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En glad gjeng på tur ved Gardasjøen og i Sveits
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Lederen.
Da er jeg tilbake igjen, ikke for fullt, men det kommer vel
etter hvert. Det har vært en tung og tankefull tid for meg og
jeg har vel ikke greid å bearbeide alt enda. En lang
rekonvalesens kreves etter en så stor lever-operasjon. Jeg vil
takke et samlet styre under nestleder Roar Aspen som tok
Tore Strøm
ansvar under min sykdom og jeg vil takke alle medlemmer for
gode meldinger enten de kom på SMS, pr tlf, besøk eller likes på Facebook.
Aller mest takker jeg min kjære Irma og familien for support og støtte. Fra
høsten regner jeg med at jeg kan stille opp mer og mer og gå helt og fullt inn i
lederrollen igjen.
Jeg kan ikke få framsnakket norsk helsevesen nok. Jeg har gjennom mitt liv
fått erfare mer enn de fleste at maken til helsevesen som vi har her i landet
skal man lete langt etter. Alle de englene som jobber der uansett rang eller
tittel, uansett kvinne eller mann. De gjør en fantastisk jobb for deg og meg.
Selvfølgelig finnes det andre historier, men de fleste gode kommer sjelden
fram. Vi er jo ikke så mange i dette landet, men vi får til ordninger som
kommer fellesskapet til gode.
Jeg har vært medlem i NRF i noen år nå og jeg har fått noen bekymringer og
bekymringsmeldinger over tid. I NRF sentralt er det etter hva jeg oppfatter en
høy turnover, ansatte slutter og begynner i et akselererende tempo,
sykemeldinger florerer, aldri har jeg sett dette nevnt i referats form fra
forbundets styre. Jeg stiller meg spørsmålet, hvorfor ikke? Er det slik at
administrasjonen har fått for mange og tunge arbeidsoppgaver av styret eller
er det andre årsaker? Vi er jo en demokratisk oppbygd organisasjon, og da er
det jo medlemmene som skal bestemme hvordan og hva administrasjonen skal
jobbe med. Jeg tror at etter landsmøtet på Reuma-Sol til høsten må man
gjennomgå organisasjonskartet på ny og definere arbeidsoppgaver og ansvar!
Sommeren ligger framfør oss, og festivaler og spel, hytter og reiser vil vel
være aktiviteter for mange av oss i sommer, besøk av venner og familie, vi må
vite å sette pris på disse tiltakene og aktivitetene som for meg er kjernen på
oppladning av batterier.
Høsten kommer raskt på og valgkampen likeså, i den grad den ikke allerede
har startet. Vi har jo masse å kjempe for, jeg nevner noen, pensjonene våre,
varmt vann i bassengene rundt omkring i kommunene, tilrettelegging for
handikappede eller universell utforming. Fri fysioterapi og masse mer. Så hver
gang dere treffer en politiker så minn han på dette hele tiden, selv ikke
politikere er upåvirkelige. Gå til urnene og gjør din demokratiske plikt. Et
hjertesukk til slutt, når jeg hører enkelte politikere prater om hva de tror det

norske folk er opptatt av, og gjør vedtak om «lekefartøyer» og «godteri» tror
jeg de har en begrenset virkelighetsoppfatning. La oss ta vare på de verdier vi
har opparbeidet med dugnadsånd, hjelpsomhet og sunn fornuft i mange tiår,
og ta tak i de virkelige politiske spørsmål som er viktige for oss diagnostiserte
og eldre. Vi har tross alt vært med å bygge opp dette samfunnet!
Med dette vil jeg få ønske alle og en hver en riktig god og varm sommer og så
høres vi til høsten.

