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Solnedgang over byen Tolo i Hellas 



 

Lederen 

Har vært gjennom en hektisk periode, med hussalg, 

kjøp av leilighet, oppussing, pakking, kasting, 

rydding og sist men ikke minst, vasking av en stor 

enebolig. Nå gjenstår utpakkingen, men det har vi 

heldigvis mere tid på. Det betyr jo at vi atter engang 

er blitt byboere😊 

Alt dette med bytte av bolig har dessverre tatt veldig 

lang tid, og jeg har derfor ikke hatt tid til å være så 

aktiv som jeg ønsker i forhold til TRF og alle våre 

medlemmer.  

                                                                                            Irma Strøm                     

Nå har vi kommet så langt på året at julemøtet er nesten ferdig planlagt. Håper 

mange vil komme på julemøtet som avslutter årets møter.  

Vi skal kose oss med julemat, og litt underholdning og åresalg blir det også.  

 

Apropos det med åresalg har jeg fått en del tilbakemeldinger på at de yngre ikke 

liker dette. Pengene vi får inn på åre/loddsalg er en fin inntektskilde for 

foreningen og er med på å holde i gang gode treningstilbud både på land og i 

vann til rimelige priser for medlemmene. 

Vi må også ha i tankene at vi er en forening for alle aldersgrupper, og vi må 

prøve å ta hensyn til alle. 

 

Det er ingen tvang å kjøpe årer, og ingen som forventer at alle som er tilstede 

skal kjøpe årer, men jeg vet at mange syns åresalget med påfølgende trekning er 

morsomt og underholdende, og som sagt er vi en forening for alle aldersgrupper. 

Pengene vi får inn på åresalget er en fin inntektskilde til foreningen, slik at vi 

kan holde i gang tiltak for medlemmene. 

 

Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår😊 
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Årets julemøte i Trondheim Revmatikerforening avholdes på: 

 Thon Hotell Prinsen 

Mandag 3. desember kl. 18.30. 

 Meny: 

 Ribbebuffet med naturlig tilbehør og et utvalg av julens desserter. 

Underholdning: Under arbeide og vil bli annonsert        

på møtet.                

 

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  Roar tlf. 9580 4618 eller epost: roaspen@online.no               

Bindende påmelding etter 15.november.                                                              

(Alternativ meny kan ordnes, men du må gi oss beskjed.) 
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BLÅTUR 18.06.2018 

Full buss startet fra Trondheim Sentralbanestasjon kl. 09.00 en mandags morgen. 

Ingen hadde forsovet seg, men en var dessverre blitt syk slik at et sete var ledig. 

Hvor skulle ferden gå? Som vanlig ble det spekulert, men ganske fort pekte to 

alternativer seg ut; enten Stiklestad eller Den gyldne omvei på Inderøy. Da 

avkjørselen til Stiklestad ble passert, var det ingen tvil, turen gikk til Den gyldne 

omvei.  

Første stopp var Gulburet, der husfruen kom fra Troms fylke. Hun hadde bakt 15 5-

korns brød og 15 andre brød den morgenen, og vi fikk servert kaffe og nybakt brød. 

Pålegget på den ene halvdelen, besto av brie fra Gangstad, med hjemmelaget sviske 

og aprikos marmelade og en søt liten stemorsblomst til pynt. Den andre halvdelen 

var dekket av spekepølse som inneholdt konjakk og rødvin. Etter at maten var 

fortært, kunne man vandre til Galleriet og se en flott utstilling av kunstneren Per 

Vatn. Man ble i godt humør av hans fargerike akrylmalerier og fine små skulpturer. 

Gårdsbutikken ble også besøkt og ganske mange brød havnet i bussen. 

 

Astrid Aasen tok imot oss på sin hjemgård, 

Gangstad. Selv om vi nettopp hadde spist 

smørbrød, måtte vi smake på den nydelige 

isen de lager på Gangstad. Det ble også tid 

til et besøk på gårdsbutikken der både 

hvitmugg – og blåmuggoster byttet eier.  

Gangstad Gårdsysteri var Norges første 

autoriserte gårdsysteri for kumelk. I dag 

produserer de 10 ulike sorter ost og 15-20 

sorter iskrem som alle har fått en rekke 

priser og medaljer gjennom årene. 

