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Verdig
eldreomsorg
Kommunen skal gi trygge og
forutsigbare tjenester slik at
våre brukere skal få bo hjemme
trygt og faglig forsvarlig så
lenge det er ønsket. Alle med
langtidsopphold i sykehjem,
skal ha enerom innen 2015.
Det er et mål. Vi må også sikre et variert og
tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved alle
måltider med lik måltidsrytme ved alle sykehjem og helsehus.
Det er viktig å sikre et mest mulig normalt liv
med normal døgnrytme, adgang til å komme ut
og nødvendig hjelp til personlig hygiene. Dette
er viktige elementer i livsgledesykehjemmene
våre. Trondheim kommune har allerede sertifisert sju sykehjem, og de resterende står for tur.
For mange er samtaler om eksistensielle spørsmål, dvs lindrende behandling og en verdig død
viktig - uavhengig av kjønn, alder og religion.
For de fleste brukerne er det å bevare - eller
øke muligheten til å fungere i hverdagen - helt
avgjørende for å oppleve verdighet. Bemanningen både i hjemmetjenesten og i sykehjem
er marginal. Derfor er det nødvendig at mange
faggrupper samarbeider, for å sikre at brukerne
får en verdig eldreomsorg utover den mest
nødvendige helsehjelpen. Samarbeidet med frivillig sektor og kultursektoren - Den kulturelle
spaserstokken, Dørstokkmila i hjemmetjenesten
og Livsglede for eldre vil være gode supplement
til brukernes pårørende og naturlige sosiale
nettverk.
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Alle som gjør en frivillig innsats er
hjertelig velkommen til forestilling i Vår Frue kirke 5. desember
kl. 19. Da deles kommunens årlige
Frivillighetspris ut.
Av Ruth Våpenstad

-Frivillighetsprisen og festforestillingen er uttrykk for
verdsetting og takknemlighet
fra Trondheim kommune
overfor frivillige. Det sier
Knut Meinert Kiplesund i
rådmannens fagstab.
Knut Meinert
Kiplesund

Frivillighetspris
Den årlige Frivillighetsprisen består i et beløp
på 25.000 kr og statuetten «Skrog». Statuetten
er laget av kunstneren Erlend Leirdal. Prisen
deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag
5. desember i Vår Frue kirke av ordfører Rita
Ottervik. Programmet består ellers av kulturelle innslag. Frivillige må selv hente gratis
billetter i resepsjonen på Rådhuset eller ved
byens ni frivillighetssentraler.
Fristen for å foreslå kandidater for 2012 var
4. november. Frivillighetspriskomiteen, som
velger kandidat, er tverrpolitisk sammensatt.
Det viser at det er bred enighet om at frivillig
innsats er viktig. Tidligere prisvinnere har
vært Bjørg Sliper, Kattem frivillighetssentral,
Kåre Vårvik, Kirkens SOS, Ismail Muhyadin,
Bjørn Eklo, Bente Dahl, Molly Helen Berg og
Brynhild Eriksen, Willy Mørch, Natteravnene
og Kirsti Hokstad.
Temaplan
Trondheim kommunes temaplan for frivillighetspolitikk ble vedtatt våren 2012. Der kan
man lese at Trondheims ulønnede og lønnede

Helge Garaasen
Kommunaldirektør, Helse og velferd

Svanen er et miljømerke
som tilkjennegir at produktet
oppfyller definerte miljøkrav
til produksjon og materialer.

Verdsetter frivillige
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Vinneren av frivillighetsprisen får 25.000 kroner og en
skulptur designet av kunstneren Erllend Leidal. Statuetten heter Skrog. Foto: Helén Eliassen.

innsats i de ideelle og frivillige organisasjoner
trolig utgjør en verdiskapning på 3,3 milliarder
eller 6.882 årsverk. Kommunen bidrar med
ca 45 millioner til frivillig sektor. Frivillighet skal næres av lyst, være åpen for alle, og
har en viktig rolle i å utvikle byen, heter det
i temaplanen. Heldigvis er det mange som
stiller opp for sine medmennesker, for naturen,
nærmiljøet og fellesskapet.
Kommunen arbeider bl.a. med å leie ut og
stille lokaler til rådighet for frivillige. Det finnes muligheter til å søke pengestøtte til frivillig
arbeid. Og kommunen tilbyr i noen tilfeller
ansvarsforsikring for frivillige som inngår
samhandlingsavtale med kommunen.

Fa k ta f r i v i ll i g h e t s p r i s e n
• www.trondheim.kommune.no/
frivillighet
• Frivillighetskoordinator helse og
velferd Knut Meinert Kiplesund
tlf 952 63 446.
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Matglede gir livsglede
Av: Ann Kristin H. de Soysa, Klinisk
ernæringsfysiolog

God ernæring
er viktig uansett
alder, og et godt
kosthold har
positiv innvirkning på helse og
livskvalitet. Å
nyte måltidets gleder og spise
slik at en opprettholder en god
ernæringstilstand kan forebygge
sykdom og gi raskere rekonvalesens hvis en blir syk.
Med aldring følger naturlige
endringer som kan medvirke til
nedsatt næringsinntak. Færre
smaksløker på tungen kan
redusere matlysten og dårligere
tannhelse påvirker maten man
velger. Endringer i mage og
tarm gir lavere opptak av noen
næringsstoff og tregere fordøyelse. Forstoppelse kan gi nedsatt
matlyst. Når formen blir dårlig
svekkes skjelettmuskulaturen,
og for enkelte blir matlaging
vanskelig. Tap av pårørende eller
andre grunner til sorg kan bety at
måltidet ikke lenger blir viktig.
Høyt alkoholinntak i stedet for
mat er uheldig. I slike tilfeller vil
kostholdet lett bli næringsfattig,
og alkohol vil tappe kroppen for
viktige B-vitaminer. Kronisk
sykdom eller medisiner påvirker
matinntak og opptak av næringsstoffer.
Nøtter og magert kjøtt
Friske eldre kan stort sett følge
nasjonale kostholdsråd for
befolkningen. Et kosthold med
mye mat fra planteriket (grove
kornprodukt, belgfrukter, grønnsaker, frukt, bær og nøtter), mye
fisk, passe mengder magert kjøtt,
magre melkeprodukter og plan-

Frisk frukt og bær er bra for kroppen. Foto: Carl Erik Eriksson.

teoljer, er vist å kunne forebygge
overvekt, hjerte-karsykdom,
diabetes, beinskjørhet og visse
former for kreft.
Eldre behøver minst like mye
protein som yngre, og mer av
enkelte næringsstoffer. Gode
proteinkilder er fisk/sjømat,
kjøtt, egg, melkeprodukter, belgfrukter og nøtter. De animalske
proteinkildene er en god kilde
til vitamin B12 som noen lett får
for lite av pga endringer mage
og tarm.
Gratis D-vitamin
Skjelettet trenger påfyll av
kalsium (kalk). Kalsium fra mat
og drikke suges opp fra tarmen
med hjelp fra vitamin D. Opptak
av D-vitamin synker ved økende
alder. Personer som ikke får sol
på kroppen får heller ikke ”gratis” D-vitamin. Det er få kilder
til D-vitamin og de fleste behøver tilskudd. Fiskelever, fet fisk,
eggeplommer, meieriprodukter
tilsatt D-vitamin (margarin/smør,

noen sorter melk og hvitost) og
Vita hjertego og matolje er gode
næringskilder i kosten.
Ingen mat har nytteverdi uten
å bli spist. Fire måltider og
1-2 mellommåltider anbefales.
Hyggelige måltider med mat
som man greier å spise, gjerne
sammen med andre, gjør at man
spiser bedre. Å smaksette maten
med ekstra løk/hvitløk, sitron,
pepper og andre urtekrydder kan
være lurt. Sauser og gryteretter fra f.eks det indiske eller
thailandske kjøkken kan gi nye
og spennende smaksopplevelser.
Har man mulighet til å invitere
til et felles måltid eller besøke
en etnisk restaurant vil det
garantert krydre hverdagen.
Gjør tygge- eller svelgevansker
det problematisk å spise frukt
og grønnsaker er det i orden
å spise dem godt kokt eller
hermetisert. Ikke alle næringsstoffene forsvinner med koking.
Er matlysten dårlig er det lov
å spise ”usunt.” Supper eller

