet er at alle skal beholde de 

tilbudene de har i dag, og få gitt et enda bredere tilbud med at vi kan delta 

på aktiviteter hos hverandre, samt ha felles arrangementer.  

 

Vi vil før høsten komme med mer informasjon om de ulike tilbudene, samt 

egne invitasjoner på spesielle tilbud før sommeren.  

 

Styrene synes dette er en spennende jobb som gir oss mange nye 

muligheter i fremtiden.  

Sammen er vi sterkere! 

 

Vi gleder oss til 

fortsettelsen, bli enda 

bedre kjent med 

hverandre, og skape gode 

aktiviteter og møteplasser. 

Skulle du ha innspill eller 

spørsmål om prosessen, 

hører vi gjerne fra deg – ta 

kontakt med din leder  

 

Håper vi ser DEG på neste 

arrangemnet! 

 

 

 

 

 

 

Knokkelhilsen fra lederne  

 

Irma Strøm      Lillian H. Waaden  

Trondheim revmatikerforening   Klæbu revmatikerforening 
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Årets Høst Tur 
St.Petersburg og Moskva, onsdag 18.sept – 25.sept 2019 

 

Dag 1: Trondheim - Falun (560 km)  
Avreise fra Trondheim på morgenen. Turen går om Røros, Funäsdalen og 

frem til Falun for overnatting på Lugnet hotell.  

Dag 2: Falun - Stockholm / Helsingfors (220 km)  
På formiddagen kjører vi frem til Stockholm. Her blir det opphold i 

sentrum før Viking Lines ferje til Helsingfors har avgang kl. 16.30. 

Overnatting i innvendig dobbeltlugar.  

Dag 3: Helsingfors - St.Petersburg (390 km)  
Ankomst Helsingfors kl. 10.00. Turen fortsetter østover mot Russland. 

Grensen passeres før Vyborg. Ankomst St.Petersburg på sen ettermiddag. 

Her blir det overnatting i 3 netter på Hotel Moskva som ligger i sørenden 

av hovedgaten Nevski Prospekt.  

Dag 4 og 5: St. Petersburg                                                                

Det blir byrundtur for å se byens hovedattraksjoner. En lokal guide vil vise 

oss Vinterpalasset m/Eremitagen, Peter & Pauls festning, krysseren 

Aurora, Isachkatedralen m.m. Det blir utflukt til sommerpalasset i Peterhof 

og båttur på Neva med folklore. 
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Dag 6: St.Petersburg – Moskva 
Kl. 09.00 avreise med expresstog til Moskva. Turen tar 4 timer. Servering 

om bord på toget inngår. Ankomst Moskva ca kl. 13.00. På togstasjonen 

møter en lokal buss med lokal guide. Ettermiddagen benyttes til rundtur i 

byen med noen av hovedseverdighetene.  Overnatting i 2 netter på Ibis 

Moscow Centre Bakhrushina. 
 

Dag 7: Moskva  
Hele dagen benyttes til ulike besøk i Moskva. Vi får se Den Røde Plass 

med det røde rådhuset og Vasilijkatedralen, Kremls murer og kirker, 

Novodevitchy klosteret, Arbat-gaten, metrotur m.m. 

Dag 8: Moskva - Værnes 
Formiddagen benyttes i Moskva sentrum, tid på egen hånd eller event. 

Felles besøk. Lunsj før turen på ettermiddagen går ut til den internasjonale 

flyplassen nord-vest for sentrum. Fly på ettermiddag/kveld med et flybytte 

før ankomst Værnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vasilijkatedralen i Moskva 
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8 dager 

Avreise: 
o onsdag 18.september 2019 

 

