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Glade og stolte deltakere på vårens malerkurs
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Lederen
Sommeren er plutselig her, og det medfører en del
endringer for TRF.

Irma Strøm

Vi har sommerstengt kontor, vi har hatt
sommeravslutning og i år har vi også hatt
sommertrening for de på
varmtvannstreningen.Foreningen kom velberget
hjem med alle 56 deltakerne som var med på turen
til Kreta. Turen omtales lengre bak i bladet.

Sommertrening er et ekstra tilbud fordi det er mange som har nevnt at de
syns pausen fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september er for
lang. 20 personer meldte seg på sommertreningen. Tidligere har vi måtte
følge skoleferien til fysioterapistudentene, men nå som vi har tre egne
instruktører Hege, Zygmunt og undertegnede, har vi mulighet for å ha litt
trening selv om det er skoleferie. Sommertreningen er et prøveprosjekt
med kun et parti i år, så får vi evaluere, å se om behovet er der, og om vi
skal tilby det også neste år
Vi har i år hatt felles sommeravslutning med Klæbu. Vi tok buss fra
sentralstasjonen til Klæbu sentrum. Der gikk en del av gruppa av, for å
følge Klæbu’s opplegg med guidet gåtur fra Løkaunet til Trongfossen. Det
var en fin gåtur uten bratte bakker og med et koselig turfølge. De som ikke
ønsket å gå tur, fulgte bussen helt fram til Teigen bygdemuseum ved
Selbusjøen. På Teigen fikk vi servert deilig mat, vi fikk bli med på
aktiviteter, levende musikk og til slutt var det lotteri med fine gevinster. Vi
hadde en koselig aften sammen, og mange var trette da bussen returnerte
kl 23.00.
Foreningen er også på jakt etter nytt kontor. Vi har blitt sagt opp fra vår
kontrakt i Dronningens gt 7, da E.C Dahls eiendom ønsker å leie ut hele
etasjen til bare et selskap. Vi har vært på fem visninger, men har ikke
bestemt oss for noe ennå. Vi ønsker å ha et kontor i midtbyen der vi i
tillegg til vanlige kontorsysler, kan gjennomføre styremøter, og holde kurs
med få deltakere. For å få dette til må kontoret være av en viss størrelse,
og da blir det ganske høy pris, så vi må finne noe som passer for vårt
budsjett. God sommer til dere alle😊
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SOMMERHILSEN FRA KLÆBU 
Vi kjenner det alle, temperaturen stiger, noen dager er helt vidunderlig!
Sol og varme gjør noe med oss, smerte og stivhet blekner, lykkefølelsen
brer seg i hode og kropp, sommeren er nær!
I skrivende stund ser vi frem til felles sommeravslutning for Klæbu og
Trondheim revmatikerforening, vi gleder oss til å samles og vise frem det
flotte bygdemuseet vårt.
Når dere mottar bladet, håper jeg alle ser tilbake på en trivelig kveld med
god mat og musikk og kanskje noen nye bekjentskaper.
Klæbu revmatikerforening tar nå sommerferie.
Vi starter opp igjen i løpet av august med gågruppe på dagtid tirsdager og
torsdager, og 4X4 motbakke, nærmere info legges ut på facebooksida vår.
Første uke i august vil alle medlemmer i Klæbu få mail om oppstart
høstsemesteret i basseng. Vi vil fortsette med forskjellig tema på
gruppene, du melder deg på den/de gruppene som passer deg best.
Førstemann til mølla prinsippet, men alle får en bassengtime før noen får
nr. 2 og 3.
Bassengtreningene og Bevegelse og latter starter opp første uke i
september.
Loddboka vår kommer i august, dette er inntekten vi bruker til å redusere
treningsavgift til våre medlemmer. Gi beskjed på epost til
klabu.st@revmatiker.org dersom du ikke ønsker loddbok, eller du vil ha
flere enn 1. Gir du ingen beskjed, får du tilsent 1 loddbok.
Vi stiller på stand under markedsdagen 31. August og selger lodd og
informerer om foreninga, sett at dagen sammen med oss og opplev
markedsdag i Klæbu 
I mellomtiden ønsker vi alle en riktig god sommer,
fyll dagene med det du ønsker deg 
Håper du får mange nye opplevelser i minneboka,