fruktdrikker (smoothies) laget
med melk, yoghurt eller fløte
kan være lettere å få ned enn
brødmat.
Mye væske
Eldre trenger like mye væske
som yngre (minst 1-1,5 liter),
men med alderen svekkes evnen
til å oppfatte tørste. I tillegg til
vann, juice og saft, teller melk,
kaffe/te, og til og med gelé, som
drikke. Frukt og bær er bra. Forstyrres nattesøvnen av hyppige
toalettbesøk kan det være en idé
å drikke mest tidlig på dagen.
Kosttilskudd er viktig for de
som spiser lite eller de som
unngår enkelte matvaregrupper.
Multivitamin-mineraltabletter
og tran er aktuelle tilskudd.
Snakk med fastlegen ved dårlig
matinntak eller vekttap. Lege
eller legespesialist kan henvise
til klinisk ernæringsfysiolog for
ekstra hjelp.
Husk at matglede gir livsglede!
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- Det vanskelige blir lett

BRA FOR BEINA: - Denne sirkulasjonstreneren gir økt blodsirkulasjon og styrket muskulatur, sier daglig leder ved Enklere Liv, Janne Evenhus.

- Vi har en rekke praktiske produkter som
bidrar til en lettere hverdag, sier Janne Evenhus,
daglig leder ved butikken
Enklere Liv på Leangen.
Av Mads Arind Holmvik

4. oktober i år åpnet Enklere
Liv dørene som del av det nye
kjøpesenteret Sirkus Shopping. Butikken er med i en
landsomfattende kjede som har
spesialisert seg på praktiske
hjelpemidler som gjør hverdagen
enklere, og gir kundene et bedre
liv. Butikkpersonalet består
av kvalifisert helsepersonell
som ergoterapeuter, og vanlige
butikkmedarbeidere.

4

Sytti pluss Nr 2/2012

Økt blodsirkulasjon
- Et av de mest populære produktene er sirkulasjonstreneren.
Den sender elektriske impulser
til beinmuskulaturen slik at
musklene trekker seg sammen.
Dermed får man stimulert
muskelaktiviteten, samtidig som
man øker blodsirkulasjonen.
Muskulaturen blir også sterkere,
forklarer ergoterapeut, Malin
Molvik.
- Hva kan dette hjelpe mot?
- Sirkulasjonstreneren kan bidra
til å løse problemer med stive
og følelsesløse bein. Norges
legendariske herrelandslagstrener i fotball, Egil Drillo Olsen,
har brukt dette apparatet med
stort hell. Han strevde med
dårlig blodsirkulasjon, men etter
regelmessig bruk er han blitt
mye bedre. Et annet eksempel

er en mann som var innom
oss for råd om noe som kunne
hjelpe hans 94 år gamle mor.
Hun strevde med kalde bein
og frostfølelse i kroppen. Vi
anbefalte sirkulasjonstreneren og
ei knapp uke etter var mannen
tilbake. Han ville bare fortelle

at maskinen hadde gjort underverker. Mora hadde fått varmen i
kroppen, nesten som et mirakel,
mente han. Vi vet derimot at det
ikke er snakk om noe mirakel.
I stedet er det positive fysiologiske prosesser som igangsettes
med elektriske impulser, men at

LANGE SKOHORN: Er du stiv i ledd og muskler kan lange skohorn være praktiske.

et enklere liv
man får en bedre hverdag med
regelmessig bruk, det er vi ganske sikre på, sier Molvik.
Trillebag opp trapp
Blant en rekke produkter har
Evenhus en smart trillebag spesialtilpasset for trapper.
- Den har to ekstra hjulsett som
gjør at man i stedet for å løfte,
triller bagen opp trappetrinn.
Veldig praktisk om man har vært
på butikken og enten ikke har
heis eller heisen står. Trillebagen
kan også være praktisk om man
er ute og reiser, sier hun.
- Hvilke andre praktiske hjelpemidler kan nevnes?
- Ta for eksempel utstyr for
bedre håndgrep på melkekartonger, enklere åpning av hermetikkbokser, og ergonomiske
skjærekniver. Eller praktiske
lommelykter som man kan ha
hengende lett over skuldrene
og dermed få frigjort begge
hendene, og ekstra håndtak for
snøskuffer slik at man slipper
å anstrenge ryggen for mye når
man måker snø.
- Hva med de som har dårlig
eller svekket syn?
- Da finnes forstørrelsesglass og
speil med lys. Man kan vurdere
om man ønsker en mobiltelefon
med store taster som er enkel i
bruk og har god lyd. Elektriske
te-lys er også midt i blinken for
denne kundegruppen. Da kan

TRAPPETRILLE: - I stedet for å streve
deg opp trappene, kan du enkelt trille
opp handlevarene med denne trillebagen, sier ergoterapeut Malin Molvik.

SUPER SNØMÅKING: - Dersom du vil unngå for mye bøy og tøy under snømåking, kan snøskuffehåndtaket være midt i
blinken, viser ergoterapeut Malin Molvik.

man ha det koselig med levende
lys, uten å være redd for om
man har husket å blåse ut lysene.
Lysene gir trivsel samtidig som
de er brannforebyggende.
- Hvem kan dette være nyttig
for?
- El-lysene er praktiske for personer med kols eller astma fordi
lysene ikke bruker opp oksygen
i rommet. El-lys kan også være
bra for demente i og med at man
ikke trenger å være redd for å
glemme å blåse ut lysene, siden
disse lysene går på batteri.
Forenkler det vanskelige
Dersom du er blitt stiv og støl i
ledd og muskulatur kan det være
krevende å få på seg sokker,
sko, knyte sko, og i det hele tatt
forflytte seg rundt i boligen.
- I slike tilfeller finnes blant
annet strømper med antiskli og
strømper som er elastiske slik
at man slipper å miste blodsirkulasjonen av stramme sokker.
Vi har strømpepåtrekkeren som
gjør at du kan ta på deg sokkene
uten å bøye deg og ekstra lange
skohorn. Du kan knyte skoene
med elastiske skoreimer som
gjør at du kan få dem av deg
uten å måtte knyte opp. Og med

det lange skohornet får du på
deg skoene igjen uten å måtte
bøye deg. Praktisk, enkelt og
nyttig.
- Hva med nyttige tips til
vinteren?
- Brodder og ispigger vil være
like nyttige i år som årene før.
Det kan også være en ide å
skaffe seg en stormparaply som
er slik laget at den ikke vrenger
seg eller går i stykker om det
kommer et kraftig vindkast.

- Hvordan er responsen fra
kundene?
- Mange sier at det jammen var
på tide at vi kom, mens andre
sier at de er veldig glade for at
vi er her. Før var Steinkjer eller
Ålesund den nærmeste butikken.
- Hvem handler her?
- Varene vi selger brukes av alle
fra småbarn og opp til 100 år,
både funksjonsfriske og folk
med lettere eller større handikap.