Prisen inkluderer: 
o 6 hotellovernattinger i dobbeltrom  

o 1 overnattinger på ferje i dobbeltlugar  

o Expresstog St.Petersburg-Moskva 

o 7 frokost  

o 4 lunsjer (i Russland)  

o 7 middag 

o Lokale guider (skandinavisktalende) med ulike entreer  

o Bussturen med reiseleder 

o Fly Moskva-Værnes 

Tillegg: 
o Enkeltrom hotell, 6 netter: kr. 2.300,-  

o Utvendig lugar kr. 100,- pr pers  

o Singellugar ferje : kr. 200,-  

o Visum ca.kr. 800,- 

o Pris kr. 12 950,00 

o Depositum kr. 1 000,00 innbetales til konto 8601 37 80759  

o Ikke medlemmer kr. 14 500,-  

Vi ordner alt det praktiske med visum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterpalasset St. Petersburg         
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MALEKURS  

EN BLANDINGSTEKNIKK I AKRYL OG OLJE 

     

Du trenger ingen forkunnskaper. 

 

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

Det går på formiddagen og vi starter kl 11.00 hver gang. 

 

Kursdager: 

tirsdag onsdag 

12. mars 13. mars 

19.mars 20. mars 

26. mars 27. mars 

 

 

 

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. 350,00 inklusive materialer.  

Til konto 8601 37 80635 
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Leüthenhaven og Nissens Arbeidshus. 

Tekst: Haldis Isachsen 

Leüthenhaven er et område i Midtbyen omkranset av 

Prinsens gate, Erling Skakkes gate, Sverres gate og 

Repslagerveita. 

Inne i dette kvartalet drev gartner J.N. Leüthen, som bodde 

i Repslagerveita, gartneri og frøproduksjon fra ca. 1850.  

Dette har senere blitt navnet på området. Forretningen ble overtatt av 

gartner H. Udbye og eksisterte til 2002. 

Repslagerveita fikk navn etter Reperbanen på Kalvskinnet som ble anlagt 

1637, og var byens eldste og mest kjente sammen med den på Bakke. 

Smedbakken som går ned fra Leüthenhaven bærer navnet fordi flere 

smeder holdt til der før i tida. På 1700-tallet ble den kalt Reperbakken 

fordi den gikk ned fra Reperbanens område. 

Nissens Arbeidshus som lå på Leüthenhaven, ble opprettet for å redusere 

arbeidsløsheten, og var en velkjent bedrift i byen. Hans Nissen 

testamenterte en del av formuen sin til dette formål. Han ville ikke ha noe 

arbeidshjem, men en fabrikk eller industri som kunne skaffe folk arbeid på 

frivillig basis. Han døde i 1807, men først i 1840-årene begynte man å 

bygge arbeidshuset. Det første arbeidet som ble satt i gang var spinning, og 

132 spinnere var ansatt der. Det ble etter hvert laget store mengder med 

leketøy, og det var egen avdeling der det ble laget teddybjørner. En del av 

teddybjørnene ble levert når det var tivoli i byen. 

En Trondhjems-prinsesse ble hvert år kåret her i byen i mellomkrigsårene. 

Ett år var det en dame som jobbet ved bedriften som vant. Hun fikk i gave 

av ledelsen og de ansatte en teddybjørn på over en meter! 

Det har gjennom årene blant annet vært drevet med veving, strikking, 

linsøm, møbelproduksjon, treskjæring, vedhugging. Ulltrøyene og 

sildenøtene fra Arbeidshuset vakte stor oppmerksomhet ved flere 

utstillinger både innen og utenlands.  

På slutten av 1920-årene gikk lønnsomheten tilbake. Det ble vurdert 

nedleggelse, men man beholdt avdelinger for søm, reparasjon av undertøy, 

sengeutstyr og arbeidsklær. I 1934 var lønnen 25 øre timen. Arbeidstiden 
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var lang, fra klokken syv om morgenen til syv om kvelden. Det var da 

innlagt frokost og middagspause. I 1965 flyttet Nissens Arbeidshus en del 

av produksjonen til Vollabakken 3. I de lokalene er det legesenter i dag. 