Gangstad Gård 

Ikke langt unna Gangstad gård ligger middelalderkirken Hustad. Der ble vi møtt av 

Aud som guidet oss igjennom kirkens historie. Den ble antagelig bygget som 

privatkirke for høvdingen på Hustad. Den er fra midten av 1100-tallet, og er en 

liten kirke med en total lengde på 23,5 meter. Tømmeret som er brukt i takstolene 

ble hugget vinteren 1162/63, og takverket er reist de følgende årene. Opprinnelig 
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var jo dette en katolsk kirke der 

folket sto. Etter reformasjonen 

ble det satt inn benker som vi er 

vant med fra en protestantisk 

kirke. I dag brukes den som en 

sommerkirke, og som en 

kuriositet kan nevnes at den aldri 

har vært oppvarmet. Og selv om 

vi hadde bra vær på turen, kjente 

vi godt at kirka ikke var det 

varmeste stedet.  

 

 Hustad Kirke                                              Etter en liten busstur langs Beitstadfjorden, 

ankom vi Berg gård i Kjerknesvågen. I 1987 kjøpte Kirsti Farbu og Svein Berfjord 

fra Mosjøen, gården Berg Øvre. De har foretatt en omfattende restaurering og 

omlegging av driften. Nå driver de med sau, frilandsgris og birøkt. I 2015 tappet de 

de første dråpene fra gårdens brenneri og 

etter 116 år produseres det igjen en trøndersk 

akevitt med karve dyrket på gården. Her fikk 

vi servert en nydelig lammegryte og flere 

benyttet høve til å smake på det lokale ølet 

og akevitten. Ekteparet var glade da 

middagen var gjennomført, for de har aldri 

tidligere servert et så stort reisefølge. Men 

det klarte de fint.  

Siste stopp på turen var Muustrøparken ved 

utløpet av Granaelva i Straumen. I idylliske 

omgivelser finner vi små skulpturer av Nils 

Aas. Parken er mye besøkt av skoleklasser på 

utflukt og alle oss andre som vil oppleve 

kunsten.  

Noen nyter det gode været vi hadde             Etter tilbakemeldingene å dømme, var nok en 

vellykket tur over da vi ankom Trondheim rundt kl. 19.00 
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”Nysgjerrig på golf?” 

 

 

Trondheim Revmatikerforening fikk 30 000,- i prosjektmidler fra 

ExtraExpress til golfkurs for våre medlemmer. 

Kurset var tydeligvis et populært tilbud, så det ble veldig fort fulltegnet og 

avholdt hos Byneset Golfklubb. 

Lars Martin Berg, sportssjef og pro ved klubben, loste med stor kunnskap 

og dyktighet, deltagerne gjennom 3 dager med varierende vær. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var gledelig å se at alle deltagerne gjennomførte hele kurset og dermed 

kunne spille fritt på den minste banen resten av sommeren. 

 

Vi retter en stor takk til Extrastiftelsen og Byneset Golfklubb som gjorde 

dette mulig og håper at vi kan gjenta og videreføre tilbudet senere. 
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KLASSISKE HELLAS 
TRF`s tur 2. – 10.oktober 2018 

Tekst: Bjørghild Almåsbro       Foto: Roar Aspen 

Det var en behagelig start på dagen med fly fra Værnes kl.12.00. På Gardemoen 

møtte vi vår hyggelige og kunnskapsrike reiseleder Ingegjerd, og reisen til Aten 

gikk fort. Trafikken i Athen derimot, fløt heller sakte. Men vi kom da fram til 

President hotell der vi skulle tilbringe tre netter. En nydelig kjøttrett med ris og 

grønnsaker ble servert i hotellets restaurant. Det ble ingen sein kveld, for selv om 

reisen hadde vært fin, kjente kroppen at den trengte hvile.  

Kl. 09.00 neste dag var vi klar til å utforske 

Athina eller Athen som vi sier. Byen er 

omkranset av fire fjell og en god havn, Pireus, 

som er den største havna i Hellas. Byen ble 

grunnlagt for ca. 5000 år siden, og har i dag 

rundt 5. mill. innbyggere, nesten halve den 

greske befolkningen. At det ble bosetting der, 

skyltes nok det gode klimaet, tilgangen til 

havet, marmor- og sølv forekomster og ikke 

minst god leire som ble brukt til keramikk.  