TUBEKLEMMER: Tubeklemmeren får alt pålegget ut av kaviartuben.
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Teater til ettertanke
Eldre kvinners historier.
De store endringene på
slutten av livet. Det å
miste. Det er det forestillingen «Alle disse
dagene» vil formidle.
Tekst og foto: Maria Landrø Evensen

Astri sitter ved kjøkkenbordet.
Holder hendene rundt kaffekoppen, mens hun bøyer hodet
bakover med lukkede øyne. Hun
åpner øynene og ser seg rundt i
rommet. Som om det er fremmed. Så retter hun seg opp og
lar blikket falle på publikum. Og
begynner å fortelle sin historie.
Det kunne vært deg
- Astris historie er den typiske
historien, sier manusforfatter og
instruktør Ane Aass. Hun sitter
bak et bord fylt av manus og kaffekopper denne høstdagen. Det
er øving, og en prosess som har
vart lenge begynner å ta form i
en forestilling. I flere år har hun
besøkt dagsenter i Trondheim
og snakket med kvinner som er
i livets høst. Fått deres historie.
Til sammen har erfaringene nå
blitt til monologen «Alle disse
dagene». Der forteller Astri om
hvordan mannen hennes falt
sammen i sitt eget fødselsdagsselskap, hvordan hun plutselig
befant seg i en ambulanse og
tenkte: Er det nå du skal dø fra
meg? Mannen overlever denne
gang, men blir deprimert og
pleietrengende. Astri er med ett
i en helt ny livssituasjon, - hun
er pleier i eget hjem. Men til
slutt må hun innse at det ikke
går lenger, - mannen må på
pleiehjem og det store fine huset
deres må selges.
Monolog og dans
På scenen sitter Astri i sin nye
blokkleilighet. Hun setter to kaffekopper på bordet, av gammel
vane og begynner å se tilbake
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Ser tilbake: Astri, spilt av Madeleine Nilsen, lever på minnene fra et langt liv.

tteeat
mear
på alt som har skjedd. Rollen
spilles av 26 år gamle Madeleine
Nilsen. Hun viser hvordan vi
alle har en 25-åring inne i oss,
uansett hvor gamle vi blir. Bak
henne danser tre godt voksne
kvinner fra Danseteatret 55+. De
bruker kroppsspråk og dans til å
formidle minnene Astri beskriver. Rollen som Astris mann
Einar danses av argentinske Luis
Della Mea. Sammen forteller de
fem på scenen en historie som er
vanlig, men likevel vanskelig å
oppleve.
Universelt
- De store endringene på slutten
av livet er en prosess som vi
synes det er viktig å formidle.
Astris historie bygger på mange
ulike kvinners fortellinger, men
fanger likevel noe av det som
går igjen i alle. Den viser sorgprosessen ved å miste ektefellen
sin, å miste det hjemmet du har
hatt i alle år, alt som var. Det
uopprettelige ved at ting forsvinner eller blir annerledes. Det er
universelt, mener manusforfatteren.
Og det viser det seg snart at hun
har rett i. Før vi vet ordet av
det, er både journalist, fotograf,
dansere og skuespiller langt
inne i en samtale om de temaene
stykket tar opp. En forteller om
da hun mistet mannen sin, en
annen om hvordan hun må se
den avdøde for å kunne ta inn
over seg at en hun var glad i
er død, og vi som er litt yngre
prøver å se for oss hvordan det
er å nærme seg slutten på livet.
Krevende rolle
Akkurat som den nye rollen
mange får når de blir eldre kan
være vanskelig å venne seg til,
er rollen som Astri utfordrende
for den unge skuespilleren som
tolker henne.
- Det er en veldig vanskelig rolle
å spille, fordi karakteren er i en
del av livet som jeg ikke har tatt
stilling til ennå. Rollefigurer på
samme alder som meg selv har
samme utgangspunkt, mens her
er det så mye som er annerledes.
Jeg har funnet ut at jeg bare må

Ensemblet: Tre kvinnelige dansere i syttiårene formidler Astris minner gjennom dans og handlinger på scenen, mens en ung
kvinne spiller Astri. F.v.: Danserne Amy E. Salberg, Turi B. Østgaard og Gunlaug A. Grankvist, skuespiller Madeleine Nilsen og
manusforfatter Ane Aass (den mannlige danseren Luis Della Mea var ikke tilstede på denne øvingen).

spille Astri som den 25-åringen
hun føler seg som i sitt eget
hode, forteller Nilsen.
Idéen til stykket kom da Ane
Aass jobbet med Seniorteatret
for mange år siden.
- Historiene jeg fikk høre berørte
meg og jeg ville gjerne gjøre noe
på det. Slik ble Astri til, forklarer
hun.
For alle
Ved første øyekast kan det se ut
som om dette er et teaterstykke
for de eldste blant oss, men Aass
mener at det er vel så viktig at
andre grupper også ser det.
- De som har eldre foreldre og
de som jobber med eldre mennesker kan ha stort utbytte av å
se forestillingen. Situasjonen til
Astri er ikke uvanlig, men den
kan være vanskelig å snakke om.
Det håper vi å lette på, avslutter
instruktøren.

Ung til sinns: Det er bare når jeg ser meg i speilet at jeg kommer på at jeg er
78 år, sier hovedrollefiguren. Inne i hodet sitt er hun fortsatt 25.

Fa k ta ” A L L E DISSE D A GENE ”
• ”Alle disse dagene” er en monolog for en skuespiller og fire
dansere
• 	Stykket spilles for første gang på Sverresborg Folkemuseum
11. – 13. november i år
• 	Det vil være mulig å kontakte produksjonen for å få satt opp
stykket flere ganger, for eksempel på dagsenter og andre
institusjoner.
• For mer informasjon kontakt Ane Aass på telefon
900 58 442
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ny teknologi

Ny teknologi gjør livet lettere:
-Man må prøve!

-Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke begynte med data før, sier Margot Skarsaune, 89 år

Margot Skarsaune
anskaffet seg bærbar PC
for å betale regninger
for tre år siden. Etterpå
har hun prøvd å lære, og
hun har hatt mye nytte
og glede av data. –Det
eneste jeg angrer på,
er at ikke begynte med
data før, sier hun.
Av: Ruth Våpenstad
Foto: Trude Wizell

-Det begynte med at jeg hadde
vært syk, operert og bortreist
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fem uker på rekreasjon. Plutselig
fikk jeg et straffegebyr i posten
på 250 kr fordi jeg var for sent
ute med å betale regninger. Det
syntes jeg var fryktelig! Derfor
hjalp sønnen min meg med å
kjøpe en bærbar datamaskin,
forteller Margot Skarsaune. Hun
blir 90 år i mai.
Hjemme i omsorgsboligen på
Byåsen finner hun fram to puter
for å sitte godt, slår på lampen
over skatollet og viser hvor hun
vanligvis sitter med PC-en.
Denne oktoberdagen flommer
lyset inn gjennom vinduene, og
hun flytter med seg datamas-

kinen til sofabordet. Margot
Skarsaune har vært enke i 26 år.
Sønnen bor i Oslo, og datteren i
Bodø.
Kurs
-Barna mine er flinke med data,
men de bruker ord og uttrykk
som jeg ikke forstår. Det første
jeg gjorde var å bestemme meg
for at dette vil jeg ta tak i. Jeg
gikk derfor på et datakurs på
Voll gård. Men jeg syntes det
var vanskelig fordi alt var nytt!
Så da jeg hørte at det var kurs på
Hornemansgården, meldte jeg
meg på der etterpå. Jeg har også
fått hjelp på hovedbiblioteket

i sentrum. Og på Voll gård har
det vært mulighet for å stille
spørsmål om data en gang i uka.
På det lokale biblioteket på
Havstein har jeg bestilt time for
å få veiledning, sier Skarsaune.
Hun understreker at hun på
ingen måte er utlært, og vil ikke
fremstå som en ekspert. Men
hun har ikke gitt opp å spørre
andre for å få det til, og er
takknemlig for all hjelp.
Strever
Å betale regninger har gått greit
i tre år. Men fortsatt er det mye
hun ikke kan og forstår. Å lagre
det hun skriver, og dette med

ny teknologi
vedlegg har hun ikke lært. Hun
synes det er vanskelig, men vet
man må øve mange ganger for å
få det i fingrene. Nå har hun fått
tips av et barnebarn om å notere
ned nye ting hun lærer, som
f.eks. navnet på noe som skal
trykkes på.
- Det var tøft til å begynne med,
det tar lang tid. På kurs tror man
at man klarer det, så går man
hjem og husker kanskje ikke
alt likevel. Det har hendt jeg
har mistet noe, og det er mange
uttrykk som ikke har kommet
inn. Men jeg koser meg og har
glede av det, og finpusser på alt
jeg har lært, sier hun.
Dette bruker hun:
* Nettbanken. Her betaler hun
regninger og flytter penger
fra sparekonto til brukskonto.
* Kunnskap. Som tidligere
sykepleier setter hun pris på
å få vite mer om sykdommer
ved å skrive en diagnose i
google-søkefeltet.
* Lese aviser på nett. Nyheter
kommer fortere på nettsider
enn i trykt avis. Hun bruker
«Vårt Land» og «startsiden.
no».
* Telefonnummer. Hvis ukjente
har ringt på mobilen, kan hun
finne navnet til vedkommendes nummer via «startsiden»
eller «gule sider».
* Søker på Google før innkjøp:
F.eks skrev hun navnet på