RBK kamper høsten 2017
RBK – Kristiansund
RBK – Haugesund
RBK – Vålerenga
RBK – Sarpsborg 08
RBK – Stabæk
RBK – Viking

lørdag 05.08 kl. 18:00
søndag 20.08 kl. 18:00
søndag 17.09 kl. 20:00
søndag 01.10 kl. 20:00
mandag 30.10 kl. 19:00
søndag 19.11 kl. 18:00

Nå er det ferietid, men til høsten er det igjen klart med billetter til ovennevnte
kamper. Det er maks 2 billetter pr. person.

Her gjelder førstemann til mølla – også for damer😊

Ønske om billetter sendes på mail til roaspen@online.no
Kontoret åpner igjen tirsdag 29. august, men billetter til kamper før denne
dato avtales med Roar på telefon når tildelingen er foretatt.
Alle som har søkt tidligere, må for denne perioden søke på nytt.
God sommerferie ønskes alle😊

Trondheim Revmatikerforenings tur til Gardasjøen, Italia,
Sveits og Tyskland. 7. juni- 16. juni 2017.
Tekst: Bjørghild Almåsbro

Opp i otta for å komme oss til Værnes. Fly fra Værnes kl. 08.30 med
mellomlanding på Gardemoen. Med transfere gikk det som fot i hose, og alle
kom til Italia like hele som da de dro hjemmefra. Vår sjåfør, Ole Johan fulgte
samme fly, mens vår guide Ingegjerd møtte oss på flyplassen i Venezia. På de
fine, åpne motorveiene i Italia gikk turen til hotell Alfieri i Sirmione ved
Gardasjøen, vårt hjem de neste fire nettene.
Som vanlig var det en forventningsfull gjeng som inntok middagen på hotellet og
som så fram til trivelige dager sammen.
Den andre dagen gikk
turen ut på Italias største
innsjø, Gardasjøen. I to
åpne båter passerte vi blant
annet ruinene av et
romersk palass og den
ærverdige villaen til Maria
Callas. Ifølge båtføreren er
villaen nå omgjort til et
«borettslag» med skyhøy
kvadratmeter pris. I susende fart gikk turen over sjøen og mot byen Garda.
På turen passerte vi Pavens sommerresidens, vakre hager og mindre
vedlikeholdte slott før vi ankom Garda by. Med en befolkning på rundt 4000 og
et historisk bysentrum som fortsatt er intakt, er Garda en vakker liten by. Her
hadde vi «frie tøyler» og hadde noen timer på egenhånd.
I sørenden av sjøen ved byen Peschiera med den vakre byporten som vi passerte,
finner vi innsjøens eneste utløp, elva Mincio som etter ca. 78 km renner ut i Poelva. Vi kan også se Monte Baldo som rager 2218 m over havet, det høyeste
fjellet rundt Gardasjøen.
Kveldens middag inntok de fleste på den nærmeste Pizzeria til hotellet, der de
serverte fantastisk god mat.

Fredag formiddag hadde vi til egen disposisjon. Noen vandret strandpromenaden
mens andre tok buss til byen og vandret over broen til borgen Rocca Scaligera og
videre inn i gamlebyen. Etter en rask lunsj gikk turen tilbake til hotellet og vi var
klare for turens første vinsmaking.
Det er ikke alltid like enkelt å finne fram på smale gårdsveier, men med hjelp av
gps, en flink sjåfør og en dyktig guide, fant vi endelig fram til vingården
Guerrieri Rizzardi i Bardolino distriktet. Det var en relativ ung vingård, og det
ble en litt annerledes opplevelse i forhold til tidligere vingårder vi har vært på. Vi
klatret blant annet trapper opp og ned. Da vi endelig kom inn til vinsmakingen,
manglet det stoler slik at noen måtte stå. Det ble ikke det store vinsalget heller,
for vinene vi fikk servert falt ikke helt i smak hos gjestene.
Turen gikk videre til byen Bardolino, en vakker by med rundt 6700 innbyggere.
Her finner du trange smug og brede gater. Men det var en ren og fin by som var
enkel å finne fram i. Man skulle tro Cicignon hadde vært byplanlegger der også.
Vi hadde god tid til å utforske byen før middagen.

