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TRF har fått nytt kontor 
Huset der vårt tidligere kontor var i Prinsensgate, skal leies ut til en bedrift som 

skal ha store deler av bygget. Vi ble derfor tilbudt et nytt kontor i 

Dronningensgate 7, tredje etasje.  

Det ble noen hektiske pakkedager for 

styremedlemmene i løpet av august. Når en 

forening med over 60 års historie skal flytte, er det 

en del papirer som skal med, så haugen av 

flyttekasser vokste raskt. 

Selve flyttingen av møbler og kasser, tok Byåsen 

Musikkorps seg av. 

Så var det bare å gå løs på kassene og få alt på 

plass. Den prosessen er ikke riktig ferdig enda. 

Men vi har nå kommet så langt at det er mulig å 

jobbe på kontoret. I en lang periode var vi uten 

internett og telefon, og vi beklager dersom det var 

henvendelser som vi ikke fikk besvart. 

Nytt telefonnummer har vi også fått.                                 

Det er 940 83 586. 

Dersom du stikker innom det nye kontoret vårt, må du 

bruke ringeapparatet i 3.etg., fordi dørene holdes låst.  

Ringeklokka er merket med TRF.  

 

Helge skrur sammen vårt          

nye skrivebord. 

 

I kontoret ved siden av vårt, holder Kulturrådet til. De 

spanderte kaffe på oss under utpakkingen. 

                                              



Invitasjon til Julemøte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets julemøte avholdes på Thon Hotell Prinsen 

Mandag 4. desember kl. 18.30. 

 Det blir servert ribbebuffe med naturlig tilbehør og et utvalg av julens 

desserter. 

Underholdning: Vokalkompaniet               

Sverre Vikhammermo m/Rotmovisa 

Medlemspris kr: 350,- pr person, IKKE medlemmer kr. 450,- innbetales til 

konto: 8601 37 80635 snarest og merkes julemøte.  (Drikke ikke inkludert.)                                      

Din påmelding er da registrert. 

Nærmere informasjon ved Irma på tlf: 9900 6479 eller Roar tlf. 9580 4618.                  

Bindende påmelding etter 20.november.                                                              

(Alternativ meny kan ordnes, men du må gi oss beskjed.) 

 

 



Gassverket.                 

Tekst: Haldis Isachsen 

Trondhjem Gassverk var en energiforsyningsbedrift som ble grunnlagt i 

1851 av ingeniørene James Malam og James Smalt som i 1849 fikk konsesjon 

på å drive gassverk. Gassverket som kom i drift i 1853 var organisert som et 

privat aksjeselskap, Trondhjems Gascompagnie, som leverte gass til 

opplysning i byens hovedgater, og til private bedrifter og husholdninger i 

Midtbyen. 

Gasslyktene ga mye bedre lys enn de gamle oljelampene som var brukt 

tidligere. Det første gassverket lå på Kalvskinnet. 

Fra åpningen av det kommunale elektrisitetsverket i 1901 ble den nye 

energikilden en sterk konkurrent til gassen. Eiendommen på Kalvskinnet var 

etter hvert også blitt for liten til å fylle den nye tids behov, og et nytt gassverk 

ble derfor oppført på Jarlheimsletta. Det gamle gassverket ble nedlagt 1917.  

Gassen ble utvunnet ved oppvarming av kull, og et biprodukt av produksjonen 

var koks, som ble solgt som brensel.  

 I 1906 var det 723 gasslykter i byen. Gasslyktene var avhengige av å bli tent 

ved mørkets frembrudd, og likeledes måtte de slukkes når dagen begynte å 

gry. Kommunen ansatte folk til å ta seg av disse gjøremålene. De gikk under 

navnet lyktetennere. 

De hadde sine faste ruter som de gikk når de skulle tenne lyktene. De hadde 

en lang stang som de tente lyktene med. Mekanismen var slik at det var en 

stang på tvers av stolpen, og det hang ned en ring på hver side. Når det ble 

trukket ned på den ene siden ble den tent, og når det ble trukket ned på den 

andre siden ble den slukket. 

En sport blant guttene var å følge etter lyktetenneren og klatre opp og slukke 

lyset. Han sprang etter ungene, men nådde dem aldri igjen.  

Gass var en viktig energikilde, særlig til koking og belysning i private 

husholdninger, men det ble også levert gass til en del industribedrifter. 