Bussen tok oss opp til Akropolis, der de 

Dionysos teateret ved Akropolis                   fleste klatret trappene til topps. På veien 

passert vi Dionysos’ godt bevarte teater. Etter 

en solid innføring i joniske og doriske søyler, 

samt gresk arkitektur og mytologi, tok bussen 

oss forbi «det nye olympiske stadionet» der vi 

hadde en liten stopp. Vi kjørte også forbi den 

store glassfiguren «The Runner» av den greske 

kunstneren Costas Varotsos. Lunsjen inntok vi 

i gamlebyen. Og en strekk på senga ble det 

også tid til, før turen igjen gikk til 

Plakaområdet der vi spiste middag på 

restaurant Plaka. Vi tok farvel med guiden vår, 

Maroula, og belaget oss på en kort natts søvn                        

Avslappende lunch i Aten                         før neste dag. 
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Tidlig opp neste morgen, men det 

ble «litt klabb og babb» før vi 

fikk mat da frokosten ikke var 

ferdig til avtalt tid. Selv om det 

var litt kaldt fra morgenen av, 

fikk vi en aldeles nydelig dag på 

sjøen. Første øy vi besøkte var 

Hydra. For oss som liker Leonard 

Ved soloppgang dro vi på båt tur                                      Cohens musikk, var det spesielt å 

komme dit der han møtte sin norske kjæreste Marianne (Stang Ihlen) eller Jensen 

som hun hette den gangen, og som han skrev sangen «So Long, Marianne» til. Både 

Hydra, Poros og Egina ble behørig beskuet, handlet på, drukket på og gått gatelangs 

i, før kursen igjen ble satt mot Athen. Ikke alle hadde like god retningssans, men til 

slutt kom alle fram til bussen som tok oss til hotellet.  

Orakelet i Delfi, spennende historier som min lærer fra realskolen hadde fortalt, 

dukket opp i minnet, og nå skulle vi besøke stedet! Det er mange myter om hvordan 

orakelstedet ble etablert. En forteller at guden Zevs ville finne jordens midtpunkt. 

Han sendte to ørner fra hver sin side av jorden og fuglene møttes i Delfi som 

dermed ble verdens navle.  Mathina, vår nye guide, fortalte levende om oraklet 

mens vi klatret opp trappene like til Apollons tempel der spådommene ble fremsagt. 

Langs veien opp ville vi, om vi hadde levd på den 

tiden, sett vakre statuer og bygninger fylt med 

verdifulle gjenstander av edle metaller. Nå står 

bare grunnmurene igjen. Oraklet som var i transe, 

ga svar på hverdagslige spørsmål, men ble også 

bedt om råd fra politikere og stater før viktige 

beslutninger skulle tas. På den måten fikk orakelet 

både politisk og sosial innflytelse. I senere tid er 

det påvist at det siver gass opp fra jorda der 

orakelet gikk i transe. Kjemiske analyser viser at 

kalksteinslagene under tempelet inneholder både 

metan og etan. Men mest interessant er funnet av 

etylen- en gass som helt opp til 1800-tallet ble 

brukt som bedøvelsesmiddel.  
Hvordan passere, men han klarte det   
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Etter en god lunsj i byen, hadde vi en spennende tur gjennom trange bygater der vi 

møtte flere busser. Greske sjåfører kan det der med å passere hverandre «der ingen 

skulle tru at nokon kunne kjøre». Turen gikk videre langs Korintbukta og over Rio-

Antirrio broen til hotell Porto Rio rett ved broen. Broen er en flere spenn 

skråstagsbro, og den er konstruert slik at den kan tåle jordskjelv på 7,5 på Richters 

skala. Byggingen startet i 1998 og broen åpnet noen uker før sommer OL i Athen i 

2004.  