På restauranten La Loggia Rambaldi fikk vi først servert en velkomstdrink og
antipasta, før selve middagen. Den besto av to forretter, en hovedrett, en dessert
og kaffe med «distillati». Tiden går fort i godt selskap og klokka rundet nesten
midnatt før vi var tilbake på hotellet.

Neste post på programmet
var Verona. Her ruslet vi til
byens amfiteater som er 50 år
eldre enn Colosseum i Roma.
Teateret i Verona ble åpnet i
år 30 e.Kr og har plass til
20 000. Verona ligger ved
elva Adige og blir ofte kalt
for Nord-Italias Roma eller Kjærlighetens by på grunn av myten om Romeo og
Julie. Den gamle veronesiske, rosafargede marmoren er også et kjennetegn og
den kan sees overalt. Er du heldig, kan du også finne fossiler i den.
Etter et besøk i Julies hus, gikk noen videre til Dantes hus. Han levde i Verona i
7 år. Andre gikk til Piazza Bra der de tok seg en lunsj eller sjekket ut noen
butikker. Vi tok en lokalbuss som var så full at vi nesten sto oppå hverandre til
Ole Johan som ventet med vår buss. Ferden gikk videre til vingården Zeni som

var nesten nabo til vingården Guerrieri Rizzardi som vi besøkte dagen før. Zeni
er en gammel vingård fra 1870 og kontrasten til Guerrieri Rizzardi var stor. Vi
fikk en rask innføring i vinmuseet av en sjarmerende guide før vi endte opp i
vinkjelleren. Et vakkert rom som foruten å inneholde vintønner, var møblert med
flotte bord og stoler. På veggene og i taket var det nydelige fresker malt av en

lokal kunstner. Her fikk vi servert tre
av Italias beste viner av typen
Bardolino og Valpolicella. Den beste,
ifølge mange, var Amarone della
Valpolicella og det var flere som bar
tungt på vei til bussen.
Vel tilbake på hotellet spiste vi
middag. Ingegjerd hadde tatt opp
bestilling fra den enkelte på forhånd,
men hotellet klarte å rote det til slik at
Ripasso og Amarone viner i skjønn forening
alt arbeidet hun hadde gjort var
forgjeves. De fleste tok en tidlig kveld, pakket og gjorde klar til avreise neste
dag.
Luzern here we come! Men etter ca. en halv time måtte vi gjøre vendereis tilbake
til hotellet. Noen hadde glemt å ta pillene som skal hjelpe oss å huske, så to pass
lå igjen i Sirmione. Men med godt humør og i nydelig vær kjørte vi vestover
igjen før vi vendte nesen mot nord. Vi kjørte fra det flateste landskapet og opp i
Alpene der den ene tinden var høyere og spissere enn den andre. Til tider gikk
trafikken tregt, men endelig begynte vi oppstigingen til St. Gotthardpasset som
på det høyeste er 2116 m over havet. Norge har blant annet Trollstigen, men
dette var egnet til å
ta pusten fra mer
enn en danske eller
en nederlender. Selv
«blaserte»
nordmenn fikk litt
åndenød her. På
1930 m stoppet vi
på et utsiktspunkt
og fikk servert kjeks
og rødvin fra
vingården Zeni.
Vel framme i Luzern, møttes vi til en god middag på nabohotellet Monopol.