For å fremme bruken av gass til koking begynte man i 1908 å legge 

gassledninger gratis inn til kjøkkener. Dette øket bruken av gass, som i løpet 

av 5 år ble fordoblet. Det ble også innført automatmålere, hvor man betalte 

gassen etter hvert som den ble brukt i stedet for å få en stor regning. 



Mange husker vel gassautomatene på veggen som det ble sluppet 25-ører på. 

Myntene var ofte samlet i kopper, og hver gang gassen holdt på å gå ut var det 

å putte på en 25- øring. Det fantes gassapparater med både et og to bluss. 

Mange familier benyttet både gass og elektrisitet, fordi gassen var billigere. I 

1941 var det ca. 4000 husstander som benyttet seg av gass. 

Utover i mellomkrigstiden ble gassverket drevet med underskudd, men greide 

seg fordi det fikk driftstilskudd fra kommunekassen.  

Den 24. juli 1943 rettet allierte flystyrker et bombeangrep mot den tyske 

marines nyoppførte verkstedbygninger ved Nyhavna. Under dette angrepet falt 

også 16 bomber på gassverkets område. En stor del av verket ble totalskadet. 

Gassverket ble gjenoppbygd, men kom ikke i normal drift før 1946.  I 

etterkrigstiden gikk virksomheten med stadig større underskudd, og gassverket 

ble nedlagt 1954.  

Avviklingen tok flere år. De siste gasslyktene ble slukket i 1956, men den 

siste leveransene fra gassverket fant sted i 1957.  

Da var det slutt på gassbelysningen som har vært med og skapt romantikk i 

gater og veiter i over hundre år. 

Gassverket i Jarleveien 8 i 1921. Hester med vogn og biler klare for utkjøring av 

kokssekker.                                                                                      Foto: Hilfling Rasmussen 



Håper å behandle «slitasjegikt» med kunstig brusk  

Utdrag av artikkel skrevet av Christina Benjaminsen publisert 21.09.17 

Et norsk-sveitsisk forskerteam har klart å dyrke bruskceller av alger. I tillegg 

demper cellene betennelser. Nyheten gir håp for mennesker med artrose, eller 

såkalt slitasjegikt.  

I dag finnes det ingen medisiner eller behandling som kan kurere artrose. 

Sykdommen gjør at brusken, som er leddets støtdemper, smuldrer opp fordi 

kollagenfibrene ødelegges. Dette skaper sterke smerter. Belastningen på 

beinstrukturen i leddet blir for stor. Det fører til både betennelser og ørsmå 

sprekker i knoklene. 

Nyheten om at forskerteamet har klart å dyrke brusk med makroalgen 

bruntare som råstoff har derfor fått stor internasjonal oppmerksomhet. 

SINTEF-forsker Øystein Arlov, som til daglig jobber med bioteknologi og 

nanomedisin, er med i teamet som står bak de oppsiktsvekkende resultatene. 

Han har en doktorgrad i biopolymer-kjemi fra NTNU, basert på alginater; det 

gelédannende materialet som finnes i tang og tare. 

Nå har Arlov og hans kolleger ved SINTEF og NTNU klart å modifisere 

alginatet til å fungere som et slags stillas som cellene kan vokse på. Cellenes 

naturlige stillas består av kollagen og spesielle karbohydrater, og det er dette 

som brytes ned hos pasienter med artrose. I laboratorier har de brukt bruntare 

som råstoff. Grunnen er at alginatet fra taren kan danne en gelé som egner seg 

til celledyrking fordi det likner på cellenes naturlige miljø, forklarer SINTEF-

forskeren. 

Mikroskopbildene viser bruskceller som vokser i alginat. I bildet til høyre har sulfat blitt 

koblet til.                                                                                                                         

Men alginatet i seg selv stimulerer ikke til vekst av celler. Derfor har 

forskerne sørget for å modifisere alginatet kjemisk. Det gjøres ved å koble på 



sulfat, som er karakteristisk for karbohydratene som finnes i naturlig brusk. 

Det gjør at alginatene kan fungere som mottakere for flere viktige 

signalmolekyler som cellene skiller ut for å «snakke med hverandre».   