Rundt 1917 

begynte 

kommunen å 

kjøpe opp 

eiendommer i 

området, og 

allerede i 

1930-årene ble 

området 

aktuelt som 

Rutebilstasjon. 

Gartneriet og 

flere hus som 

lå i området 

måtte rives, og 

Leuthenhaven 1958. Til venstre Repslagerveita. Baksiden av forsamlingshuset                                     

Salem sees med kors på veggen . Til høyre Nissens Arbeidshus.                                                   

Foto: NTNU/UB K. Forbregd. 

fra teaterbygningen og vestover i Erling Skakkes gate ble de små trehusene 

revet i slutten av 1960-årene.  

Rutebilstasjonen flyttet inn i en del av Nissens Arbeidshus på midten av 

femtitallet. Det ble omgjort til godsekspedisjon, venterom for passasjerer, 

kontorer og oppholdsrom for sjåfører. Det ble kalt den «provisoriske 

rutebilstasjon» fordi man allerede på det tidspunkt hadde det klart for seg 

at det måtte andre lokaler til. Flere buss-selskaper hadde sine avganger fra 

rutebilstasjonen. Den gamle ble revet, og en ny rutebilstasjon ble åpnet 

1984. Den ble nedlagt 1996 i forbindelse med flyttingen til Trondheim 

Sentralstasjon og området har siden fungert som parkeringsplass. Under 

jorda er et parkeringshus.  

Leüthenhaven er den siste større tomten i Trondheim sentrum som ikke er 

bebygd. Det har vært flere konkurranser om utforming av Nye 

Leüthenhaven som det ikke har blitt noe av.  
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Kryssord, strikking og hagearbeid senker 

risikoen for Alzheimers 

Dette er overskriften til 

en artikkel vi kan lese 

på nettet i 

Forskning.no. Det er 

velkjent at fysisk 

trening kan forebygge 

demens. Men også 

hjerneaktiviteter som 

strikking, korsang, 

kryssordløsing og 

hagearbeid kan senke risikoen, ifølge en svensk studie. 

Du må ikke løpe maraton for å redusere risikoen for å bli dement i 

alderdommen. Også rolige aktiviteter som å gå tur, lese eller oppleve noe 

kulturelt kan forebygge utvikling av Alzheimers sykdom eller andre 

demenssykdommer. 

- Dette er enkle og hyggelige aktiviteter som de fleste kan foreta seg, og som 

hver for seg også beskytter mot demens, sier Jenna Najar i en pressemelding. 

Hun er lege og har tatt doktorgraden på temaet ved Sahlgrenska akademin 

ved Göteborgs universitet. 

Forskerne har fulgt 800 kvinner gjennom 44 år. Da studien startet i 1968, var 

de i snitt 47 år. Da studien ble avsluttet i 2012, var de i snitt 91 år. 

Forskerne har jevnlig stilt kvinnene spørsmål om hvilke fysiske og mentale 

aktiviteter de drev med, som kan stimulere hjernen. 

De delte så deltakerne inn i tre grupper, etter hvor fysisk aktive de hadde 

vært. Kvinnene i den ene gruppen var helt passive. Damene i den andre  

gruppen gikk tur, bowlet eller syklet i minst fire timer i uken. 

Den tredje gruppen drev med hard fysisk trening, som å jogge, spille tennis 

eller svømme i minst tre timer i uken. 
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Fysisk aktive halverte risikoen 

I løpet av de 44 årene studien varte, utviklet 194 kvinner demens, altså nesten 

en av fire. 

Det viste seg at de mest fysisk aktive kvinnene halverte risikoen for å utvikle 

demens som skyldes kar-sykdommer i hjernen, sammenlignet med fysisk helt 

passive. 

Dette gjaldt uavhengig av hvor mentalt aktive de hadde vært. Det rimer også 

med en studie som ble omtalt for et par år tilbake, som viste at styrketrening 

er bra for hjernen.  