Etter å ha opplevd behagelige priser i Italia, ble prisene i Sveits nesten det
motsatte, selv for oss nordmenn.
Neste dag var til fri disposisjon. 16 stykker ville gjerne ta turen med gondol og
tog til Pilatus, et fjellmassiv sørvest for Luzern. Gondolturen opp bød på en
spektakulær utsikt over store områder.
Det siste stykket opp var så bratt at du
fikk følelsen av å gå rett opp. Vel oppe
kunne man klatre videre opp på 3
forskjellige stier. Ned tok vi toget som er
en tannstangbane som nå er elektrisk
drevet. Kjørehastigheten ned er max 9
km/t, gjennomsnittlig helling er 38 grader mens den
største hellingen er 48 grader. Siden det ikke var satt
opp et program for dagen, ruslet noen i gamlebyen, tok
sightseeings toget, spiste lunsj og middag på en av de
mange koselige restaurantene som lå langs
Vierwaldstättersjøen. Været var nydelig hele dagen og
tempen var rundt 26 grader kl. 9 om kvelden.
Neste dag ble kursen satt mot Ulm i Tyskland. Det var en presis gjeng som var
på tur, så alle var klar til avgang kl. 08.30. Første stopp var i Eidsiedeln der vi så
på det store, vakre klosteret. I middelalderen var dette et av Sveits’ mektigste
kloster, og spesielt den svarte madonnastatuen tiltrakk seg pilgrimer fra mange
land. Vi var ikke inne i klosteret, men i den vakre klosterkirken som ble ferdig i
1735 og som er Sveits’ største barokkbygning.
Ferden gikk videre til blomster
øya Mainau i Bodensjøen der vi
også spiste lunsj. Det var veldig
varmt og spesielt for de som
besøkte sommerfuglhuset. Etter
ca. 2 ½ time var vi klar til å dra
videre. Nå med en ferge som tok
15 minutter over Bodensjøen til
byen Meersburg. Fergen var et forfriskende innslag på en varm dag.

De siste 15 milene var dryge, delvis pga stor trafikk og delvis pga veiarbeid.
Men rundt kl. 19.00 kom vi til den vakre byen Ulm og det kjempeflotte hotellet
Maritim. Noen av oss var så heldige å få utsikt til domkirken Ulmer Müster med
verdens høyeste kirkespir på 161,5 m og Donau som renner sakte gjennom byen.
Siste stopp før Kielferga, var i byen Celle, 58
mil fra Ulm. Milene forsvant raskt bak oss og
lunsjen ble spist på et rolig Rasthaus der vi var
nesten de eneste gjestene. Problemene oppsto
da vi kom til Celle fordi gata til Celler Hof
Hotell var stengt. Men med så flinke folk som
Ole Johan og Ingegjerd, fant vi fram tilslutt selv
om gps ’en ikke viste rett vei. Hotellet lå midt i gamlebyen og en nydelig middag
ble inntatt på Rådhuskjelleren. Etterpå kunne man vandre rundt i den pittoreske
gamlebyen og beundre mer enn 400 bindingsverkshus som er fra 1500-1700
tallet.
Siste etappe i Tyskland var ikke lang, men vi startet likevel kl.8.00. Vår
eminente sjåfør hørte på veiradioen at det var 2 mil lang kø ved Hamburg og han
valgte derfor å kjøre på mindre trafikkerte veier selv om det ble en liten omvei.
På vei nr. 404 ble han «King of the Road» og Ingegjerd var glad hun var Berta
hans. Vi kom fram til Kiel i god tid før siste frist og alle kom velberga om bord.
Taxfree butikken ble trolig besøkt av samtlige. Og de fleste fikk nok med seg det
forrykende showet som ble fremført av dyktige sangere og dansere.
Etter en god frokost neste morgen, ankom vi et regnfullt Oslo neste dag. Turen
gjennom tollen og til Gardemoen gikk fort unna. Der sa vi «arrivederci» til vår
flinke og morsomme guide Ingegjerd, og til to av våre medpassasjerer som skulle
reise til et bryllup i Polen. Turen opp Gudbrandsdalen gikk strålende selv om det
til tider høljeregnet. Lunsjpause på Rudshøgda og middag på Dombås ble siste
felles måltidene på denne turen. Og rundt kl.20.00 gikk de siste passasjerene av
bussen og Ole Johan kunne fortsette til Snåsa og 70-års kalas.
Vi takker alle som har deltatt og gjort denne turen til nok en minnerik opplevelse
og ønsker alle hjertelig velkommen til neste tur.