 

Cellenes ytre miljø er nemlig en viktig forutsetning for vekst og normal 

funksjon. Litt forenklet kan en si at disse nye alginatene etterlikner naturen og 

gir cellene beskjed om å overleve, dele seg og i det hele tatt oppføre seg slik 

bruskceller skal. 

Mens SINTEF fremstiller materialet cellene vokser på, er det 

forskningsteamet i Zürich som studerer cellekulturene. Materialet SINTEF 

produserer frysetørkes og så sendes det rett og slett i pulverform i posten til 

Sveits,  

Vel framme i Sveits blir det sulfaterte alginatet løst i vann og blandet med 

celler. Ved tilsats av kalsium dannes en gelé som holder cellene på plass. 

Resultatene fra Sveits har vært svært vellykkede, ikke minst fordi cellene som 

produseres også har vist seg å også ha en dempende effekt på betennelser. 

Neste steg er å teste de nye materialene og laboratorieskapt brusk i mus. 

En kunstnerisk utfordring 

Mandag 4. september møttes en liten gjeng spente «kunstnerspirer» til 

malerkurs med Klara Marie Eggen.  

Klara Marie, som er medlem i TRF, har i mange år malt med oljemaling og 

har selv gått på mange kurs. For en helt nybegynner i faget, var det 

betryggende å kjenne læreren. Man blir liksom litt mindre redd for å «dumme 

seg ut». 

Kurset varte i tre timer hver gang, og vi møttes seks ganger. Etter en kort 

innføring, valgte vi hvert vårt motiv og startet på prosessen som skulle ende 

opp i et maleri. Med tunga rett i munnen og intens konsentrasjon, gikk det 

egentlig over all forventning. Det vanskeligste syntes nok de fleste var å 

blande farger. Men øvelse gjør mester. Og siste dagen kunne vi si oss fornøyd 

med resultatet og feire avslutningen med pizza.  

Neste kurs starter i januar 2018. Det er åpent for alle, men plassen er 

begrenset så det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen. Se informasjon 

om januar kurset på neste side.  



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, du får male det du har mest lyst til 

 

Kurset går over 7 dager med en varighet på 3 timer per dag. 

 

Kursdager:  Tirsdagene 9., 16., 23. og 30. januar 2018 

   Onsdagene 10., 17. og 24. januar 2018 

 

Kurset starter kl.11.00 alle dager 

 

Påmelding til Klara Marie Eggen mobil: 90 95 77 34 eller per e-post:   

         kmeggen@yahoo.no  

 

 

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

 

Kursavgift kr. 300,00 inklusive materialer.  

mailto:kmeggen@yahoo.no


Innetrening                       

Tekst: Peter Yttervik 
 

I år har vi utvidet tilbudet til våre medlemmer i Trondheim 

Revmatikerforening, vi startet med innetrening i mars. 

Vi startet med en gruppe i starten, men har nå utvidet til to grupper. En som 

starter treningen kl. 19:00 og en som starter kl. 19:45. 

Til å lede treningene har vi Kine og fast vikar er Daniel. De er begge studenter 

på fysioterapiutdanningen på NTNU. De følger samme opplegget for 

treningen som Maud og Sandra hadde i vår.  

            

 

 

Vi har individuell oppvarming på tredemølle, spinningsykkel eller romaskin.  

Så starter treningen med stasjoner med forskjellige øvelser som går på styrke, 

balanse, utholdenhet, koordinasjon etc. Da er vi ca. 2 per stasjon og gjør 

øvelsene tre ganger, og går så over til neste stasjon til vi er gjennom hele 

programmet. Underveis får vi råd og hjelp av instruktøren om hvordan 

øvelsen gjøres best mulig. Det er også alternative øvelser. 

Til slutt har vi uttøying under ledelse av instruktøren. 

Det har bare vært gode tilbakemeldinger på øvelser og instruktører. 

Vi har ledige plasser på det siste partiet. 

Send en SMS til Peter på 932 04 907 på dagtid, evt. ring etter kl. 16:30. 

Sted: Norservicebygget Jarleveien 12, 7041 Trondheim. 



HØSTTUR TIL KRAKOW  8. - 12.10.2017 

Tekst: Anne Margrethe Cortsen 

 

Oppmøte på Værnes søndag ettermiddag hvor Brustad ventet på oss – alltid 

like blid og behjelpelig med å få oss av gårde. Vi var 22 stk. fra 

Revmatikerforeningen på tur denne gang. 