samler energi og bruker opp alle feriepengene på
deg selv – det fortjener du!
Lillian H. Waaden ,leder, ønsker God Sommer til alle sammen.
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Mitt første møte med Trndheim Revmatikerforening.
Fra ett av våre medlemmer, Janne Berg, har vi mottatt nedenforstående
innlegg som sier litt om hennes første møte med foreningen og hennes
opplevelser.
Det startet med en impulsiv påmelding på mail
til Roar i juli 2018. For en kontrollfrik som
meg,som liker å vite hva jeg går til,ble dette noe
nytt, spennende og litt skummelt.
Så på info møte i januar stilte jeg med
sommerfugler i magen. Skjønte fort at jeg skulle
på en velorganisert tur hvor alt var nøye
tilrettelagt. Anne Lise og Roar ønsket
velkommen, og Roar informerte om alt fra
nærmeste minibank, hotellets faciliteter og hvor
man kunne se Rosenborg kamp.
Torsdag 2 mai startet første etappe fra Byåsen til
Værnes kl 04.00. Flyturen gikk fint, og det var
Janne Berg
deilig å lande i Chania til sol og varme. Egen
transferbuss var ordnet, og ved ankomst Majestic ble vi ønsket velkommen
av Anne Lise og Roar, som allerede hadde tilbrakt en uke i Platanias.
Noe trøtt etter reisen ble dagen tilbrakt på ei solseng på hotellet. Så
avslappet som jeg var, gikk info om felles middag på kvelden meg hus
forbi. Så overraskelsen var stor da Anne Lise banket på døren og lurte på
hvor vi ble av. Og lykken stor over at vi ikke hadde rukket å gå noe sted,
slik at vi kunne spise med reisefølget. En hyggelig middag i godt selskap
satte punktum for første feriedag.
4 middager og en utflukt var på programmet i løpet av en uke, og kjente
dette var noe jeg så frem til å delta på de neste dagene.
Restaurantene som vi hadde felles bespisning på var nøye plukket ut av
reiseledere Anne Lise og Roar. Hensynsfullt bestilt i nærheten så det var
enkelt for alle å komme seg dit, nydelig mat og nok drikke. Ikke minst fikk
raki time en ny betydning, da det ikke bare serveres til alle måltid uansett
tid på dagen,men også er nyttig til medisinsk bruk, da undertegnede ble
stukket av veps. Fungerte visstnok bra å smøre på stikket slik at giften ikke
satte seg i huden.
Lørdag var dagen vi skulle på utflukt. Etter en hard vinter i Kreta, var flere
veier ødelagt, slik at den planlagte bussturen måtte utgå.
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Da ble det istedenfor tur med Thomas toget. Passet perfekt med tur denne
dagen, da det var meldt overskyet og litt regn. De som satt i de fremste
vognene, måtte ta støyten med regn for oss andre, men selv om noen ble
våte, var det ingen sure miner å spore.
Turen hadde 3 stopp. Det første var German war cemetery of Maleme. Fin
og ettertenksom opplevelse. Stopp 2 var hos Cretan Brewery, hvor øl
smaking sto på programmet. Siste stopp var på en liten lokal kafe på
landsbygda, utrolig koselig opplevelse.
Dagene gikk ellers med til avslapning både på hotellet og stranda. Siste
kvelden kom , men vi hadde heldigvis avtalt felles middag på Therino hos
Leo og co.
En hyggelig avslutning på en flott uke som gikk så alt for fort.
Sitter igjen med mange gode minner, nye vennskap og ikke minst en
tilhørighet til Trondheim Revmatikerforening. Vil takke alle sammen for
en fantastisk uke i deres gode selskap, og til Anne Lise og Roar for vel
organisert tur.
Og er klar for å melde meg på tur i 2020:)
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Hjorten i Ila.
Vi fortsetter vår vandring i gamle Trondhjem gjennom
Haldis Isachsens øyne.
Mange trondhjemmere har gjennom årene hatt et forhold
til Hjorten. Tradisjoner går helt tilbake til 1859, da
restauratør Hans Lemvig Christiansen kjøpte
Klæthgården på Ilevollen. Han anla en restaurant med to
Haldis Isachsen kjeglebaner og hage her som på folkemunne ble kalt
Christiansens hage. I 1867 ble det døpt Hjorten. Stedet hadde da fast