TORVET MED MUNKEN

Tekst: Haldis Isachsen

Munken var en eiendom fra 1700 tallet, og i siste halvdel av 1800-tallet ble
den overtatt av H. Dørum, som eide naboeiendommen. Han åpnet en stor
forretning i Munken: «I. M. Dørum og drev med salg av glass, porselen,
stentøy og manufakturvarer og gården ble kalt Dørumgården.

Fra omkring 1890 hadde Cafè Munken sine lokalere her.
Dørumgården ble revet 1905, og Ludvig Aas oppførte en stor seks etasjer
murgård med heis på tomten (ark. August Albertsen). Denne sto ferdig før
kroningen 1906 og fikk navnet Munken, etter kafeen som flyttet inn i nye
lokaler i første etasje. Aas drev også hotell i gården.
Foto: Schrøder

Flere firmaer har holdt til i gården. Blant annet Grimstad gartneri som hadde

utsalg der i flere år, Fortuna Skomagasin, Per Kure A/S D.M. Uthaug
meieriutstyr, og trikotasjeforretningen Trico.
I huset nedenfor i Munkegata lå Brand Korsett-Fabrikk og i neste gård holdt
moderate avisen Folketidende til mellom 1878 og 1922. Til høyre lå
Storebrand – Iduns gård, som også rommet bilfirmaet Gaden Larsen.
Munken var byens høyeste murgård og ble betraktet som noe av et misfoster i
forhold til de andre bygningene rundt Torvet. Blant annet Svaneapoteket,
Hornemannsgården og Harmonien som brant ned i 1942.
En gammel Trondhjemmer som kjørte ut kull og koks til kunder kunne fortelle
at han måtte bære kokssekker på ryggen opp baktrappen til en sakfører i fjerde
etasje i Munken, selv om det var heis i hovedinngangen. Men så sto det en
halv flaske øl på vedkassen som belønning etter siste sekken.

Munken ble i begynnelsen av 1960-årene solgt til en utflyttet Foto:K. Forbregd
Trondheimsmann, H. Irgens Larsen som var skipsreder i Amerika. Han
bestemte seg for å rive gården, og fikk satt opp et nytt forretningsbygg med
mer moderat høyde.
Den 14. april 1971 hadde hundrevis av skuelystne samlet seg på Torvet da
rivinga av Munken startet. En solid jernkule var «våpenet» som skulle gjøre
jobben, og etter hvert som kula slo inn veggene etasje etter etasje lå alt snart i
en ruinhaug. Kanskje ville Munken i dag blitt ansett som verneverdig?

Bassengtrening
Sesongen for varmtvannsbassenget er over og vi håper dere har hatt gode
treningsøkter i vår. Det virker som de nye instruktørene er tatt godt imot.
Her er litt informasjon før høstsesongen starter:
Bassenget blir pusset opp de to ukene før vi starter opp. Vi regner med at dette
ikke gir problemer under oppstarten til høsten, men heller at vi kommer til nye
renoverte lokaler.

Oppstart blir tirsdag 5.9 og torsdag 7.9.
I kalenderen over ser dere datoene for høsten markert med grønn ramme.
HUSK å si ifra hvis dere ikke skal være med på bassengtreningen til høsten. Dere
beholder plassen hvis dere ikke sier ifra.
Vi har plass til flere på mange av partiene.
Hvis dere ønsker kontakt med oss er det best å ringe etter kl. 16:00:
Peter Yttervik

mobil: 932 04 907

Magne Johnsen

mobil: 480 00 661

Ha en strålende sommer😊

Trening i sal
Det har vært
god oppslutning på
denne
treningen og
vi tror at de
som har vært
med er godt
fornøyd.

Oppstart er første onsdagen i september kl. 20:00 og det er fremdeles noen
ledige plasser😊
Påmelding skjer til Peter på tlf. 932 04 907 og Magne på tlf. 480 00 661.
Trening i sal er markert med blå ramme.