 

Vi skulle tenne den Olympiske ild. Langs landeveier og gjennom små byer, gikk 

turen til Olympia. Byen må ikke forveksles med fjellet Olympos som er det høyeste 

fjellet i Hellas. Det er 2920 m høyt og ifølge 

gresk mytologi levde de greske gudene på 

toppen av fjellet, rett over skyene. Selve 

plassen der de olympiske leker ble holdt, het 

Altis og var viet guden Zevs. Dette var det 

helligste stedet på gresk jord. I det store 

tempelet for Zevs som ble innviet 456 f.Kr, 

sto en av verdens sju underverker. Det var 

en enorm statue av Zevs i gull og elfenben. 

For å kunne delta i OL, var det tre kriterier 

som måtte være tilstede: 

1) Bare grekere kunne delta             

Hovedinngangen til Olympia stadion        2) De måtte tro på de 12 gudene 

  3) De måtte følge greske skikker 

Til sammen ble det avholdt 293 samlinger i tidsrommet 776 f.Kr. til 392 e.Kr. og i 

hele den lange perioden, var aldri noen avlysninger. Den som skulle delta, hadde 

ingen lange treningsturer eller høydeopphold i forkant. Det var faktisk ingen 

trening i det hele tatt. Gud hadde gitt dem evnen; en sunn kropp og et sunt hode. 

Kun menn kunne delta, kvinner fikk ikke engang overvære Olympiaden. De kunne 

komme dit og oppleve alt som foregikk utenfor murene, men de hadde ikke adgang 

til arenaen. Hellas ble kristnet og de olympiske leker ble lagt død. Stedet tapte sin 

betydning, bygningen forfalt og ble plyndret. Jordskjelv, jordskred og 

oversvømmelse dekket etter hvert hele området med sand- og grusmasser. I dag er 

store deler gravd ut og vi kjenner det som stedet der den olympiske ild blir tent.  
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Ingen vekkeklokke som ringte, ingen hast med å 

komme seg av sted. Vi var ankommet byen Tolo og 

hotell John & George kvelden før. Frokosten ble 

inntatt og livet fløt stille. Selv om det var søndag, 

var butikkene åpne slik at shopping-genet ble 

tilfredsstilt for de som har et slikt. Noen tilbrakt 

tiden ved bassenget, andre foretrakk stranda. De 

sprekeste «sprang» som fjellgeiter opp igjennom 

gatene. Utpå dagen kom temperaturen opp i 28 

grader og livet var godt for en revmatiker.  

Neste dag startet på samme måte. Utpå 

ettermiddagen inviterte hotellets direktør oss med på 

en gratis båttur. Mange lot seg friste til en times 

Fam. Gulliksen synes å trives          tøffing i Tolo`s skjærgård i nydelig vær. Båten 

ankret opp ved en ubebodd øy med et kapell på toppen. Mange klatret de bratte 

trappene opp til kapellet og videre opp til det høyeste punktet på øya. Langs 

trappene vokste det små orkideer og liljer. Vel nede på båten igjen, ble vi servert 

ouzo m/vann før turen gikk tilbake. 

Før vår guide Mathina returnerte til 

Athen, hadde hun kjøpt et par flasker 

rødvin. Vi møttes derfor til en liten 

rødvins skjenk før vi dro til gresk 

aften på hotell Dolfin. Her fikk vi 

servert meze, grekernes svar på 

tapas. Etterpå opptrådte greske 

dansere, og etter hvert slo mange i 

følge seg løs sammen med grekerne i 

dansen.  

Oppbrudd fra hotell John & George i 

Tolo, og turen gikk igjen mot Athen. 

Lærevillige deltagere i gresk dans                              Mathina var kommet tilbake, og var 

igjen den gode guide for oss godt hjulpet av Ingegjerd som oversatt fra engelsk til 

norsk. Første stopp på veien var amfiteateret i Epidauros. Langt uti ødemarken ble 

det bygget et teater som tar rundt 14 tusen tilskuere. Opprinnelig var det et 

legesenter der syke mennesker kom for å bli helbredet. De dyktige legene gjorde 

senteret til det mest fremgangsrike i antikken og de fortok flere utbygginger, 
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deriblant teateret. 

Teaterets akustikk er 

enestående selv i dag. 