I tillegg var kvinnene gjennom årenes løp blitt spurt om kulturelle aktiviteter. 

De kvinnene som var mest kulturelt aktive, var også beskyttet mot demens, 

særlig Alzheimers. 

 

Hagearbeid og strikking monner også 

For at forskerne skulle klare å måle den ikke-fysiske aktiviteten hos 

kvinnene, ba de kvinnene om å gi seg selv poeng fra null til to, etter hvor lite 

eller mye de gjorde av slike sysler: 

 

 Intellektuelle aktiviteter som å lese, skrive eller løse kryssord 

 Kunstneriske hobbyer som å synge i kor, spille instrument, gå på konserter 

eller teater 

 Manuelle aktiviteter som å sy, strikke eller pusle i hagen 

 Foreningsliv 

 Religiøse aktiviteter. 

Høy aktivitet i alle disse formene for fritidssysler kunne gi 10 poeng totalt. Så 

delte forskerne dem inn i to grupper etter poeng. 

 

Kultur beskyttet også fysisk passive 

Kvinner som var kunstnerisk, intellektuelt eller manuelt aktive hadde hele 46 

prosent lavere risiko for å utvikle Alzheimers sykdom enn kulturelle 

latsabber. 

Ergo kan det å lese, synge i kor, strikke, løse kryssord eller luke i hagen 

beskytte nesten like mye mot demens som å være i høy fysisk aktivitet. 
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Disse kulturelt aktive damene fikk også 34 prosent lavere risiko for å utvikle 

andre former for demens. 

- Dette gjaldt uavhengig av hvor fysisk aktive de hadde vært, sier Jenna 

Najar. 

Alle resultatene var uavhengig av andre risikofaktorer for demens, som 

røyking, høyt blodtrykk, høy kroppsmasseindeks og lav utdanning. 

Eldre som bryner seg på vanskelige oppgaver som sudoku og vanskelige 

bøker, utsetter mental svekkelse av hjernen, viste en studie fra Aberdeen som 

er blitt omtalt tidligere i Forskning.no.  

Litt er bedre enn ingenting 

Dette viser at det finnes mange muligheter for å forebygge demens og at det 

kan være like viktig å satse på kulturelle aktiviteter som på fysisk aktivitet for 

å beholde helsen i alderdommen, sier Ingmar Skoog i en pressemelding. 

Han leder AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa ved Universitetet i 

Gøteborg, som sto i bresjen for studien. Han legger til: 

- Det er også viktig å huske at det ikke kreves høy aktivitet for å få effekt. 

 

Bare Flyt har inntatt bartebyen! 
Tekst: Eva Elida Skråmestø 

 

Floating har eksistert som konsept i mange 

tiår, men det er først i nyere tid at det har 

blitt tilgjengelig for folk flest i Norge. På 

veien fra Amerika på 60-tallet til Norge i 

dag, har konseptet utviklet seg fra å være 

noe de fleste forbandt med 

hippiebevegelsen, til å være en moderne og 

unik velværeopplevelse som passer for alle. 

Hos Bare Flyt kan du floate i moderne og 

delikate basseng eller floatingtanker levert 

av den britiske kvalitetsleverandøren 
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Floataway. Hos oss er ingenting overlatt tiltilfeldighetene.   

Alt ligger til rette for at du kan nyte en velværeopplevelse helt utenom det 

vanlige.  

Et pusterom i hverdagen 

Floating hos Bare Flyt er ikke alternativ behandling, men et pusterom i 

hverdagen som gir deg mer overskudd og en dyp følelse av ro og velvære. 

Det er trygt å si at dette er noe alle mennesker trenger. I tillegg er det mange 

som bruker behandlingene i kombinasjon med profesjonell helsehjelp for å 

lindre fysiske og psykiske lidelser. 