God ferie alle sammen og vel møtt i september😊

Helhetlig helse – vet DU hva dette innebærer?
Cathrine Stjern, sivilingeniør, akupunktør, mikroskopist, sone – terapeut
og foredragsholder fra Stjernklinikken, deler her sine tanker med oss.

Helhetlig helse kommer du ikke unna om du ønsker deg et godt
og langt liv. Men ikke mange vet bevisst hva det innebærer. Det
økende tilbud av alternative behandlingsvalg, mengden velmente
råd innen ernæring, trening og tilskudd, kvantefysikkens oppdagelser,
interessen for forskning - det bugner over fordi det er et skrikende behov for
opplysning. Den vestlige medisin strekker ikke til og oppleves som særdeles
utilfredsstillende når det gjelder veksten av kroniske lidelser i befolkningen.
Kan du gjøre noe med dette selv?
Helhetlig helse er den unike balansen som du på ditt beste innehar når ditt
fysiske (kroppen), psykiske (følelsene), mentale (tankene) og åndelige
(sjelen)deg er komplett. Når du blir bevisst hva dette innebærer for deg og
lærer deg å balansere disse aspektene vel, ut i fra dine individuelle
kvalifikasjoner og krav, da har du lagt føringen for et godt liv. Når så skjer, vil
du – bare ved å være deg selv – lyse opp i tilværelsen for andre rundt deg
også. Tenk for en gave!
Å komplettere seg selv krever at du vet hvem du er og hva du trenger. Ikke
hva du tror andre mener om deg. Du er et helt unikt puslespill. Brikkene du
består av er bare dine, du kan prøve å låne brikker fra andre, men de må
tilpasses deg for å gi full uttelling. Så helhetlig helse for en person kan
innebære trivsel på jobben, tid til å være med venner, snekring på hytta, ei god
bok, følelsen av og gleden over å være til hjelp for andre. Mens en annen
trenger mer stillhet og tid til seg selv, utfordringer som gir følelsen av
mestring, god og nok søvn og en godt planlagt fremtid.
Vi vektlegger det fysiske/psykiske/mentale og åndelige aspekt i oss ulikt.
Mine er fordelt veldig jevnt, derfor vil det være like viktig for meg å bruke
min fysiske kapasitet, tørre å vise mine følelser, samt oppleve utfordringer
mentalt og trives med mitt bilde av meg i verden. Så min aller beste medisin
er bevegelse i naturen. Når min hverdag blir for mye, lokker skogen. Her får
jeg utfordret meg fysisk, får tid og stillhet til å kjenne på følelsene, lytte til
naturens lyder, nyte frisk luft og kjenne at jeg lever og at jeg passer inn. Helse
er å ha det godt med seg selv i sine omgivelser med sine egne preferanser. Har
du tenkt over hva du tyr til som din medisin når hverdagen butter imot? Og
tilfører du din medisin raskt nok, eller drøyer du for lenge og resultatet blir
langvarig ubalanse?
Fravær av helse er ubalanse. Når kroppen gir deg symptomer, er det fornuftig