I 2007 ble det foretatt 

en undersøkelse som 

indikerer at seteradene 

av kalkstein filtrerer ut 

lavfrekvente lyder, slik 

som mumling fra 

publikum, og 

forsterker (reflekterer) 

høyfrekvente lyder fra 

scenen. Avstanden 

mellom 

sitteplassene/blokkene 

og de langsgående 

rennene fra bunnen til 

En glad og reiselysten gjeng i Amfiteateret i Epidauros                         toppen, skal også ha 

betydning. Akustikken er like god uavhengig av hvor mange tilskuere det er der.   

I Nafplio som var hovedstad i Hellas mellom 1829 og 1834, og som også var 

Mathines hjemby, inntok vi lunsj. Vi hadde god tid til å rusle rundt i gamlebyen før 

ferden gikk videre mot Athen. Neste stopp var 

utgravingen i Mykene. Dette er det eldste funnet av 

bosetting som er gjort i Hellas. Den berømte Løveporten 

ble bygget ca. 1250 f.Kr, men Mykens Akropolis ble 

trolig bygd rundt 1500 f.Kr. og Mykene var et 

økonomisk og militært maktsenter. Siste stopp før Athen 

var Korintkanlen. Kanalen ble bygd fra 1881 til 1893. 

Den er 6,3 km lang, 21 m bred og 8 m dyp. Veggene er 

svært bratte og er på det høyeste 79 m. I dag går 10 000 

båter gjennom kanalen hvert år. De slipper å gå den 

lange veien rundt Peloponneshalvøya.  Siste natt i Hellas, 

Korintkanalen                         tilbrakte vi på hotell Coral som ligger ved en nydelig 

strandpromenade øst for Pireus.  

Servicen og serveringen vi fikk på SAS var av god gammeldags klasse.  Enda en 

vellykket tur var over. 
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SCHJØLBERG-GÅRDEN PÅ TORGET 

Tekst: Haldis Isachsen 

Et av de eldste trehus i byen var Schjølberg-gården oppført 1687. 

Den var et kjent trekk i Torg-området med sitt fremstående 

karnapp. Som nabo hadde den bl.a. den flotte bygningen 

Harmonien som brant 1942, og det skulle litt til for ikke å 

«drukne» ved siden av Harmoniens store fasade.  

Haldis Isachsen      Den andre naboen var Swensson-gården med adresse Kongens 

gate 9. I 1765 kjøpte kjøpmann Didrik Hoss eiendommen på auksjon, og solgte 

den igjen 1768 til veier og måler Josias Fietzenz.  

P.G. Swensson fra 

Vàstergòtland etablerte 

sin manufakturforretning 

her i 1867. Firmaet ble 

etter hvert en betydelig 

engros og detaljforretning 

i bl.a. sengeutstyr, 

håndklær, trikotasje, 

stoffer og gardiner. 

På 1700-tallet var 

Schjølberg-gården 

offiserbolig gjennom 60 år, og blant eierne var både en general og en oberst. Så 

tidlig som i 1779 fikk gården sitt fargeri. Det var fargemester Jacob Feilberg, 

som kjøpte gården. Den neste eieren var Jens Einarsen. 

Gården fikk navnet sitt etter Nils Hermundsen Schjølberg som overtok den i 

1833, og navnet ble knyttet til gården. Han var den første her i landet som farget 

bomullsgarn, og begynte med fargetrykk på tepper og tøy. Det var mønster som 

ble trykt på åklær, vester, sjal og møbeltrekk. Det kunne til sine tider være et 

slitsomt yrke, for det skulle store mengder vann til. Det måtte den gang hentes 

fra nærmeste vannpost. Schjølberg hadde også en tid trykkingen for Staten og 

flaggmerkene til Tollvesenet, Postvesenet og Fiskerioppsynet. Merkene hadde 

fire farger, og trykkingen var en meget omstendelig prosess som måtte utføres i 

flere vendinger. 

Inne i den store gården med inngang fra Danielsveita var det stallrom hvor 

bøndene fikk sette inn hestene sine mens de foretok nødvendige innkjøp i byen. 
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Bondekonene fikk farget vevene og ullgarnet sitt i fargeriet. I sidefløyen i annen 

etasje var det innredet soverom for både læregutter, svenner og 

butikkbetjeningen. 