 

Vel fremme på hotell Campanile på kvelden i lett 

regnvær. De fleste av oss gikk ut for å få oss litt mat før 

bedtime. 

 

Mandag kl. 09:00 var det oppmøte med lokal guide i Krakow. Vi var i det 

jødiske kvartal. Buss gjennom jødisk ghetto fra krigens dager. Vi besøkte 

Wawel palasset før turen med guiden ble avsluttet på byens torg som er 

ganske uforandret siden 1300 tallet. 

Noen av oss var i løpet av 

oppholdet innom Maria kirken 

som regnes som en av verdens 

fineste kirke. Stod ferdig i 

1222, men ble ødelagt etter 

angrep fra mongolene. Den 

nåværende ble bygget mellom 

1355-1405. Undertegnede ble 

ganske målløs og rørt til tårer 

da nonnen åpnet Mariaalteret 

og viste hemmeligheter av 

Marias Glede – fra bebudelsen 

til åpenbaringen av Den Hellige 

Ånd, med en stor 

billedfremstilling av Jomfru 

Maria som sovner inn omringet 

av Apostler. 

  

 



Tirsdag var det fri frem til kl. 16:00 og vi hadde vel forskjellige ønsker alle 

sammen. Selv tok Liv Reidun og jeg turen langs elven Wisla før Dragens hule 

under Wawel palasset ble besøkt. 

Så var det tur til Saltgruven i Wieliczka som står oppført på UNESCOS 

verdensarvliste. Gruven består av kapeller laget av salt, underjordisk innsjø og 

et museum. Gravd ut på 1200 tallet og stod en gang i tiden for en av verdens 

største bordsaltproduksjoner. Den er en av verdens eldste og med sine 287 km 

er den også en av de største. 

 

Langt ned.  

378 trappetrinn og 64 m under jorden. 

 

Eventyrfigurer i salt. 

 

 

 

 

Det største og det flotteste 

kapellet. 

 

Vi var nede på 135 m. 

 
 

 

 



Onsdag var det tur til Auschwitz og Birkenau 

 

Gripende, trist – besøk her skulle ha vært obligatorisk for menneskeheten. 

Mer sier jeg ikke om denne omvisningen. 

Torsdag var hjemreisedag. 

Takk for turen denne gang og TAKK TIL Toril og Zygmunt – som gjorde en 

flott jobb😊 

 

 

 

 

                 

 

 

  

Innkalling til årsmøte i Trondheim Revmatikerforening. 

Tid: Mandag 26.februar 2018 kl. 18.30                                                       

Sted: Sommerveita 4-6, 4.etg. 

Åpning m/ordinære årsmøtesaker som konstituering, styrets årsberetning, 

regnskap for 2017 med revisors beretning, innkomne forslag, handlingsplan 

for 2018 og budsjett for 2018. 

Orientering/godkjenning av Revmafondets  regnskap 2017.     

Avslutning. 

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før 

årsmøtet, d.v.s. innen 29.01.2018. 

Det vil som vanlig  bli servert karbonadesmørbrød  og bløtkake på årsmøtet. 

Det vil også bli åresalg. 



Å Rosenborg, å Rosenborg tar seiern hjæm i dag   

Vårt nyeste medlemstilbud, billetter til Rosenborgs hjemmekamper, har vært meget godt 

mottatt av medlemmene og vil mest sannsynlig videreføres i 2018. Vi har mottatt mange 

tilbakemeldinger om at man har hatt fine opplevelser på Lerkendal. Neste års terminliste 

blir snart offentliggjort og da må du som er interessert sende foreningen en e-post eller brev 

om hvilke kamper du kunne tenke deg billetter til. 

90 minutter: 3-0. 90 minutter og 2 sekunder, 3-1. 

Åååååå….ååååå  hvorfor holdt de ikke nullen!!!! 

Sammen med vel 16 000 andre tilskuere, koste fire lykkelige TRF medlemmer 

seg på Europaliga kampen mellom Rosenborg og Vardar fra Skopje i 

Makedonia. 