Moderne og unik velværeopplevelse 

 

I tillegg er alle vegger 

lydisolerte slik at du ikke 

skal bli forstyrret av 

uønskede lyder. Inne i selve 

bassenget eller tanken har 

du full kontroll over dine 

egne omgivelser og du kan 

selv kontrollere både lys og 

musikk. Det er også fullt 

mulig å sette på din egen 

musikk, lydbok eller andre 

opptak.  

Hva er floating? 
Kort fortalt går floating ut på at du ligger i et lite, grunt basseng med vann 

som er så salt at kroppen holdes flytende uten at du anstrenger deg. Etter 

hvert får du følelsen av at du svever i ingenting, og du vil ikke lenger kunne 

føle hvor kroppen din slutter og hvor vannet begynner. 

Vil du vite mer om floating se www.bareflyt.no eller ring 21 38 94 89. 

Medlemmer av Trondheim Revmatikerforening får 15% rabatt på 

floating, medlemskort må forevises. 
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Årsmøtet 25. februar 2018 

Tekst: Bjørghild Almåsbro 

TRFs leder, Irma Strøm, kunne ønske 67 medlemmer 

velkommen til årsmøte.  

Etter at innkallingen var godkjent og de formelle valgene på 

hvem og hvordan årsmøtet skulle holdes, var vedtatt, ble 

styrets beretning for 2018 lagt fram. TRF er en aktiv forening 

som har avholdt 10 temamøter, og 56 kurs i løpet av året. Til 

styrets glede har det vært et økende antall medlemmer som deltar på våre 

møter og arrangementer. Til julebordet ble det for eksempel satt ny rekord 

med 116 påmeldte og alle våre turer har vært fullbooket.  

Selv om foreningen også i år går med et lite overskudd, er vi alltid på jakt 

etter nye inntektsbringende aktiviteter. Styret tar med glede imot forslag på 

nye aktiviteter og forslag på foredragsholdere til våre temamøter. 

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.  

 

Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått av kasserer Roar Aspen. 

Regnskapet og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent. 

 

Handlingsplanen for foreningens virksomhet og budsjettforslaget for 2019, 

ble også enstemmig vedtatt.  

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre, samt loddkomite og kaffekomite, ble 

lagt fram av dirigent Svein Forbord. Det kom ingen motkandidater fra salen 

og alle som var foreslått av valgkomiteen ble valgt. 

 

Leder Irma Strøm ble gjenvalgt for 1 år.  

Som ny sekretær, ble Randi S. Gilles valgt for 2 år.  

Tore Strøm og Sissel Lesund ble begge valgt som styremedlemmer for 2 år.  

Nytt varamedlem ble Bjørn Tore Sneen, valgt for 1 år.  

Nestleder Eva Elida S. Skråmestø, kasserer Roar Aspen og styremedlem 

Rune Rødskjær, var ikke på valg. 
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Til kaffekomiteen ble disse valgt: 

Leder: Kari Iversen                       

Medlemmer: Anne Margrethe Cortsen, Liv Reidun Bjørset og Eva 

Helene Berg, ble gjenvalgt for et år.  

I tillegg ble to nye medlemmer, Sigrid Vollan og Eva Strand Johnsen, 

valgt for 1 år 

Til loddkomiteen ble disse valgt: 

Sonja Eriksen Wikdahl, Knut Hegli og Britt-Synøve Bye ble alle 

gjenvalgt for 1 år 

Nytt medlem ble Kirsten Mendelsohn, valgt for 1 år 

Som valgkomiteen for 2019 var foreslått: 

Bjørghild Almåsbro, Petter Yttervik og Klara Marie Eggen. 

Alle ble valgt for 1 år. 

 

For å representere foreningen ved Fylkesårsmøte 2019, ble følgende valgt: 

Tore Strøm, Peter Yttervik, Randi S. Gilles, Zygmunt Drazkowski, 

Bjørghild Almåsbro og Eva Skråmestø. 