Ved Schjølbergs død i 1899 

overtok to av hans ansatte 

bedriften en tid. Trondheim 

kommune kjøpte gården i 

slutten av 1930-årene, og leide 

ut lokalene til faglig leder Ole 

K. Megaard, som overtok 

driften. I midten av førtiårene 

var det ansatt rundt 20 personer 

i firmaet. Noen av damene var 

bl.a. ansatt som strykersker før 

maskinene overtok. Da 

Megaards yngste datter giftet seg, ble det holdt stort bryllup inn på gårdsplassen. 

Det ble bygd opp danseplatt, det var levende musikk og kulørte lykter rundt 

omkring. 

Etter O.K. Megaards død overtok sønnen Knut Megaard firmaet, og det har siden 

vært i familiens eie. Det var også en liten butikk i huset, hvor det ble solgt garn 

og grovere stoffer. Fargeriet var meget benyttet for det var vanlig at garderoben 

ble fornyet med farging etter en tids bruk før i tida. Folk hadde ikke råd til å 

kjøpe nye klær så ofte. Etter bryllup ble ofte brudekjolen farget, og brukt til 

selskapskjole isteden. I 1960-årene kostet det 35 kroner for farging av en kåpe, 

og 25 kroner for en kjole. 

En historie forteller: En dag kom det inn en dame med en katt som var svart og 

hvit. Hun ønsket at hele katten skulle bli farget svart. Megaard forklarte hvordan 

denne prosessen foregikk, og at etterpå vill det ikke være mye katt igjen. Damen 

tok med seg katten og forsvant gjennom døra! 

Gjennom generasjoner har både byfolk og landsfolk fått farget tøyet sitt hos 

fargerne i denne gamle gården på Torget. Den siste fargemesteren var Knut 

Megaard. Da firmaet sluttet i 1967 var det bare 5 ansatte igjen. 

Swenssongården ble solgt til Bergensfirmaeet Sundt & Co. Begge tregårdene ble 

revet i 1967.   

Schjølberg gården er gjenreist på Trøndelag Folkemuseum.  
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HØSTENS KURS I OLJEMALING 
Tekst/Foto: Bjørghild Almåsbro 

Nok et kurs i oljemaling er snart gjennomført. Vi hadde satt et tak på 8 stykker for 

at vår lærer Klara Marie Eggen skulle kunne gi oss den oppfølgingen som vi 

ønsket. Syv stykker meldte seg på kurset, men dessverre ble to forhindret i å delta. 

Vi har derfor vært en trivelig gruppe på fem stykker som skal møtes til sammen 

seks ganger.  

Noen er nybegynnere i faget, mens andre har gått på tidligere kurs som TRF eller 

andre har holdt. Denne gangen valgte deltakerne selv hva de ønsket å male, og som 

bildene viser er det varierte motiver. Jeg selv har fokusert på vanndråper, og med 

tunga beint i munnen har jeg strevd og strevd til jeg etter hvert ble tålig fornøyd.  

La oss høre med en av de som ikke 

tidligere har gått på kurs hos TRF. 

Randi, hvordan har det vært å delta 

på dette kurset? Det var veldig lett å 

komme inn i gruppen. Jeg kjente 

ingen fra før og var litt spent, men 

det er en sosial gjeng og det sosiale 

er viktig. Man tør prøve mer da. For 

over 30 år siden gikk jeg på kurs, 

men da malte vi på kurver og tre, 

juledekorasjoner og slike ting. Jeg 

har aldri prøvd oljemaling før. Det 

har vært morsomt og lærerikt, f.eks. 

hvordan man blander farger. Det fine 

med oljemaling er jo at man kan 

male over om man ikke er fornøyd. 
Bjørghild Almåsbro, Wenche Nyeng og Randi Lyby                                                           

Dersom det blir kurs senere, fortsetter jeg gjerne. 

Wenche som er utdannet blomsterdekoratør, har malt en del tidligere, men bare 

akvarell og akryl. Hun sier at det var veldig annerledes å male med olje. Jeg trodde 

det var vanskeligere enn det er. Det har vært veldig morsomt å prøve noe nytt. 