orkester, og fikk i 1879 en egen friluftscene (som er bevart på Trøndelag
Folkemuseum). Han engasjerte mange kjente utenlandske sangere og
artister. Stedet ble godt besøkt i sommermånedene, delvis også fordi
prisene var lave og ble beskrevet som et københavnsk tivoli i miniatyr.
Christiansen døde samme året, og hans enke solgte Hjorten i 1888 til
tyskeren Rudolf Gehe som hadde vært portier i Britannina. Han var ikke
særlig populær og måtte selge Hjorten og forlate Trondheim. Fritz Topp
overtok i 1898, og han var en dyktig mann som gjorde Hjorten til et av de
ledende forlystelsesetablissementer i Norden. Han moderniserte stedet og
bygde restaurantbygningen om til dragestil. Arkitekt var Karl Norum.
Hvert år ble det fremført en Trondhjemsrevy. Den første var «En drøm i
Elsterparken» skrevet av Otto Valset i 1901. I 1910 het revyen «Dyden i
fare», hvor det også var med en svensk artist. Det var storsjarmøren Ernst
Rolf som fikk sitt gjennombrudd som kabaretkunstner her!
Alv Schefloe skrev revyviser for Hjorten, som betydelig utviklet seg til et
revy og varitèteater. Trondhjemmerne Magnus Ålstedt og Calle Wold var
meget populære revyskuespillere. Flere kjente norske skuespillere
opptrådte på Hjortens sin scene blant annet Hauk Aabel, Harald Stormoen
og Lalla Carlsen. Hjorten var et underholdningssted av internasjonal
klasse. Hit kom sangere og varitèartister direkte fra de store byene i
Europa.
Det ble også holdt mange konserter her med forskjellige orkestre. Hver
søndag ettermiddag i sommermånedene var det «Kaffekonserter» i haven.
De var meget populære og ble avertert i avisene.
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Stedet opplevde en tilbakegang etter Topps død i 1920, men fikk en ny
blomstring under Herbert Bernstein 1925-28. En stor suksess ble Per
Kvists forestilling «Messerevyen i 1935. Det var stor stas da kong Haakon
besøkte Hjorten en kveld og overvar forestillingen. Per Kvist døpte stedet
til Kronhjorten. En vise som ble sunget var blant annet «Da va de artig i
Trondheim.»
Hjorten bød på mye som i forhold til sin tid var både nytt og dristig. To
engelske søstre som opptrådte sjokkerte i hvert fall byens politimester med
å løfte på skjørtene og vifte med blondebuskene. Resultatet ble forbud mot
høy skjørteløfting og innfelte tøystykker der det var dyp utringing!
Under krigen brukte tyskeren stedet som ble sterkt nedslitt. Selv om
idrettslag og foreninger leide Hjorten til forskjellige tilstelninger gikk det
tilbake med Hjorten utover 1950-årene.
Den siste
opptreden ble
holdt i Hjortens
hage av
revyskuespiller
Johan Tiller som
sang en
Hjortenvise
foran
arbeidslaget før
rivningen tok til i
1961. Hjorten
ble revet med
hard hånd i 61/62 for å gi plass for Ilens menighetshus og aldershjem. I
dag Hjorten Helse-og velferdssenter.
Alt er borte, men det den rike kulturtradisjonen Hjorten representerte vil
aldri bli glemt i trondhjemmernes hjerter!
Sitat fra avisa:» Den gang Hjorten stengte sine dører tapte Trondhjem
noe av sitt ansikt!»
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La kreativiteten blomstre
I mars 2019 gjennomførte vi et nytt malekurs i løpet av 6 formiddager.
Pågangen var stor og ganske raskt var de 8 plassene oppfylt. Også denne
gangen var det Klara Marie Eggen som underviste og Bjørghild Almåsbro
som tilrettela. Denne gangen ble det brukt akrylmaling og litt kullstift,
hårspray og vann. Som du skjønner var dette en mer eksperimentell teknikk
enn oljemalings kursene som har vært tilbudt tidligere. Med liv og lyst ga
deltakerne seg i kast med oppgaven og timene flyr når man blir oppslukt av
arbeidet. Akkurat nå er det ikke mulig å si om det blir nye kurs til høsten.
Dersom vi får det til, vil det bli sendt ut invitasjon på e-post.
Vi beklager at invitasjonen ikke vil nå de som ikke har e-post adresse, men
dette er eneste mulighet.