å se på hvilke elementer i livet ditt som skaper disse. Det er her vi velger ulike
løsninger. Til deg som søker til legen og medisiner, funderer du samtidig over
andre elementer du kan forbedre for å gjenfinne balansen? Kanskje roper
kroppen etter mindre stress? Hva med en endring i kosthold eller trening?
Medisiner kan ikke på sikt løse dette alene. Bevisstgjøring må til for å hjelpe
samfunnets helse-aktører å tenke helhetlige løsninger. Men det starter med deg
og hva du tenker om din helse.
Jeg oppfordrer deg for din egen helses skyld. Når du går inn i ditt fjerde år
med de samme gamle symptomer og utfordringer, med de samme gamle
løsninger du alltid har valgt og ingenting er bedre eller slik du ønsker det. Ta
et steg til siden, klatre høyt opp i et tre, se ned på dine røde tråder – dine valg
– dine erfaringer fram til nå. Bli bevisst og ta det inn over deg – ha mot til å se
hvor ubalansen egentlig sitter og vær tøff nok til å ta ansvar og prøv en annen
sti! Det er mange der ute som kan hjelpe på veien til helhetlig helse. Samtidig
er du den eneste som sitter på fasit for ditt liv. Om du er klar for en endring,
lytt til råd fra andre. De fleste har gode hensikter. Folk er dyktige på hver sine
felt og det ligger i menneskets natur å være til stede for andre og bidra med
hjelp der hjelp ønskes. Men da må du ønske det selv og du må bidra.
Ernæring, trening og kosttilskudd er ikke løsningen på alt for alle. Helheten
byr på pust i frisk luft, omsorg, kjærlighet, tilstedeværelse, nyte livet, gode
venner, stillhet, søvn, noen som lytter og ser deg, stressreduksjon og tilstede
værelse, den gode praten, fysisk prestasjon, din misjon med å være her på
jorda. Når kjente du deg hel sist?
Min drøm er ulike terapeuter samlet under samme tak. Hvor enkeltmenneskets
beste er i fokus. Hvor det er lagspill med ett felles mål: å hjelpe helhetlig for å
bidra til balanse i livet. Kroppens 75 trillioner celler må kommunisere med
hverandre om du skal ha det optimalt. Likeså er at legen, kiropraktoren,
akupunktøren, homeopaten, coachen, mikroskopisten, psykologen,
fysioterapeuten, treneren m.fl. også kommuniserer. I noen tilfeller bør også
arbeidsgiver, familie, skolevesen, venner komme inn. Behovet må tilpasses
den enkeltes helhetlige ve og vel.
Helhetlig helse er ikke vanskelig. Det viktigste er å respektere hverandres
prioriteringer. Vi ER ulike, men samtidig er vi lagd av det samme. Når du gir
det aller beste råmaterialet du kan oppdrive til dine celler som utgjør kroppen
din – ja da gjør de sitt aller beste for at du skal ha det optimalt. Og nå vet du at
det ikke handler kun om mat og bevegelse, men rett og slett at hele deg har det
bra. For noen kan disse tankene gi et helhetsbilde med oversikt som kan føre
til bedre balanse og viktig overblikk over nåværende helsesituasjon. Kanskje
får du lyst til å gjøre noen endringer for deg? Eller la det være.

Sør Trøndelag Fibromyalgigruppe, NRF
Tekst: Brigitte Rossøy

Sør-Trøndelag Fibromyalgigruppe er en Diagnosegruppe i
Revmatikerforbundet. Vårt hovedformål er å gi informasjon om syndromet og
hva som må til om å leve et godt liv til tross for fibromyalgien og styrke
funksjons og mestringsevnen.
Den 10-11 juni gjennomførte Gruppen en to dagers konferanse på Røros kalt
"Boblende livsglede med Fibromyalgi"
På konferansens første dag var det kurs i Mindfullness ved terapeut Bente
Steen, fra Steen Coaching.
På dag to var det Bassengtrening, smerteforståelse og trening i sal ved
Fysioterapeut Bjørg Vada, fra Trondheim Fysikalske Institutt. På begge
dagene var det likeperson tilstede.
Konferansen ble gjennomført på Røros Hotell og LHL Klinikken. For oss alle
var det noen innholdsrike dager med fantastiske kursholdere, god mat og det
aller viktigste: De gode samtalene med våre medlemmer og medlemmene seg
imellom.
Til stor begeistring underholdt Tore Strøm på lørdagskvelden med både
historier og god musikk.
Tilbakemeldingene etter kurset var veldig bra, takket være vår fantastiske
prosjektgruppe som var helhjertet til stede!
Mange kursdeltakere er spent på neste kurs som går av stabelen 9-10
september.
Da er temaet Kosthold og
Yoga. Vi er veldig spente
på hvordan
kursdeltakerne liker den
praktiske delen hvor vi
skal lage vår egen lunsj.
Helt til slutt vil jeg gjerne
si hvor glad vi er for det
gode samarbeidet og
vennskapet med
Trondheim
Revmatikerforening. Den
gode atmosfæren i
foreningen gir oss
motivasjon til vårt eget
arbeid.