Jeg koser meg med min bærbare datamaskin, sier Margot Skarsaune

et firma og lamper. Da kom
det opp på skjermen bilder
av lamper og priser. Slik
synes hun det blir lettere å
bestemme seg for hvor hun
skal dra å handle.
* Mailer med barnebarn. Hun
skriver meldinger til barnebarn, og får svar skrevet
på mail tilbake. Dette går
raskere og enklere enn brev.
* Skype. Ble brukt til å se og
snakke med sønn og barnebarn som en periode bodde i
utlandet.
Ta sjanser!
-Hvilke reaksjoner får du fra
andre eldre?
-At du orker! får jeg som kommentar fra andre pensjonister.
Og det er forståelig, for mange
er skrøpelige.
-Hva med de som tenker at
brevgiro tross alt er billigere
enn å betale bredbåndavgift pr
kvartal for å ha datamaskin?
-Se på pengene som en engangsinvestering! Hvis man brekker
et bein og ikke kommer seg ut,
så er det en trygghet å vite at jeg
klarer å betale regningene mine.

-Hvilken oppfordring har du til
andre eldre?
-Det er vanskelig til å begynne
med, men det kommer, sakte
men sikkert. Ikke prøv å lære for
mye på en gang. Jeg kan absolutt
anbefale det! Det er ingen som
er verre enn meg da jeg startet!
Man må ta sjanser. Vi kan ikke
tenke slik at vi er for gamle!
Vi må tenke framover, tenke at
vi har glede av det, oppfordrer
Margot Skarsaune.

Fa k ta d ata h j e l p b i bl i ot e k
•
•
•
•
•
•

Hovedbiblioteket onsdager tlf 72 54 75 00
Byåsen tlf 73 92 53 05
Heimdal tlf 72 54 95 15
Moholt tlf 72 54 58 20
Risvollan tlf 72 54 39 98
Saupstad tlf 72 54 80 12

DATAKURS GULHUSET VOLL GÅRD
• Kursinstruktør Tomas Munkvold tlf 47 44 87 88
• www.datakurs.trondheim.no
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Finner gladjazz-tonen

Det var godt oppmøte da jazz-konserten startet inne på Olavs pub på Lilletorvet.

På Olavs Pub kan seniorer finne tonen, rytmen
og hverandre. Hver lørdag formiddag er det
åpen og uhøytidelig
jazzcafè for alle.
Av Ruth Våpenstad
Foto: Mads Arind Holmvik

-Jeg klarer ikke å sitte i ro, det
er så fin musikk! sier Turid, 73
år. Ved siden av henne sitter
tidligere sjømann Karl Knutzen,
80år, og slår takten rundt ølglasset, før hånda klapper den brune
tredisken. De to har aldri møtt
hverandre før, men det er lett å
slå av en prat.
-Fin gladmusikk! Han som
spiller piano har spilt i Palmen
i mange år, kommenterer Karl.
Det rykker kraftig i godfoten til
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de som sitter foran bandet JaZZmaZZørene som spiller idag.
Folk klapper, og et par har
begynt å danse i en krok.
Hver lørdag
Hver lørdag klokka 12 åpnes
dørene. Musikerne spiller kl
14-16. Gratis inngang! Det er
ingen krav til å hverken drikke
alkohol eller spise mat. Men
puben har alle rettigheter og en
variert meny enten man vil bare
vil ha en kaffe eller en middag.
Det er ingen bordreservasjoner.
-En fantastisk fin plass, du blir
muntret opp og glemmer alt
annet, sier Randi Wiggen, leder
av eldrerådet. Hun stikker gjerne
innom stedet selv. -Det er trygt å
møtes på dagtid. Om man kvier
seg for å gå ut et sted alene, så
er det ikke noe problem her.
På Olavs Pub blir man borte i
mengden, sier Wiggen. -Dør-

PLOMMEN I EGGET: - Det finnes knapt noe bedre enn å koble av med god musikk,
god drikke, i godt selskap, slik som her, sier fra venstre Edith K. Henriksen (67) og
Eli Dahl (62).

g la d ja z z
stokkmila kan jo være lang for
mange. Her kan man bare gå og
se. Folk kan være ensomme, selv
i et parforhold. Å komme seg ut
letter littegrann, sier hun.
Trivelig
-Her er det liv! sier Jan Espeseth
smilende. Han drikker Guiness,
er 68 år og finner ofte veien
hit, uansett vær. -Trivelig sted.
Folk er litt voksen her, jeg må
innrømme det, sier han. Mannen ved nabobordet trommer
fingrene opp og ned på det
gyldne gelenderet. De hvite
stearinlysene blafrer. Servitøren
går rundt og henter glass. Louis
Armstrong spilles. I sort ramme
henger mange bilder av musi-

- Det er like mye omgivelsene som
musikken som gjør at jeg trives her,
sier Jan Espeseth.

kere. Noen få studenter kommer,
og noen seniorer går i pausen.
Her er det rom for alle.

Fa k ta O L AVS P U B OG SPISERI

SUKSESSHISTORIE: Helt siden 2007 har vi arrangert gratis jazzkonserter hver lørdag, og folk strømmer til, sier arrangementsansvarlig, Bjørn Krokfoss (69).

Cicignons plass. Tlf 73 80 63 11
Jazzcafe lørdager kl 14-16.
Program: www.nova-trondheim.no/no/olavspub
Bjørn Krokfoss, 64 år, er ansvarlig for Kroks-JazzCafe’.

Infosenterets hjørne
Kjære leser!
Hvor godt ser du i høst og
vintermørket? Er det mer
slitsomt å lese avisen i dagslyset
fra kjøkkenvinduet? Hvis du
spør et barn vil de ikke oppleve
dette like utfordrende som deg.
Normale endringer i synet vil
skje gradvis, og er derfor ikke
lett å registrere. En enkel regel
er at der en 20-åring trenger en
20 w pære for å se godt, vil en
40-åring måtte ta i bruk 40 W,
en 60 åring 60 W og en 80-åring
80W. Har du godt nok lys?
Det er viktig å sjekke synet jevnlig hos optiker. Fastlegen din
vil også henvise deg videre hvis
det er behov for øyelege. Det
beste hjelpemiddelet i hverdagen
er en godt tilpasset brille.Her

følger noen tips du kan vurdere
å benytte hvis du strever med å
se godt:
1. Vask og puss brillene
daglig!
2. Ta i bruk din beste
leselampe som punktbelysning når du leser.
Kjøp en ny hvis du ikke
har lampe som tåler sterk
pære. Flere lyspunkt er
bra for å unngå refleks og
blending.
3. Allmennbelysningen i
hjemmet ditt bør utvides
med alderen. Kjøp gjerne
en lampe som sender
lys mot taket da det gir
minimal blending og god
effekt.