 Som Tore opplyste på Temamøte 4. september, har foreningen nå også 

kjøpt billetter til kampene som Rosenborg skal spille i Europaligaen. Neste 

Europaliga kamp er Rosenborg – Zenit, torsdag 02.11.17 kl. 21.05. Og den siste 

er mot Real Sociedad, torsdag 23.11.17 kl. 19.00. Tildeling skjer etter de samme 

kriterier som til seriekampene.  Disse finner du i Bruskforum nr. 2/2017 og på 

våre hjemmesider trondheimrf.no.  

 

De heldige denne gangen ser du på bildet. 

Sluttresultatet etter at 3 minutter var lagt til: Rosenborg – Vardar 3-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Erik og Elisabeth Berge, Sonja Wikdal og Bjørghild Almåsbro gleder seg til kampen. 



Blåtur 26. juni 2017    

Tekst:Bjørghild Almåsbro / Haldis Isachsen 

«Men kor skal vi reis hæn?» Spekulasjonene hadde vært mange i forkant, og den 

mest brukte setningen i Viggo Walles populære påskelabyrint, passer godt inn i 

denne sammenhengen. Noen var overbevist om at vi skulle til Kristiansund, 

mens andre tenkte på Inderøy. 

Gjengen som møtte opp ved Jernbanestasjonen i duskregnet, var spente. Det ble 

fort klart at turen gikk nordover, og snart ble det også klart at Selbu var reisens 

mål. Værgudene var ikke akkurat på vår side, men humøret var likevel på topp.  

Første aktiviteten var båttur med MS Jørva på Selbusjøen. Ikke alle valgte å bli 

med båten delvis på grunn av regn og bølger og delvis fordi de hadde vært på 

båtturen før. De av oss som valgte å bli med båten, ble møtt av en deilig duft av 

nystekte vafler. Einar og Harald på MS Jørva serverte kaffe og nystekte vafler 

straks vi kom om bord. Muntrasjonsrådet Einar fortalte løst og fast mens båten 

tok seg fram til neste bestemmelse sted som var det Norske radio og 

fjernsynsmuseum i Sjøbygda. 

På museet fikk vi en fantastisk 

omvisning av Jan Erik Steen. 

Med sin utrolige 

formidlingsevne, tok han oss 

med gjennom radio og 

fjernsynshistorien. Blant mye 

annet kunne han fortelle at vi i 

en periode i Norge hadde hatt 

ca. 50 radiofabrikker. Middagen, som besto av rømmegrøt og spekemat, ble 

inntatt på museets spisested. 

Fra Radiomuseet gikk turen til Selbu Bygdemuseum som holder til i Selbu gamle 

prestegård, like ved Selbu kirke. Solveig Borseth, som har jobbet der i mange år, 

fortalte levende fra Selbus interessante historie.                                         

Prestegården ble bygd i 1745 under Peter Eilert Kaasbøl Rosenvinges tjenestetid, 

fra 1914 ble den brukt som kommunehus og fra rundt 1980 ble den omgjort til 

Selbu Bygdemuseum. 



Vi fikk se mange fine utstillinger, blant annet en eldre landhandel, prestekontoret 

med prestekjole, pipekrage og pipejern og et rom viet bryllupstradisjoner. Skiene 

som Oddmund Morseth brukte da han ble skutt av tyskerne i 1943, var også tatt 

vare på og hadde fått sin plass på museet.  

Selbu har lange håndverks tradisjoner som er representer her. I over 300 år (ca. 

1600-1916) hadde Selbu en omfattende kvernsteinsindustri som i 

vintermånedene kunne sysselsette opptil 300 mann. Bygda eksporterte kvernstein 

av utmerket kvalitet til fjern og nær.  

Et kjent minne var mange av klutene i gryteklututstillingen med mønstre fra våre 

bestemødres tid til vår tid. Men størst var strikkeutstillingen som viser 

selbustrikkings historie fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Her er utstilt 

over 350 strikkede gjenstander og utstillingen er rikt illustrert med fotografier av 

lokale produsenter. Her var det Selbuvotter i mange forskjellige mønster.    

Etter en fin vandring med en 

dyktig forteller, smakte det 

godt med kaffe og kaker da 

vi kom til Selbusjøen Hotell 

& Gjestegård. Der ble vi 

ønsket velkommen av 

hotellets eier, Arild Øyen. Av 

eiendommens historie, 

fortalte han blant annet om 

Fredrik Birch som i 1850 

årene etablerte det første landhandleriet i området. Birch var en foregangsmann 

og i norgeshistorien kan vi lese at han var den første i vårt område som 

importerte timotei og kunstgjødsel. I 1915 ble eiendommen solgt og etter en 

betydelig ombygging ble Selbu Tuberkulosesanatorium etablert der. Fra 1950-

tallet til 1987 drev Selbu Sanitetsforening gammelhjem og helsesenter på stedet. 