Lære villige «elever» på siste malerkurs. Fra venstre ser vi: Carina Dalen
Trygvason, Yuanyuan Gu, Trine Ingdal Sørum og Lillian Gulliksen.
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FØTTER OG REVMATISKE SYKDOMMER
Alle med revmatiske sykdommer kan ha nytte av
å oppsøke fotterapeut for en tilstandsjekk av
føttene og for å få veiledning med hensyn til
egenpleie. Dersom du har en av de revmatiske
sykdommene som beskrevet nedenfor, er god
fothelse ekstra viktig.
Revmatoid artritt
Personer med revmatoid artritt (leddgikt) er spesielt utsatt for fotplager.
Undersøkelser viser at 9 av 10 personer med revmatoid artritt opplever
smerter i føttene. Vanlige fotplager er betennelsessmerter i ledd og
leddbånd, hud og bindevev. I tillegg opplever mange smerter som følge av
at foten endrer fasong.
Systemisk lupus erythematosus
På lik linje med revmatoid artritt kan også systemisk lupus (SLE) gi ulike
betennelsestilstander i føttene. Personer med SLE kan også være spesielt
følsomme med hensyn til kalde føtter og ha problemer med hard hud.
Psoriasisartritt
Mange personer med psoriasisartritt får utslett på føttene. Sykdommen kan
også føre til at negler endrer fasong. I tillegg får ca 70 prosent av alle med
psoriasisartritt også revmatiske betennelser i føttene.
Artrose
Artrose kan gi leddsmerter i foten. Den vanligste fotplagen for personer
med artrose er skjev stortå (hallux valgus). Med økende alder er også
smerter i fotbuen vanlig.
Artritis urica (urinsyregikt)
Artritis urica kan gi akutte smerter i foten, og spesielt i stortåen.
En fotterapeut kan hjelpe deg med å forebygge fot –
plager og bevare god fothelse.
Fotterapi kan lindre, forebygge og behandle en rekke
fotplager som kan oppstå som følge av revmatiske
sykdommer.
Fotterapeutens behandlinger kan hjelpe deg som
opplever fotsmerter og redusert funksjonsevne.
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Aktiviteter- prosjekter til høsten.
Hurra, vi fikk 10.000 fra kommunen til et prosjekt vi har kalt for
«Ut i naturen»
Dette er gåturer til forskjellige turmål i
Trondheimsområdet. Vi satser på å gå
til åpne hytter som, Grønlia,
Estenstadhytta, Rønningen, Sponhuset
og eventuelle andre åpne hytter. Vi
skal ha med «hare og skilpadde» slik at
ingen blir gående alene, selv om de
trenger litt mer tid. Dette prosjektet starter opp i slutten av august.
Håper mange blir med😊