 

Kasserer Roar 

Aspen som også er 

leder i Revmafondet, 

gjennomgikk styrets 

beretning, regnskap 

og revisors beretning 

for Revmafondet.  

Deltakere på årsmøtet       Dette ble enstemmig 

godkjent.  

I følge årsberetningen ble det utdelt 60 000 kr til et forskningsprosjekt i 2018. 

 

Styremedlem Peter Yttervik, sekretær Bjørghild Almåsbro og medlem av 

kaffekomiteen Kristin Tiller, avsluttet alle sitt engasjement. Leder Irma 

Strøm overrakte dem en blomsteroppsats hver og takket for innsatsen deres. 

Ved årsmøtets slutt ble det servert karbonade, bløtkaker og kaffe. Og som 

vanlig var det også utlodding som innbrakte kr. 3 860,00.  

15



          NRF Sør Trøndelag Fylkeslags 

    Reuma Sol kontakt 
     Ellinor Røstum, Nideng 7540 KLæbu 

    Tlf. 99285550 
 ellroes@online.no 
 

       

NRF Sør Trøndelag Fylkeslags

Reuma Sol kontakt

Ellinor Røstum
Nideng 7540 Klæbu
Tlf. 99285550
 ellroes@online.no

H Ø S T T U R  2 0 1 9
NRF Trøndelag Sør fylkeslag
REUMA-SOL SENTER I SPANIA
Norsk Revmatikerforbunds behandlingssenter i Alfas del Pi

Høsten 2019 har NRF Trøndelag Sør fylkeslag gleden 
av å invitere til: 14 dagers gruppetur med reiseleder. 

Avreise direkte fra Værnes 5. okt kl. 06.25, ankomst 
Alicante kl. 10.40 (SAS)  
1 x 23 kilo bagasje og 1 håndbagasje per person 

Retur direkte til Værnes 19. okt kl. 15.50,  
ankomst Værnes kl. 19.55 (Norwegian)
2 x 20 kilo bagasje og 1 håndbagasje per person

Påmeldingsfrist: 19. mai 2019
Påmelding til:      
REUMA-SOL KONTAKT 
Ellinor Røstum     
Nidengveien 75, 7540 Klæbu    
Tlf. 992 85 550      
ellroes@online.no  

Merk:
•	 Prisene inkluderer reise og opphold for medlem-

mer. Ikke-medlemmer får et tillegg i prisen.
•	 Behandling kommer i tillegg og må bestilles  

separat.
•	 Medlemmer i Norsk Revmatikerforbund kan søke 

solidaritetsfondet om støtte (behovsprøvd).  
Søknadsskjema finner du på nettsiden:  
https://www.revmatiker.no/om-nrf/sok-stotte/

•	 Medlemmer bosatt i Trøndelag Sør kan søke Frank 
Laugens reisefond. Søknadsskjema finner du på 
nettsiden: www.revmatiker.no 
Gå inn på Sør Trøndelag og Frank Laugens fond

•	 Flere lokalforeninger har avsatt midler der du også 
kan søke støtte – ta kontakt med din lokalforening 
for informasjon.

Pris for to ukers opphold pr. person (medlemmer):
Leilighet med ingen måltider inkl. Halvpensjon : frokost og lunsj el. middag
4 personer  kr. 9975 kr. 12575
3 personer kr. 9975 kr. 12575
2 personer kr. 12950 kr. 15550
Tillegg pr. pers for leilighet med 2 bad
4 personer kr 300
3 personer kr 300
2 personer kr 1100

Hotellrom inkl.  frokost Halvpensjon  : Lunsj eller middag
2 personer kr. 12650 kr. 14550
1 person kr. 15975 kr. 17875
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Hjemmekamper 2019 

Det er igjen klart med billetter til hjemme kamper, maks 2 billetter pr. person. 
  