4. Slå på lyset hvis du må
opp om natten, det er
viktig for å unngå fall.
5. Hvis det er lenge siden
leiligheten din har vært
pusset opp kan det lønne
seg å få malt opp tak og
vegger. Mørke farger og
ubehandlet trepanel stjeler
mye lys. Velg derfor lyse
farger.
6. Sett deg nærmere TV. Det
er ikke skadelig å sitte 1-2
m fra TV. Kjøp deg en
større TV hvis du fortsatt
strever med detaljene.
7. Bøker med stor skrift og
lydbøker, finnes i butikk
og på bibliotek til utlån.
8. Telefoner og mobiltelefoner med stor skjerm

og tydelige tall kjøpes i
vanlig handel.
9. Bruk mye grønnsaker,
frukt og bær i daglig
kosthold. Spesielt grønne
og fargesterke grønnsaker
skal ha forebyggende
effekt på endringer i øyet.
10. Hvis du kjører bil;
ta ansvar og diskuter
utfordringene dine med
fastlegen for økt trygghet
og sikkerhet i trafikken
Kanskje du nå vet hva du skal
ønske deg til jul!
Hilsen Ergoterapeut og synskontakt Anne Betty Sødal
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portrettet

Aktiv musiker i over 81 år

Her spilles det Sousa-marsj som er blant Kolbjørns Nygårds favoritter.

Kolbjørn Nygaard fylte 96
år i sommer. Han spiller klarinett, og har vært
medlem av musikkorpsbevegelsen i Norge i 81
år!
Av: Haldis Isachsen

Kolbjørn forteller at han vokste
opp i Verdal og ble født i andre
etasje på Næss skole i 1916.
- Min far var lærer der og vi
hadde leilighet i skolestua Den
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gangen var det vanlig med hjemmefødsel. Vi var seks søsken og
mor stelte for oss hjemme.
- Familien flyttet til Frol og min
far var da lærer på Mule skole.
Der bodde vi også i skolestua.
Senere kjøpte familien småbruket Skogbryn like i nærheten. Da
jeg begynte på skolen, husker
jeg at det var veldig kaldt i
klasserommet med trekkfulle
vinduer om vinteren. Det ble fyrt
med bjørkeved for at vi skule
holde varmen. Det var lang vei
å gå til skolen for mange av oss

unger. Men ingen var syke med
forkjølelse den gangen. Jeg var
veldig interessert i musikk, og
ble med i guttemusikken og
spilte tuba. Det var et lite korps
med bare 8 gutter og dirigenten
Gustav Vardehaug spilte tenor.
Melk-kjørekak
17. mai marsjerte vi fra Mule
skole til Levanger og var med i
barnetoget. Etter at vi var ferdige
fikk vi servert et glass melk og
et brødstykke, som kaltes for
"melk-kjørekak", på kafeen før
vi gikk hjemover igjen. Jeg var

også med i et strykeorkester
i noen år, og syklet til Hegle
forsamlingshus hvor vi hadde
øvelser.
Som 18-åring begynte jeg på
linja i Jernbanen. Da hadde jeg
jobben med å rette opp sporet
og justere skinnene fra Fleskhus
til Sunnan stasjon. Det var stort
sett nattarbeid, og vi overnattet
i "kuvogna" på jernsenger. Vi
fyrte i kullovn, og det var veldig
tungt arbeid.

portrettet
I 1936 reiste jeg til Oslo og var
i Kavaleriets Garnison. Jeg minnes det min beste ungdomstid.
Da jeg kom tilbake til bygda
fikk jeg jobb som banevokteraspirant. Etter hvert ble jeg
stasjonert på Levanger stasjon.

en egen sang som vi spiller og
synger som begynner med:
Her kommer jernbanemusikken.....osv, og den ble oversatt
på tysk og ble sunget mens
vi marsjerte. Det var veldig
populært.

Etter noen år fikk jeg jobb på
lysavdelingen i Trondheim med
installasjoner og pendlet mellom Levanger og Trondheim.
Den gangen jobbet vi også på
lørdager fram til klokken to.
Senere søkte jeg på vognelektro.
Der var jeg til jeg ble pensjonist
68 år gammel. Jeg har hatt en
lang og fin pensjonist-tilværelse.

Saksofon
Jeg har også spilt saxofon, men
det ble klarinett etter hvert. Jeg
liker godt å spille Florentinermarsj og Sousa, men det er mye
annet fint også.

Svanhild
Jeg traff min kone Svanhild,
som var nabojente på gården.
Vi giftet oss i Levanger kirke
nyttårsaften 1949. Det var
dobbeltbryllup sammen broren
til kona. I hele mellomjula hadde
det vært varmegrader, men på
nyttårsaften ble det væromslag
med 20 minusgrader.
Vi flyttet til Lade i 1954, og vi
fikk fire barn sammen. Svanhild
døde i 1980. I dag har jeg åtte
barnebarn og åtte oldebarn.
Korpsmusikk har alltid vært min
store hobby, og jeg begynte i
Jernbanens Musikkorps. Jeg har
vært med på mange fine turer,
og marsjert gjennom byens gater
på 17. mai for inntil noen år
siden. Jeg husker veldig godt en
tur til Tyskland. Vi i korpset har

Kolbjørn er tildelt diplom av
Norges musikkorps forbund
2004 for 72 års langt og trofast
medlemskap i musikkorpsbevegelsen. Han er blitt kåret til
årets jernbanemusiker i 1994
og 2010 der det blant annet står
skrevet:
"Årets jernbanemusiker er tildelt
Kolbjørn Nygaard for hans
rolle som inspirasjonskilde for
medlemmene i Jernbanes Musikkorps. Styrets begrunnelse: Det
skal ikke legges skjul på at gjennomsnittsalderen i JMK er høy
og årets jernbanemusiker bidrar
definitivt ikke til å trekke ned
gjennomsnittsalderen. Han er en
person som sammen oss deltar i
konserter og sosiale aktiviteter
og er et enestående eksempel
på at musikk ikke kjenner noen
aldersgrense.
Uforskammet sprek spaserer
denne hedersmannen hver
torsdag opp de fire etasjene til

En staselig kar foran huset sitt på Lade.

øvingslokalet på Marienborg.
Det gjenstår å se hvor mange
av oss andre som vil gjøre det
når vi er blitt 94 år. Han blir
hentet i bil av noen i korpset til
musikkøvelsene.
På sin bursdag ber han hjem
familie, venner og korpset. I
hagen på Lade var mange samlet
når han feiret sin 96 årsdag med
servering og korpsmusikk.
Noe han gleder seg til er fredag
før julaften. Da spiller korpset
julesanger for de reisende på
Sentralstasjonen, noe de har
gjort i mange år. Han tar fram
klarinetten sin og spiller noen
toner. Ikke noe problem med
pusten og lyden der, nei!

På veggen i stua henger diplom tildelt Kolbjørn for 72 års langt og tro medlemskap i musikkbevegelsen Norge. Ikke mange har oppnådd å få dette

Kolbjørn har raket løv i hagen,
saget ned trær, beskåret bærbus-

kene og plukket rips og solbær
og trives med hagearbeide. Han
spaserer fra Smedstuveien til
OBS eller Rema for å handle.
Har han mye varer, tar han bussen hjem. Han elsker å danse og
er fortsatt meget lett på foten når
han svinger seg i valsen.
Vasket nylig vinduene
Jeg spurte om han hadde hjemmehjelp.
_ Nei, skal jeg ha det da? Jeg
vasket vinduer for en stund siden
og får av og til litt hjelp av min
datter til vasking. Jeg lager middag selv, men det blir kanskje litt
usunn kost i mellom.
Er du noen gang på pensjonistmøter, spurte jeg? Nei, der er
det jo bare gammelt folk som
går, svarte Kolbjørn!
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senioruniversitetet

Senioruniversitetet:

Velferdsteknologi – noe for
deg?
Tekst: Merete Rønning
Bilder: Trude Witzell

Teknologiske duppeditter
og eldreomsorg er tema når
Senioruniversitetet inviterer til
forelesning 16. oktober.
Det er oppmerksom stillhet
i ærverdige Rådhussalen når
seniorrådgiver Espen H. Aspnes
foreleser om velferdsteknologi.
Til daglig jobber han med
behovsdrevet innovasjon ved
SINTEF Teknologi og samfunn.
Aspnes definerer velferdsteknologi som teknologiske innretninger som skal gi aleneboende
eldre økt trygghet og mulighet
til å klare seg i hverdagen, støtte
pårørende og helsevesen og
forebygge og hindre innleggelse
på sykehus.
Livsstilssykdommer
Han er en del av et nasjonalt
nettverk, InnoMed, som blant
annet jobber med framtidens
eldrebolig.
- I 2006 var 10 prosent av
befolkningen over 60 år. I 2050
vil andelen ha økt til 21 prosent.
Samtidig blir flere og flere
rammet av livsstilssykdommer
og demens. I dag velger hver 6.
skoleelev helse- og sosialfag.
Skal behovet for eldreomsorg
bli dekket, må hver 3. skoleelev
velge denne yrkesveien i 2035,
påpeker han. Eldrebølgen vil
skape enorme utfordringer for
samfunnet, men store muligheter
for den som driver med innovasjon og næringsutvikling.
Tilhørerne får en gjennomgang
av noen av de teknologiske
hjelpemidlene som brukes i
eldreomsorg verden over, noen
av dem også i Norge. Eksem-
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Seniorrådgiver Espen H. Aspnes ved SINTEF Teknologi og samfunn foreleser om velferdsteknologi ved Senioruniversitetet.

pler på det er adgangskontroll,
komfyrsikring, trygghetsalarm,
støvsugerrobot og fallalarmer.
Mindre kjent er lavtrykks vanntåkeanlegg. Det er et alternativ
til tradisjonell sprinkling, som
med langt mindre vannmengde

Margarethe Falck synes det var interessant å høre om velferdsteknologi.

er en effektiv brannslukker
og kjøler ned området rundt
beboeren. Anlegget bidra til at
det er mulig ”å kjøpe tid" inntil
hjelpen kommer.
Fallskader
En ny oppfinnelse fra USA er
et gulvbelegg som reduserer
fallskader. Utviklerne påstod
at hvis man slipper et egg fra
èn meters høyde, vil det ikke
knuses på dette belegget. Aspnes
fikk tilsendt en prøve og fikk
testet det med godt resultat. Nå
jobber han med å skaffe lisens til
produksjon av belegget i Norge.
Imens blir belegget videre testet
i en omsorgsbolig i Bjugn.
Huskehjelp eller memoplanner,
er et annet teknologisk hjelpemiddel. Denne lille dingsen
forteller beboeren om hva som
skal foregå den dagen.

”Huskehjelp”
Etter forelesningen er det tid for
kommentarer fra salen. Margarethe Falck tror det kommer til å
bli et større og større behov for
teknologi i hjemmet.
- Man hører jo om eldre som
faller og blir liggende. Hun er
særlig begeistret for "huskehjelp". - Det er sikkert nyttig ved
dårlig hukommelse og demens.
Det må være veldig hemmende
når man ikke vet hvor man har
lagt fra seg ting i hjemmet eller
glemmer avtaler.
Mer informasjon om Senioruniversitetet finner du her:
www.trondheim.kommune.no/
folkebiblioteket/
senioruniversitetet/

kirkens bymisjon

Jul i Vår Frue kirke
I Vår Frue kirke har det
siden 2004 vært arrangert julegjestebud for
byens befolkning. Starten var en utfordring
fra Adresseavisen om å
koordinere juleinnsamlingen som går til enslige.
Så kom ideen mellom
Gunnar Flikke (redaktør
i avisa den gangen) og
Kirkens Bymisjon om at
det også kunne inviteres
til felleskap i kirka for
alle i byen hver julaften.
Slik ble det.
Av: Haldis Isachsen

Kirkens Bymisjon ble stiftet i
Trondheim i 1991. Dag Aakre
har vært leder siden 1993, og er
udannet teolog og ordinært prest.
Bymisjonen har en ganske stor
bredde i arbeidet sitt med bla
åpen kirke, gateprest, og halvparten av arbeidet er med barn,
ungdom og familie.
Det er ikke noe arbeid direkte
mot eldre, men en del eldre er
engasjert i frivillig arbeid eller
bruker kirka som et møtested.

- Jeg er opptatt av gode møter
mellom mennesker på tvers av
alt som skiller oss. Visjonen er
at menneskene i byen skal erfare
respekt, rettferdighet og omsorg.
Vi ønsker oss en by som har rom
for alle. Rom for alle, betyr også
bruk for alle. En god by inkluderer sine borgere og verdsetter
enkeltmennesket. En god by
trenger gode steder for møter og
fellesskap.
Brostein
Brosteinen er vårt mest brukte
symbol. Det er et symbol for
byen, gata og livet, sier han.
Kirkens Bymisjon har fått i
oppdrag fra Nidaros Domkirke
og Vår Frue menighet å drive
Vår Frue – åpen kirke. Frivillige
kirkeverter gjør dette mulig
Vår Frue kirke er et sted for å
tenne lys, for å be, for å møte
andre mennesker, for å drikke en
kopp kaffe eller te, for å søke ly.
Byen vår er beriket med et åpent
og annerledes rom!
Frivillige
Det er en stor stab frivillige som
bidrar til at Vår Frue – Åpen
kirke kan holdes åpen. Kirkevertene i Vår Frue kirke gjør en
fantastisk innsats for å virkeliggjøre visjonen om en åpen kirke

Vår Frue kirke. Foto: Carl Erik Eriksson.

midt i hjertet av Trondheim. De
er med på å sette standarden for
en atmosfære av inkludering,
varme og mangfold.
Starten
Det ble starten på julegjestebudet i Vår Frue kirke som starter
med gudstjeneste. Etterpå serveres det gløgg, og noen er ute på
kirkebakken der det brenner små
bål i smijernsbeholdere. Rommet ryddes og det dekkes bord.
Oppgavene fordeles mellom
frivillige aktører. Trondheimstenoren Tore Johansen synger
julen inn, flere artister opptrer.
Alle bidrar det gratis. Det

serveres en god middag, kaffe og
kaker - slik et julegjestebud skal
være. Det er gang rundt juletreet
og lystenning ved julekrybba.
Senere på kvelden går det
fakkeltog til Nidarosdomen til
messe der.
- Jula er en høytid som mange
både gleder og gruer seg til. Jula
kan være vanskelig for mange,
fordi vi lever i ulike familiesituasjoner. Derfor velger mange
kirken. Julaften er en dag der
ingen bør være alene, sier Dag
Aakre
Trenger man skyss til arrangementet kan man ringe tlf.
73 80 55 20.

Julaften ønskes det velkommen til jule-gjestebud i Vår Frue kirke
Det blir julemåltid, underholdning og felleskap. I gjestebudets ånd er alle invitert - enten du er fattig
eller rik, ung eller gammel og uansett mening eller tro. Det er fri julebuffet og fri inngang. Det er
ingen påmelding, du har anledning til å komme og gå når du ønsker.
15.00
16.00
22.30

Gudstjeneste.
Gløgg. Jula synges inn, det bli middag, kaffe og kaker mm.
Fakkeltog til Nidarosdomen og messe.

Trenger du skyss til arrangementet, ta kontakt på tlf. 73 80 55 20.
Arrangør: KIRKENS BYMISJON i samarbeid med flere.
Dag Aakre som er leder for Bymisjonen
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v e i tl e d
mnai n g

Danser med hjertet
Sittedans er for alle,
musikken lurer folk til å
bevege seg. Sansen for
musikk og rytme kan
være noe av det siste
demente mister.
Av Ruth Våpenstad
Foto: Trude Wizell

-En dement kvinne hadde sluttet
å snakke. Men da musikken
kom på begynte hun å synge.
At kjente sanger som julesanger
kan få folk til åpne munnen og
synge med, det har vi ofte erfart.
For demente som er urolige, kan
musikk roe ned. Musikkfølelsen
er det siste man mister, tror Oddrun Gjengstø. Hun minner om at
sang og vugging er det første vi
møter små barn med.