Så fikk vi 30 000 til prosjektet «Fototrim». Her blir det først undervisning
med en fotograf, der vi skal lære å finne motiver, rett lyssetting og hva
som skal til for å få til å ta fine bilder.
Etter undervisningen skal vi ut i
naturen for å fotografere, både på
fjell, i skog og mark, i fjæra, i byen
og til sist skal vi ta portrettbilder av
folk.
I prosjektet kan vi bruke alt fra
mobilkamera til svære
speilreflekskamera. Alt ettersom hva
man har og hva man bruker. Det vil bli satt opp gruppeturer med alle
deltakerne og transport til de forskjellige områdene vi skal til. Dette blir
spennende. Til slutt i prosjektet skal vi igjen møte fotografen for å vise
frem de tre beste bildene vi har tatt, og få tilbakemelding på disse.
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Bowling
Trondheim Revmatikerforening fikk 30 000,- i prosjektmidler fra Extra
Express til bowling for våre medlemmer.
Aktiviteten har oppstart til høsten og vil i første omgang foregå fram mot
jul. Vi håper mange blir med og her ønsker vi alle nye og gamle
medlemmer velkommen. Nærmere informasjon vil komme senere.

Jubileumskonferanse
Sett av dagen 30 november, for da skal Trondheim Revmatikerforening i
samarbeid med Klæbu Revmatikerforening, Fibromyalgigruppa og NRF
Trøndelag Sør arrangere en stor
konferanse på Scandic
Lerkendal. Konferansen skal
gjenspeile et livsløpsperspektiv
og vi har med mange flotte
foredragsholdere som skal
snakke om alt fra Fatigue til
revmatisme og sex.
Hovedforedraget er om kosthold
v/Lise von Krogh som selv er revmatiker, er ernæringsbiolog og
matblogger.
Når konferansen er over og kvelden kommer, er det duket for julebord
med ribbe og pinnekjøtt buffet, dessert og kaffe.
Så blir det tradisjonen tro underholdning.
Bruk dagen godt, bruk den sammen med hverandre😊
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Revmatikerdagen.
15. mars var det stor aktivitet da 6 likepersoner kledd i oransje t-skjorter
hadde stand på Bevegelsessenteret på St. Olavs hospital.
- Det har blitt en tradisjon å stå her på Revmatikerdagene, sier
fylkesveileder Margareth Berg. – Vi treffer en del folk som skal til eller
kommer fra Revmatologisk avdeling eller annen avtale på sykehuset, og
det er mange som gir uttrykk for at de liker å snakke med oss.

Likeperson
Sissel Lesund
har delt ut
mange
stressballer i
dag.

På standen ble det utdelt informasjonsmateriell om Norsk
Revmatikerforbund, likepersonsarbeidet i forbundet samt
brosjyrer om det å leve med en revmatisk diagnose. I tillegg ble
det også gitt tips til hvordan takle et legebesøk, noe flere av de
besøkende helt tydelig satte veldig pris på.
I tillegg ble besøkende også bydd på både Twist, kaffe og
hjemmelaget kake. Men ingen
stand uten «stressballer». Disse er
veldig populære blant alle,
inkludert de som jobber på sykehuset.

Sissel Lesund som nettopp har blitt likeperson
synes dagen har vært både koselig og lærerik. –
Jeg deltok på et likepersonskurs i februar og
trives allerede veldig godt i denne rollen. Jeg er
rett og slett veldig glad i mennesker, så det å få
møte folk og prate med dem og lære dem å
kjenne gir meg veldig mye. Og så må jeg få skryte
av likepersonskorpset vi har. De er så utrolig
koselige å være sammen med og jeg har lært så
utrolig masse av å være sammen med dem i dag.
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Flott fellesskap.
Likepersoner har alltid
erfaringer å utveksle når de
møtes. Her er Anne Lise
Berg, Sissel Lesund,
Margareth Berg og Cathrine
Gaarder Overn

-Det har vært skikkelig gøy å være her i dag, sier Irma Strøm, likeperson
og leder for Trondheim Revmatikerforening. – Standen har vært godt
besøkt, og folk har oppsøkt oss for informasjon og delt sine historier med
oss.
En nærmest Veteran i NRFs rekker, Elsa Sandvik
synes også det har vært en bra dag. – Det er fint å
kunne bidra med informasjon og det er givende å
samtale med mennesker som ønsker å dele sine
erfaringer. Videre blir det også noen gode samtaler
oss likepersoner imellom, og det tror jeg vi alle
setter pris på avslutter Sandvik.

Elsa Sandvik

Ønsker alle våre medmedlemmer i foreningen en riktig fin solfull sommer.
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Kreta, «TRF`s øy i solen» fra 2. til 9.mai 2019
Tekst: Bjørghild Almåsbro