Ønske om billetter sendes på e-post til: trondheim.st@revmatiker.org 
eller til: roaspen@online.no 
eller til vår kontoradresse: Dronningens gate 7, 7011 Trondheim 
  
Her gjelder førstemann til mølla – også for damer 
 

08.04 RBK – Odd Grenland 

22.04 RBK – Strømsgodset 

05.05 RBK – Sarpsborg 08 

16.05 RBK – Haugesund 

19.05 RBK – Mjøndalen 

16.06 RBK – Vålerenga 

29.06 RBK – Kristiansund 

13.07 RBK – Viking 

11.08 RBK – Tromsø 

25.08 RBK – Stabæk 

15.09 RBK – Lillestrøm 

29.09 RBK – Brann 

27.10 RBK – Molde 

10.11 RBK – Bodø/Glimt 

01.12 RBK – Ranheim 
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Varmtvannstreningen 
 

Nå som Peter er sluttet, blir det Eva og Irma som skal organisere 

varmtvannstreningen. 

Tirsdag og torsdag er det 30 minutter med instruktør, og 15 minutter 

egentrening/ bobling. 

Onsdag er det 45 minutter med instruktør og 15 minutter 

egentrening/bobling. 

Varmtvannstreningen er et godt treningsopplegg for stive kropper, 

der vannet holder en temperatur på 34 grader. 

Deilig, sier de fleste som er med på opplegget, kom å bli med du 

også😊 

 

LEDIGE TIMER PÅ VARMTVANNSTRENINGEN! 

Tirsdag kl. 17.15-18.00 

Tirsdag kl. 19.30-20.15 

Tirsdag kl. 20.15-21.00 

Onsdag kl. 12.00-13.00 

Onsdag kl. 13.00-14.00 

Torsdag kl. 17.15-18.00 

Torsdag kl. 18.45-19.30 

Torsdag kl. 19.30-20.15 

Torsdag kl. 20.15-21.00 

Pris for vårsesongen som varer til og med første uka i juni er: 

Tirsdag kr 840,-    

Onsdag kr 1100,-  

Torsdag kr 800,- 

Forskjellene i pris kommer av bevegelige helligdager, og  

lengre treningstimer på onsdagene. 

De som begynner midt i en sesong, får regning på antall  

treninger som er igjen av sesongen. 

Ønsker du å trene i varmtvann, kan du ta kontakt med: 

Eva  480 34 896 eller evaelida@hotmail.com 

Irma 990 06 479 eller irmastrom1@gmail.com 
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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: Randi Gilles 

 

 Mobil: 932 49 831 

 randiell@gmail.com 

  

Styremedlem: Rune Rødskjær 

 Mobil: 918 69 614 

 rune.rodskjaer@gmail.com 

  

Styremedlem: Sissel Krognes Lesund 

 

 Mobil: 412 26 006 

 lesiss@hotmail.no 

  

Styremedlem: Tore Strøm 

 

 Mobil: 951 72 788 

 torstr@outlook.com    

  

Varamedlem: Zygmunt Drazkowski 

 

 Mobil: 920 80 472 

 Daniel83@live.no 

  

Varamedlem: Bjørn Tore Sneen   

 

Mobil: 928 32 909 

btsneen@onliine.no 
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Kommende temamøter !!  

  
Mandag  18.mars kl. 18.30 Sommerveita 4 - 6  

Tema: Veien videre…… v/ forbundsleder Kjerstin Fjeldstad  

  
Mandag  8.april  kl. 18.30 Sommerveita 4-6  

Tema: Å leve med kronisk smerte v/Else Norunn Kvarner  

  
Mandag  13.mai  kl.18.30, Sommerveita 4-6  

Tema: Gammel poppen var den nye musikken v/Harald Karlsen 

  
Fredag  14.juni Teigen , Klæbu bygdemuseum  

Innbydelse sendes ut på sms og epost   

Tema:   Sesong avslutning m/Trim & Grill  

 

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

Rune Rødskjær            e-mail: rune.rodskjaer@gmail.com Dronningensgt.7, 7011 Trondheim  
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