Egentlig er det lettere enn akvarell fordi du kan male over dersom du gjør en feil. 
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På tidligere kurs lærte vi at vi måtte være «litt løs i hendene» når vi malte. Det 

betyr jo at vi ikke må spenne oss. Å male blir derfor nesten som å meditere eller en 

form for terapi der du slapper helt av. Jeg kommer til å fortsett når jeg kommer 

«hjem» til Grand Canaria, og om det passer en annen gang blir jeg veldig gjerne 

med på et nytt kurs.  

Turid har malt mye tidligere. Hun har 

gått «i lære» hos flere kunstnere og har 

malt hovedsakelig med oljemaling. Så 

kom tiden med mann og små barn, 

prioriteringen ble annerledes og 

malingen ble lagt vekk.                     

Men barn vokser opp og man får bedre 

tid. Jeg har forsøkt meg på både akryl 

og akvarell kurs, men kommer hele 

tiden tilbake til olje. Jeg har også vært 

med på andre kurs, men trivdes ikke. 

Jeg synes det er så flott at TRF holder 

oljemalings kurs for jeg har inntrykk av 

at akryl har tatt over mer og mer.                      Turid Urrval og Klara Marie Eggen                    

Jeg gikk på kurset TRF hadde i vår, og da ble jeg bitt av basillen igjen. Rådene fra 

Klara er veldig gode, og hjelper meg til å se hva jeg må gjøre for å få bildet slik jeg 

ønsker. 

Klara som er vår kursholder, har malt i mange år og gått flere kurs. Hun har forsøkt 

mange forskjellige teknikker, men oljemaling er den foretrukne. Hvordan har så vår 

lærer opplevd kursene.  

Kjempefint, interessant og lærerikt er ord Klara bruker for å beskrive hva hun 

synes.  Jeg må tenke på en annen måte når jeg skal undervise. Når jeg maler selv, 

vet jeg hvordan jeg skal gjøre det. Men når jeg for eksempel skal forklare hvordan 

penselstrøkene skal utføres, må jeg tenke gjennom og finne ordene som formidler 

det til deltakerne.                                                                                                      

Jeg trives veldig godt sammen med gjengen, og jeg kan godt tenke meg å holde 

flere kurs. Helst vil jeg ha kurs på formiddagen da lyset er best, fordi lyset har 

veldig mye å si på hvordan vi oppfatter fargene.  

15



Jeg, Bjørghild, gikk første kurs hos Klara høsten 2017 og ble helt hekta. Jeg hadde i 

mange år ønsket å lære meg maleteknikker, men hadde aldri tatt i en pensel før.  

Nå er jeg inne i mitt tredje kurs og det blir nok flere. Klara har enda masse å lære 

meg.  

Den siste deltakeren, Kari, var dessverre syk og ikke tilstede da bilder ble tatt.  

Kursdeltakernes resultater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Mandag 25.februar 2019 kl. 18.30                                                       

Sted: Sommerveita 4-6, 4.etg. 

Åpning m/ordinære årsmøtesaker som konstituering, styrets årsberetning, 

regnskap for 2018 med revisors beretning, innkomne forslag, 

handlingsplan for 2019 og budsjett for 2019. 

Orientering/godkjenning av Revmafondets  regnskap 2018.     

Avslutning. 

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

årsmøtet, d.v.s. innen 28.01.2019. 

Det vil som vanlig  bli servert karbonadesmørbrød  og bløtkake på 

årsmøtet. Det vil også bli åresalg. 
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Verdens revmatikerdag                                                              

Tekst/Foto: Eva Elida Skråmestø. 

Fredag 12. oktober var det verdens 

Revmatikerdag. Vi i Trondheim 

Revmatikerforening markerte denne 

med å stå på stand på tre apotek i 

Trondheim, Apotek1 på Tiller, Apotek1 

på Solsiden og Apotek1 Svanen i Midt-

Byen.  

Temaet for dagen var «It’s in your 

hands. Take action» eller sagt på norsk, 

«Det er i dine hender, handle nå».             Rune Rødskjær, Marianne Kjølås, Leif Jørgen 

Temaet handler om å være synlig som      .                      Sjøhagen på Apotek1 Solsiden

gruppe og kreve retten til gode 

behandlingstilbud.  