Foto: Jan H. Aspen

Kreta, den største greske øya, var ifølge gresk mytologi stedet
der den fremste guden, Zevs, ble født. Gjengen som møttes på
Værnes med kurs mot Zevs fødested, var fantastisk blide og
opplagte selv om de fleste hadde stått opp kl.3 om natta.
Innsjekkingen på Værnes gikk fint, og et lite kvarter før ruten,
Bjørghild
var vi klare til avgang. Vel framme på Kreta, måtte vi smøre oss
med noe tålmodighet da det var deltakere som hadde med ekstra utstyr, men
til slutt kom alle fram til hotell Majestic. Turkomiteen ønsket oss
velkommen, de hadde alt vært der en uke og lagt til rette for den store
gruppen på totalt 56 stykker.
Lunsjen inntok de fleste på spisestedet rett over gata for hotellet. Resten av
dagen var til egen disposisjon før vi møttes til middag på hotellet. Siden
forrige natt ble kort på grunn av tidlig avreise, tok det ikke så lang tid før
senga ble funnet. Fredagen kom med strålende sol og fin temperatur. Det
gjorde godt i stive skrotter. På infomøtet fortalte Silje fra Bergen litt om hva
Ving kunne by på av turer og opplevelser. Dette var en annen type tur enn
hva TRF vanligvis har. Vi hadde dagene til fri disposisjon, så hva den enkelte
gjorde er ikke godt å si.
Mange fant seg en solseng ved et av de to bassengene, noen fikk tilfredsstilt
shopping genet sitt, atter andre dro på utflukter og alle nøt godt vær og
sol.Som vanlig dannet det seg grupper som spiste lunsj sammen. Det positive
ved TRFs medlemmer, er at de forsøker å inkludere alle slik at ingen må
være alene om de ikke selv vil det. Denne dagen fortalte ryktene at noen
hadde hatt en ganske livat lunsj der de både danset og sang.
Om kvelden var det felles middag på Therino, en trivelig restaurant nede ved
stranda. Det var en overdådig middag med mange forskjellige retter som alle
smakte nydelig. Da vi trodde at alle rettene var servert, kom de med
hovedretten og sannelig kom det dessert også. Vin, øl og raki ble også servert
i rikelige mengder. Og til slutt fikk de også lydanlegget til å virke og eggende
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greske toner inviterte til dans. Så selv om kvelden var kjølig, ble det varme i
stive skrotter da de danset gresk folkedans.
Lørdag var det meldt
regn og kjøligere. Vi
skulle på togtur. Man kan
jo undres om det finnes
tog på Kreta, og det gjør
det. Men dette toget går
ikke på skinner, men på
hjul. Et ekte «Thomastog» med andre ord. Men
først måtte vi stille opp til
Middag på restaurant Therino
felles fotografering før en
tre timers togtur startet. Vi kjørte bakker opp og bakker ned, gjennom tett
«jungel» og åpne landskap. Vi fikk sett «tusenvis» av oliventrær,
appelsintrær som bar frukt og nye blomster samtidig, et og annet sitrontre,
masse bambus, et jorde med vinranker og veigrøfter dekket med viltvoksende
blomkarse. Hele tiden var vi innhyllet i nydelig duft fra appelsinblomstene.
Et par-tre stopp ble det også underveis. Vi fikk blant annet høre om det
største slaget som sto på Kreta under 2.verdenskrig. Slaget varte fra 20. mai
til 1. juni 1941 og tapene var enorme på begge sider. Over 3300 tyske
soldater falt, før de hadde erobret Kreta. Under okkupasjonen ble greske
menn rutinemessig henrettet som represalier for aktiviteten til gresk
motstandsbevegelse. De sortkledde enkene var de som ble igjen i landsbyene.
Et kort stopp hadde vi også på et ølbryggeri der vi fikk smake to forskjellige
øl sorter- et lyst og et mørkt øl.
Da vi kjørte rundt var det umulig å ikke legge merke til de enorme
ødeleggelsene i naturen, der store trær lå veltet og en bro var ødelagt. Den
tropiske stormen Zorba rammet øya med full styrke og store mengder nedbør,
i september 2018 og fortsatt gjensto mye arbeid før alt var normalt igjen.
Etter en tre timers tur, var alle godt fornøyd med å komme hjem. Været
hadde vært varierende under hele turen. Det falt til og med noen regndråper,
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men da vi steig av ved hotellet, tittet sola fram og temperaturen kjentes
behagelig.
Om kvelden skulle vi få smake hjemmelaget moussaka. På
familierestauranten West Crete hadde de forberedt middag til 56 gjester.
Gamlemor satt selv i kassa og holdt styring med økonomien, mens datter og
svigersønn sto for resten. Moussakaen var akkurat slik den skal være, vinen
var god og den obligatoriske rakien gikk også ned hos de fleste.
Været bød ikke på de store utskeielsene på solsenga. Søndagen var til fri
utfoldelse og reisefølget ble spredt for alle vinder. Om kvelden var det felles
middag på restaurant
Apolafsi der
serveringen var
overdådig. Etter xantall forretter, kom
hovedretten med
kylling i nydelig saus
og tilbehør. Da var alle
så mette at masse mat
ble sendt tilbake til
kjøkkenet. Smilende
God stemning på restaurant Apolafsi
kelnere tilsto at de
visste at nordmennene spiste mye mindre enn grekerne.
Etter hvert ble det også dans her og mange heiv seg med og lot seg lokke til
en dans etter greske rytmer. Noen dro for å se RBK kamp på en «TV-kafe»,
mens andre gikk hjem og atter andre danset så lenge bein og pust holdt.
Mandagen opprant med det samme skiftende været. Det falt noen regndråper
i det ene øyeblikket og i det neste var det strålende sol. Noen dro inn til
Chania, mens andre utforsket Platanias. Jeg ble med en gruppe på fire som
tok buss inn til Chania. Vi vandret gatelangs i gamlebyen, opplevde
stemningen på fisketorget, fikk oss en matbit i en av de mange restaurantene
og senere litt å drikke nede ved havna. Vi var litt spent på om vi fant tilbake
til busstasjonen og riktig buss, men det gikk helt fint og vi kom oss trygt
hjem. På mandag og tirsdag var det ikke felles middag.
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Med det samme du kom ut på onsdag kjente du at det var væromslag. Vi var
ikke sene med å finne solkrem, bikini, badebukser og håndklær og slenge oss
ned på en solseng. Der ble så godt som hele dagen tilbragt med bare et lite
avbrudd ved lunsjtider. Vi hungra etter sol og varme og dette var siste sjanse
og den utnyttet vi til fulle. Det var kanskje ikke alle som var like ivrig, men
det opplevdes slik.
Om kvelden var det avskjeds
middag hos Therino nede ved
stranda. Klok av skade hadde
jeg denne gangen kledd riktig
godt på meg og derfor kunne
jeg nyte den siste kvelden på
Kreta uten å fryse. For til
tross for væromslaget, ble det
kaldt da sola gikk ned.
Neste dag var det hjemreise,
og en toetasjes buss kom og
hentet oss. Kanskje ikke det
beste valget for revmatikere,
men både vi og koffertene
kom vel fram til flyplassen.
Det gikk greit med
innsjekkingen og jeg tror
ingen hadde overvekt, selv
om noen var steingal og
hadde plukket med seg steiner
til samlingen hjemme.
Det gjelder å ta farvel på
flyplassen eller om bord i flyet, for når vi kommer til Værnes, er plutselig alle
spredd for alle vinder. På en slik tur blir vi kjent med våre medmennesker på
en ny måte. Jeg vil takke for mange fine samtaler og diskusjoner som vi
hadde. Så selv om været ikke var på topp hele tiden, tror jeg nok de fleste
hadde en fin uke på øya der Zevs ble født.
En livlig avsluttning på turen
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Varmtvannstreningen
Første treningsdag til høsten er 3. september.
De som ikke skal delta på varmtvannstreningen høsten 2019, må
melde fra om dette innen 15. august på sms til mob. 990 06 479
eller mail irmastrom1@gmail.com.