Etter at Selbu kommune bygde nytt helsesenter i sentrum av Selbu ble 

eiendommen ledig i 1987.  

Eiendommen og dets bygninger ble overtatt av Toril og Arild Øien, som i 1988 

åpnet hotell på eiendommen. Hotellet har i dag 58 rom for overnatting, 

konferansesaler og restaurant. Hotellet er i dag en del av De Historiske Hotell og 

Spisesteder. Nok en vellykket tur var over, men nye venter på oss i fremtiden.   

https://no.wikipedia.org/wiki/De_Historiske_Hotel_og_Spisesteder
https://no.wikipedia.org/wiki/De_Historiske_Hotel_og_Spisesteder


Ekspertene sier at strikking og hekling kan ha 

fantastiske helsefordeler 

 

Å strikke og hekle har vært populært i mange år. 

tidligere var det nødvendig for å lage varme klær, 

mens nå er det mest en hobby som mennesker i 

alle aldre liker. Det er noe eget med å lage noe helt 

fra bunnen med egne hender. 

Men, å strikke gir deg mer enn bare nye klesplagg, 

grytekluter eller tepper, eksperter sier at det også 

gir deg masse helsefordeler. 

 

Fordel nr. 1: Lavere puls og blodtrykk 

Hvis du strikker eller hekler selv, vet du sikkert hvor avslappende det er. Men å 

slappe av er mer enn bare den deilige følelsen, det senker stresset i kroppen, og 

du får lavere blodtrykk. 

 

Fordel nr. 2: Du holder fingrene dine i form 

Når du strikker eller hekler, må du bevege fingrene dine raskt og presist. Denne 

øvelsen er fin for å holde fingerleddene myke, musklene i hendene dine får 

trening. Det hjelper også de med gikt så de ikke stivner til i fingrene. 

 

Fordel nr. 3: Du blir bedre i hoderegning 

Tro det eller ei, men du kan bli vesentlig kjappere i hoderegning av å strikke på 

regelmessig basis. Selv om du slapper av, teller du, ganger, måler og lager 

mønster, alt som er relatert til matematikk. 

Alle disse prosessene skjer som regel ubevisst, men effekten i hjernen din er 

den samme. 

Fordel nr. 4: Demper angst 

Om du sliter med angst kan du ha fordel av å strikke. Det lar hjernen din slappe 

av og fokusere på noe annet og vonde tanker kan bli glemt. 

 



Fordel nr. 5: Det bedrer hukommelsen din 

Akkurat som med matte, så går strikking i stor grad ut på å huske visse regler. 

Du må huske hvilke farger som kommer når, hvor mange rader og masker du 

skal ha hvor – og alt dette trener opp hukommelsen din. 

 

Fordel nr. 6: Det kan hjelpe mot smerter 

Ved å strikke eller hekle skifter hjernen fokus, og personer med kroniske 

smerter finner hobbyen beroligende – det gjør dem mindre oppmerksomme på 

smertene, og får dem til å tenke på noe annet. Hjelper ikke bare for fysiske 

smerter, personer med depresjon kan også ha samme fordelen av strikking. 

 

Fordel nr. 7: Du spiser mindre snacks 

Om hendene dine er opptatt med strikketøyet, er det ekstra tiltak å strekke seg 

etter godteskåla. Folk som strikker spiser sjeldnere snacks, og om du ofte finner 

deg selv sittende og propper i deg snacks eller godteri foran TVen, bør du finne 

fram strikketøyet i stedet. Er hendene dine opptatt med å lage en fin genser, 

klarer du ikke dytte i deg potetgull samtidig. 

 

Fordel nr. 8: Holder hjernen din frisk i årevis 

Studier viser at hos eldre mennesker har de som strikker mindre sjanser til å 

utvikle alders-relaterte hukommelsesproblemer. Studien viser at hjernen er i 

mye bedre form hos de mellom 70 og 90 år som strikker enn de som ikke 

strikker. 