Musikkfølelsen er det siste man mister, tror Oddrun Gjengstø.

Kurs i sittedans
Hjelpepleieren har gått på kurs i
sittedans siden 2005. Nå er hun
blitt instruktør selv. Hun ivrer
for at dette er noe helsepersonell
kan gjøre på alle eldreinstitusjoner. -E syns det e så artig å
få folk med, og at alle kan være
med! sier nordmøringen. -For
det er vel og bra å bli underholdt, men å gjøre noe sammen
med andre blir noe helt annet.
Det trener konsentrasjonen, og
all bevegelse er viktig, særlig for
mennesker som ellers beveger
seg lite, sier Gjengstø.

Det klappes i hendene, knipses
med hendene og overkroppen
vugges fra side til side. Så tar
man hverandre i hendene, holder
hendene over hodet og nynner.
Beina tripper, man får beskjed
om å løfte beina, og de som klarer det, gjør det. Så springer-tripper man, ruller føttene i sirkler,
ruller tunga. Gjør grimaser. Later
som man tygger tyggis. Skyver
hendene, rister hendene, strekker
hendene. Strekker seg som katta
eller som om man plukker epler
og nedfallsfrukt.

Kjente sanger
Noen kommer kjørende i
rullestol, andre blir støttet av
pleiere inn i ringen i Vinterhagen
på Zion helse- og velferdssenter.
Noen er beboere, andre brukere
av dagsentertjenesten. Denne
dagen er også studenter som skal
bli fysioterapeuter og ergoterapeuter med for å lære.
-Det er ingen grunn til å slutte å
danse! Dansen slutter ikke om vi
kommer på sykehjem, oppmuntrer Gjengstø og setter på
CD-spilleren med kjente rytmer.
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En kvinne som ikke beveger seg
selv, får hjelp av en pleier til å
bevege hendene, og nå smiler
ansiktet hennes.
Ball
Det er populært at en stor, myk,
grønn ball dukker opp. Ballen
sparkes mellom gruppemedlemmene. Nå våkner beina til en av
mennene som sitter i rullestol.
Foten som før var rolig greier
plutselig å sparke til ballen!
Kjente melodier i sittedansen er:
Sov dukkelise. Sommer og sol.

Edelweiss. Man kan drømme seg
bort til grønne enger i Sound of
Music.
Bølgen og brøl
Etter nøyaktig en halvtime avsluttes sittedansen
med å ta bølgen og brøle:
ÅåååÅÅÅÅÅhh.
Det er godt å få ut følelser og
trene på å rope i brølet. Kjente
melodier er veldig viktig. Gjentagelse er nødvendig. Derfor
brukes samme CD-musikk hver
gang. Her trenger ingen å ha
prestasjonsangst for dansinga.
Men i Danmark er Landsforeningen Dansk Seniordans medlem
av Dansk Sportsdanserforbund
under Danmarks Idrætsforbund.
Der blir altså sittedans betraktet
som idrett!

Oddrun Gjengstø leder sitterdansen, og
holder kurs for nye instruktører i fritida.

Fa k ta s i t t e d a n s
• www. danskseniordans.dk utgir CD for sittedans
• Seniordans Norge utgir materiell. Tlf 61260518

h j e l pt e m a
idler

Eldres dag feiret 1. oktober
-Samfunnet må være
stolt over at vi lever så
lenge! sa Bodil Skjånes
Dugstad da eldres dag
ble behørig markert.
Av Ruth Våpenstad
Foto: Trude Wizell

-Vi er velferdsamfunnets
flaggskip! At mange av oss
klarer å bli gamle må samfunnet
være stolt av, sa Bodil Skjånes
Dugstad i sin tale for dagen
på festmøtet i Nova kino. Alle
byens eldre var invitert. Før
talen var det mye nyttig informasjon, og flott musikk, bl.a. fra
gladjazzbandet Feetwarmers.
Politisk byrde
-Det er paradoksalt at eldre
fremstilles som en politisk
byrde. Avislesende eldre kan
sitte med skyldfølelse over å bli
gammel når det brukes uttrykk
som «eldrebølgen slår inn over
oss som en tsunami».
- Det er ikke lenge siden Gammel-Ola og Gammel-Petra var
nyttige rådgivere og praktikere i
bygda, sa Skjånes Dugstad. Hun
sammenlignet med hvordan det
er i land der aldersgrensen ikke
blir mer enn 60 år. Der er de
unge avhengig av de eldres hjelp
for å passe unger, røre i risgryta
eller gi visdom. Det er ikke
lenge siden det var slik her også.
Det første hennes egen mormor
gjorde da hun kom på besøk, var
å finne fram stoppekurven.
-Våre kunnskaper og erfaringer
er jo de samme! Vi er oss selv!
minnet hun seniorene om. Bodil
Skjånes Dugstad er ikke redd
for å bruke ordet gammel. Hun
synes det er effektivt å spørre:
Vil du hjelpe en gammel dame
med kofferten?
Humør
-Alderdom kan ikke forebygges.
Men vi kan forebygge ensom-

het, depresjon og stive ledd.
Det handler om solidaritet, sa
hun. -Jeg besøker tre venner
på sykehjem. «Så snill du er
som besøker meg i fengselet,
det er ikke lett å være innsatt»,
fleiper en av hennes venner med.
Humøret er vår viktigste medisin! minnet Skjånes Dugstad om
i sin tale.
Lyden av latter lød i kinosalen
da hun fortalte om sin tante
Borra som alltid holdt hodet
høyt hevet.
Lærdom
Skjånes Dugstad lærte tre ting
av sin tante:
-Vi trenger alle å bli stelt med.
Det er en vidunderlig følelse å få
oppmerksomhet og for en kort
stund være verdens sentrum.

-Humøret er vår viktigste medisin, sa Bodil Skjånes Dugstad på eldres dag.

-Vi må oppføre oss høvisk.
-Vi må unne oss underholdning
og kultur. Vi må se hverandre!
oppfordret Skjånes Dugstad.
- For behovene vi mennesker
har, uansett alder, er almenmenneskelige, framholder hun.

Joakim Rødbergshagen gledet alle med sitt fiolinspill.

Allsangen er populær.

Gladjazzbandet Feetwarmers spilte på eldres dag i Nova kino.
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Byens eldste natteravn
– engasjert og omsorgsfull
- Jeg får energi av å
hjelpe andre, sier Berit
Øyås (79).
Tekst og foto: Mads Arind Holmvik