LEDIGE TIMER PÅ VARMTVANNSTRENINGEN!
Tirsdag og torsdag kl. 17.15-18.00
Torsdag
kl. 18.45-19.30
Tirsdag og torsdag kl. 19.30-20.15
Tirsdag og torsdag kl. 20.15-21.00
Onsdag
kl. 12.00-13.00
Tirsdag og torsdag: 30 minutter med instruktør, 15 min. egentrening.
Onsdag er det 45 minutter med instruktør og 15 min. egentrening.
Pris for høstsesongen:
Tirsdag og torsdag kr 520,Onsdag kr 715,Forskjellene i pris på grunn av lengre treningstimer på onsdagene.
De som begynner midt i en sesong, får regning på antall
treninger som er igjen av sesongen.
Varmtvannstreningen er et godt treningsopplegg for stive kropper.
Godt å bevege seg i vann med temperatur på 34 grader.
Deilig, sier de fleste som er med på opplegget,
kom å bli med du også😊
For alt som har med varmtvannstreningen å gjøre, innmelding,
utmelding, flytting av parti, faktura, eller andre ting ta kontakt med:
Irma 990 06 479 eller irmastrom1@gmail.com
GOD SOMMER TIL ALLE.
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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
Tore.strom88@gmail.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 9.september kl. 18.30 Sommerveita 4 - 6
Tema: Blir annonsert på epost og sms
Mandag 21.oktober kl. 18.30 Sommerveita 4-6
Tema: Blir annonsert på epost og sms
Lørdag 30.november kl.10.00 Scandic Lerkendal
Tema: Jubileumskonferanse
Lørdag 30.november kl. 19.00 Scandic Lerkendal
Tema: Julemøte (påmelding) mob.: 9580 4618

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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