På de tre standene vi arrangerte så delte 

vi ut informasjon om det å leve med en 

revmatisk sykdom, vi informerte om 

medlemstilbudene til foreningen vår 

samt at vi delte ut klemmeballer og 

treningsstrikk. Det vanket også en 

Twist til de som ønsket. To av våre 

stands ble veldig godt besøkt og mange    Liv Iversen, Oline Gylland på Apotek1 City Syd   

forbipasserende tok seg tid til å slå                                                                        

av en prat.  

Dette er en fin måte for oss i Trondheim 

Revmatikerforening å være synlig på, og 

vi oppfordrer derfor flere av våre 

medlemmer til å stille på stand neste 

gang, det pleier å være veldig hyggelig.  

Takk til dere som stilte opp på årets 

internasjonale revmatikerdag, dere er                                                                               

alle gode representanter for Trondheim    Kari Lunde, Anne M. Johansen på Apotek1 Svanen 

Revmatikerforening.  
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Ferie med behandling på Gran Canaria.                                 

Tekst: Peter Yttervik 

                               

Bassengansvarlige, Peter Yttervik, har vært på ferie hvor han også 

har gjennomført et behandlingsopplegg. Her deler han sine 

erfaringer med oss. 

 

Jeg har nettopp kommet hjem fra en uke på Gran Canaria. Det var ferie, men 

jeg la inn tre behandlinger hos fysioterapeut der i tillegg til ferien. 

Det kan anbefales, trening i varmt klima sies å være det beste for kroppen.  

Det eneste jeg trengte å ordne med på forhånd var en rekvisisjon på fysioterapi 

fra fastlegen og en avtale med fysioterapeuten. 

På forhånd ordnet jeg en avtale med en svensk fysioterapeut, Linda Bryhn, 

som leder et institutt ved den Svenske kirken. Jeg fikk da oppstartsamtale med 

undersøkelse og tre behandlinger. 

For meg bestod behandlingene av massasje og tøying på øvre del av rygg og 

nakke. Det ble jobbet mye med triggerpunktene og jeg fikk også akupunktur. 

Det var en stor fordel at det var lett å kommunisere på norsk. Etter hver time 

følte jeg meg mye mykere og ledigere. 

Etter siste time fikk jeg med alle papirer til HELFO ferdig utfylt. Nå gjenstår 

bare å sende inn papirene for å få refundert utgiftene. 
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Styret i Trondheim revmatikerforening 

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

Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 14.00 

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

   Leder: Irma Strøm  

 

Mobil: 990 06 479 

 

irmastrom1@gmail.com  

  Nest leder: Eva Elida Skråmestø 

 

Mobil:  480 34 896 

 

evaelida@hotmail.com  

  Kasserer: Roar Aspen 

 

Mobil: 958 04 618 

 

roaspen@online.no  

  Sekretær: Bjørghild Almåsbro 
 

 

Mobil: 906 12 940 

 

balmaasb@online.no  

  Styremedlem: Rune Rødskjær 

 

Mobil: 91869 614 

 

rune.rodskjaer@gmail.com  

  Styremedlem: Peter Yttervik 
 

 

Mobil: 932 04 907 

 

peter@yttervik.priv.no  

  Styremedlem: Randi Gilles 
 

 

Mobil: 932 49 831 

 

randiell@gmail.com  

  Varamedlem: Zygmunt Drazkowski 
 

 

Mobil: 920 80 472 

 

Daniel83@live.no  

  

Varamedlem: Tore Strøm 

 

 
 

 

Mobil: 951 72 788 

torstr@outlook.com    
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Kommende temamøter !! 
 

Mandag  3.desember  kl. 18.30  Hotell Prinsen 2.etg. 

Tema: JULEMØTE m/underholdning 

    Påmelding tlf. 9580 4618 

 
Mandag  21.januar  kl. 18.30 Sommerveita 4-6 

Tema: Ikke bestemt. Vil bli annonsert på sms. 

 
Mandag  25.februar  kl.18.30, Sommerveita 4-6 

Tema: Årsmøte TRF og Revmafondet 

 
Mandag 18.mars  kl. 18.30 Sommerveita 4-6 

Tema:   Veien videre! v/forbundsleder Kjerstin Fjeldstad  

            

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

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