LEDDGIKT OG HJERTESYKDOM.
En ny studie viser at leddgikt (revmatoid artritt) er forbundet med økt risiko
for hjerteinfarkt og hjerneslag. Sannsynligheten for å bli rammet av infarkt
eller slag i løpet av en periode på 15 år er mer enn dobbelt så stor hos
mennesker med leddgikt sammenlignet med den generelle befolkningen.
Risikoen for å få et infarkt og slag hvis du har leddgikt er omtrent den
samme som hos personer som har sykdommen diabetes type 2.
Noe av risikoøkningen skyldes medfødte egenskaper og levesett hos
personer med leddgikt. For eksempel er det vanskelig å være fysisk aktiv når
leddene er vonde. Selv når man tok hensyn til slike faktorer, er forekomsten
av slag og infarkt 70 prosent høyere hos mennesker med leddgikt enn blant
jevnaldrende personer uten leddsykdom. Man mener at den kroniske
betennelsen i kroppen som leddsykdommen medfører over tid, også skader
blodårene.
Forskerne mener dette understreker hvor viktig det er å dempe betennelsen i
kroppen ved leddgikt samt å redusere andre risikofaktorer for hjerteinfarkt og
hjerneslag – som røyking, høyt blodtrykk og høy kolesterol.
Tidligere studier har vist en sammenheng mellom kronisk tannkjøtt betennelse og kols, diabetes og leddgikt. En vedvarende betennelse i kroppen
ser altså ut til å ramme flere organer. Tidlig og effektiv demping av kroniske
betennelser er derfor viktig.
Kilde: Primary Care 2016.

Sommerlukking.
Etter et hektisk første halvår tar vi oss nå en liten pause i sommer månedene juli og august.
Kontoret vil være stengt frem til tirsdag 29.september.
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer med mye sol og varme og vel
møtt til høsten.

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 og du får male det du har mest lyst til.
Kurset går over 6 dager med en varighet på 3 timer pr dag.
Kursdager:

Mandagene
Tirsdagene

4., 11. og 18. september
7., 14. og 21. september

Kurset starter kl. 11.00 alle dagene.

Påmelding til Klara Marie Eggen mobil: 9095 7734 eller pr e-post :
kmeggen@yahoo.no
Det er begrenset med plasser så her gjelder «første mann til mølla».
Kursavgift kr. 200,00 inklusive materialer.

Styret i Trondheim Revmatikerforening
Prinsens gate 39, 7011 Trondheim Tlf.: 7352 2440
Kontoret er åpent: tirsdag og torsdag kl. 11:00 – 14:00
e-mail: trondheim.st@revmatiker.org Org.nr.:876 259 192
Leder:

Nestleder:

Tore Strøm
Gammelvegen 10, 7236 Hovin i Gauldal
Mobil: 951 72 788
torstr@outlook.com
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 Skorstad
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

Kommende temamøter !!
Mandag 4. september kl. 18.30, Sommerveita 4-6
Tema: Mindfullness v/mentaltrener Bente Steen.
Mandag 9. oktober kl. 18.30, Sommerveita 4-6
Tema: Trondheimsminner v/Bakklandsguten Einar Birger Belboe.
Mandag 13.november kl. 18.30, Sommerveita 4-6
Tema: Smerteforståelse v/fysioterapeut Bjørg Vada
Mandag 11. desember kl. 18.30 Prinsen Hotell
Tema: JULEMØTE. Påmelding.
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