 

Fordel nr. 9: Gir deg en følelse av at du gjør noe med mening 

Å ha et mål gir deg en følelse av at du gjør noe med mening. Hvor mange timer 

har du ikke sittet og sett på TV eller sittet foran PCen og kastet bort tid? Ved å 

strikke kan du lage gaver, genser, skjerf, luer, votter og mye annet. Følelsen av 

å lage noe selv er noe de fleste finner tilfredsstillende.                                

 

Fordel nr. 10: Det gir deg en selvtillitsboost                                                    

Å jobbe med et prosjekt er tilfredsstillende – men å bli ferdig og nå et mål er 

enda bedre. Å sitte igjen med en fysisk gjenstand som du har laget helt selv gir  

en spesiell følelse. 



 

 

 

Opplæring i bruk av det norske slektsprogrammet EMBLA. 

Vi vil gi deg innføring i det norske slektsprogrammet EMBLA. Her er alt på 

norsk slik at det er enkelt å sette seg inn i alle de mulighetene programmet gir.   

Kurset inkluderer en demoplate hvor du kan legge inn inntil 50 navn før du 

bestemmer deg for å bruke programmet videre. I tillegg får du et informativt 

og fyldig kurshefte.  

Kurset går over 4 dager, mandagene 29.januar og 5.februar  

        torsdagene    1.februar og 8.februar       

Kurset starter kl. 17.00 alle dagene 

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

Pris kr. 200,00 

mailto:roaspen@online.no


Styret i Trondheim Revmatikerforening 

Dronningens gt. 7, 7011 Trondheim  Tlf.: 940 82 586 

Kontortid: tirsdager og torsdager kl. 11:00 – 14:00 

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

Leder: Tore Strøm  

 Gammelvegen 10, 7236 Hovin i Gauldal  

 Mobil:  951 72 788  

 torstr@outlook.com  

Nestleder: Roar Aspen  

 Vangslunds gate 22, 7030 Trondheim  

 Mobil:  958 04 618          Tlf:  7351 3838  

 roaspen@online.no  

Kasserer: Helge Tiller  

 Olav Magnussons veg 1, 7046 Trondheim  

 Mobil:  952 35 760  

 helge.tiller41@gmail.com  

Sekretær: Bjørghild Almåsbro  

 Johan Bojers vei 25 A, 7021 Trondheim  

 Mobil:  906 12 940  

 balmaasb@online.no  

Styremedlem: Irma Strøm  

 Gammelvegen 10, 7236 Hovin i Gauldal  

 Mobil:  990 06 479  

 irmastrom@live.no  

Styremedlem: Peter Yttervik  

 Svalevegen 2 A, 7022 Trondheim  

 Mobil:  932 04 907  

 peter@yttervik.priv.no  

Styremedlem: Rune Rødskjær  

 Stadsing. Dahls gt. 3, 7015 Trondheim  

 Mobil:  918 69 614  

 rune.rodskjaer@gmail.com  

Varamedlem: Anne Margrethe Cortsen  

 Alfred Trønsdals veg 20, 7033 Trondheim  

 Mobil:  408 54 959  

 lille.skorstad@hotmail.com  

Varamedlem: Magne Johnsen  

 Johan Bojers vei 25 B, 7021 Trondheim  

 Mobil:  480 00 661  

 magnejohnsen1@hotmail.com  

 

mailto:trondheim.st@revmatiker.org
mailto:torstr@outlook.com
mailto:roaspen@online.no
mailto:helge.tiller41@gmail.com
mailto:balmaasb@online.no
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mailto:lille.skorstad@hotmail.com
mailto:magnejohnsen1@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kommende temamøter !! 
 

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

Tema: Smerteforståelse v/fysioterapeut Bjørg Vada 

 
Mandag 4.desember kl. 18.30 Prinsen Hotell 

Tema: JULEMØTE. Påmelding. 

 
Mandag 15.januar kl. 18.30, Sommerveita 4-6 

Tema: Vil bli annonsert senere. 

 
Mandag  26.februar kl. 18.30, Sommerveita 4-6 

Tema: Årsmøte        

 
Mandag 19.mars kl. 18.30, Sommerveita 4-6             

Tema: Bare lænt ….. eller? v/Johan Nystrøm             

  

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

Tore Strøm               e-mail: torstr@outlook.com  Dronningensgt.7, 7011 Trondheim 
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