Øyås er ekte Bynesing, og
odelsjente til farsgården, men
27 år av sitt yrkesaktive liv
tilbrakte hun som hjelpepleier
ved Trondhjems Hospital på
Hospitalløkkan. Etter lang og
tro tjeneste, og en tung tid hvor
mannen Olav døde av kreft 71
år gammel i 2000, flyttet hun til
Hospitalløkkan:
- Da startet mitt nye liv som
frivillig. Jeg har alltid sagt at om
du er trist og lei, så må du ut og
møte folk. Det ble min resept, og
den fungerer like godt i dag som
da, sier hun.
Natteravn siden 1996
Da Berit ble pensjonist var det
ikke snakk om å hvile på laurbærene. Hun ble leder for 140
pensjonister i Byneset pensjonistforening, et verv hun fortsatt
innehar for syvende året på rad.
Siden 2011 har hun også vært
en aktiv bidragsyter i samarbeid
med Løkkan Frivilligsentral,
blant annet som besøks- og
turvenn, ledsager, og medarbeider i forbindelse med ulike
aktiviteter. Det stopper derimot
ikke der. Berit har også tatt på
seg oppgaver som natteravn:
- Det er et valg jeg ikke har
angret på. Egentlig ble jeg med
allerede i 1996, men på grunn av
jobb og at jeg fortsatt bodde på
Byneset, var det først i 2010 at
jeg trådte til for alvor.
- Hvordan er det å være natteravn?
- Jeg kjenner igjen meg selv som
ung i de ungdommene vi møter.
De er nysgjerrige på livet, de
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har mye lærdom som må læres,
og mange opplevelser som
må erfares, på godt og vondt.
Ungdommene er hyggelige, og
mange forteller om minner fra
møter med sine besteforeldre.
Andre ber oss ringe foreldrene
for å komme og hente dem. Og
vet du, ofte så gjør foreldrene
det, sier hun.
- De stedene vi patruljerer er
Festingen, Marinen og Midtbyen. Det er der ungdommene
samles, legger hun til.
Trygt hjem
- Hvilken respons får du?
- Jeg har fått takk fra mang en
forelder etter at barnet har kommet seg trygt hjem. Samtidig er
det umulig å ikke bli påvirket
av alle skjebnene man møter.
Du vet det at øyet kan smile og
munnen le, men gråten i hjertet
kan ingen se. Selv er jeg både
mor og bestemor. Jeg føler med
dem som har det vondt. Klart jeg
gjør det.
- Hvordan vil du beskrive deg
selv?
- Jeg er ei omsorgsfull nabokjerring, som bryr meg om naboene
og nabolaget på en positiv måte.
Jeg får mye glede av å besøke
andre enslige eller å hjelpe til
der det trengs. Samtidig blir jeg
veldig glad om jeg får besøk av
andre, sier hun.
Sprek over snittet
Selv om hun har krysset 70, er
Berit fortsatt ung og sprek. Som
et eksempel kan nevnes at hun
og venninnen Mary Selnes (68) i
2010 tok et uvanlig friskt valg:
- Du skjønner vi satt og snakket
om at det ville vært morsomt
med en tur til Storheia. Og vet
du? Vi pakket sekken, tok med
telt, og gikk opp. Og så overnattet vi.

NATTERAVN: Berit Øyås (79) er byens eldste natteravn, og er etter hvert blitt
lommekjent i de fleste deler av midtbyen. Berit til venstre, daglig leder for
Løkkan Frivilligsentral Hilde Skaret (50) til høyre.

- Hvordan var det?
- Helt fantastisk. Nydelig utsikt,
og koselig selskap. En liten
Baileys ble det også tid til. Virkelig verdt turen på alle måter.
Nedturen tok vi i ro og mak.
Skulle reist mer
- Er det noe i livet ditt du skulle
gjort annerledes?
- Jeg skulle gjerne reist mer. Jeg
har vært bare en gang i Syden.
Det var til Gran Canaria, men
jeg har fine opplevelser fra reiser
i Norden, sier hun. Et kjært
minne er fra barndommen:
- Det var da jeg og pappa gikk
opp til Storheia for første gang,
sier hun og smiler tankefullt ut i
rommet.
- Hvor lenge vil du fortsette som
frivillig?
- Så langt er jeg blitt mer aktiv i
takt med økt alder. Målet får bli
å være med så lenge helsa holder
og hodet fungerer.

Viktig ressurs
Daglig leder ved Løkkan Frivilligsentral, Hilde Skaret (50), er
full av lovord om den innsatsen
Øyås gjør:
- Berit og andre i nærområdet
gjør i samarbeid med frivilligsentralen en fantastisk innsats.
En innsats som bidrar til glede,
trygghet og en bedre hverdag for
eldre og funksjonshemmede, og
mange andre.
- Hvilket inntrykk har du av
Berit?
- Hun er ei trivelig dame som det
er en glede å samarbeide med.
ldsjeler som Berit er uvurderlige for organisasjoner som er
avhengig av frivillighet. For å
illustrere dette utførte frivillige
i fjor 3000 oppdrag i samarbeid
med sentralen, og bidro på
425 små og store aktiviteter og
arrangement.

r o ma n t i k k p å s y k e h j e mm e t

En solskinnshistorie fra
E. C. Dahls sykehjem
I sommer flyttet Gjertrud
Fallan og Ragnar Stokke
inn på E. Dahls sykehjem.
Gjertrud er 91 år og
oppvokst på Singsaker
sammen fem søsken.
Hun giftet seg med Odd i
1942, og da var det dobbelbryllup for hun og søsteren giftet seg med hver
sin bror. Hun ble enke i
1965 da hennes mann
omkom i en arbeidsulykke. De fikk tre gutter.
Hun har syv barnebarn
og to oldebarn.
Av: Haldis Isachsen

Hun forteller at hun som ung var
aktiv med turn og elsket å danse.
I turnhallen gikk hun på hendene
rundt hele salen. Hun kunne gå
på hendene til hun var ca. femti
år gammel.
Hun jobbet som tannlegeassistent, og senere på Televerkets
kantine, og har alltid vært glad i
å prate med folk.
Ragnar er 90 år, oppvokst på en
liten gård i Stjørdal, og de var
seks søsken. Jeg lærte meg å
svømme da jeg var liten, og vi
dro ofte til Storvika. Der var det
også danseplattt, og vi danset
mye. Han begynte som aspirant i
lokstallen på Marienborg da han
var 18 år gammel.
Han flyttet etter hvert til Selsbakk, og jobbet som lokfører til
han ble pensjonist 68 år gammel. Han forteller at han hadde
mange fine turer fra sør til nord
i landet. Han husker godt at det

-Vi sitter sammen og holder hverandre i hånden, og av og til koser vi oss med et glass konjakk.

var mye elg langs toglinja, særlig på strekningen langs Snåsa.
De hadde alltid med gevær og
kniv hvis de var uheldige og
kjørte på en elg. Da måtte de ut
og ta livet av elgen. Det var ikke
særlig trivelig, sier han. Han var
gift i mange år, men hadde ingen
barn. Noe som satte spor i han,
var da hans kone omkom i en
bilulykke.
Gjertrud og Ragnar har opplevd
mye på både godt og vondt i
livet. Kanskje er det skjebnen
som gjør at de traff hverandre på
E. Dahls sykehjem i sommer?
Gjertrud sier:
- Det tok ikke lang tid etter vi
traff hverandre at det bare sa
pang! Det bruser i hjertet mitt.

Jeg har blitt så glad i denne
mannen, sjø. Er det på gammelhjemmet man treffer dem, da
undres hun?
-At jeg skulle komme hit og
få en så flott mann hadde jeg
ikke drømt om. Se på de snille
øynene hans. Jeg håper å få ha
han lenge, sier Gjertrud.
Ragnar nikker og sier at han har
vært veldig heldig han også. Han
synes Gjertrud er en flott dame
med glimt i øyet og alltid blid.
-Vi har funnet tonen og hverandre og vi er så lykkelige. Det
håper jeg vi får være i mange år,
sier han og ser bort på Gjertrud.
Vi sitter sammen og holder
hverandre i hånden, og av og

til koser vi oss med et glass
konjakk.
Vi går en tur nedover gangen
på sykehjemmet. Han først med
rullatoren og hun og jeg etter. Da
sier Gjertrud:
-Se på den ryggraden, er han
ikke flott!
De setter seg i hver sin stol,
og gir hverandre en klem. Hun
spøker:
-Vil du gifte deg med meg? J
-Ja, sier han, også ler de begge
to.
-Synes du ikke vi kler hverandre
da sier Gjertrud?
-Ja, svarer jeg. Det er lenge
siden jeg har sett noen som er
så fornøyd med livet og glad i
hverandre! Kjærlighet har ingen
grenser!

Sytti pluss Nr 2/2012 19

” ly s t p å l i v e t ”

Endre livsstil med ny metode
”Lyst på livet”-bevegelsen har kommet til
Trondheim.
Tekst: Merete Rønning
Foto: Trude Witzell

- ”Lyst på livet” er en metode
som vi har stor tro på. Her arbeider seniorer med å fremme egen
helse og livskvalitet gjennom
å påvirke vaner i hverdagen.
Det dreier seg om å bygge bro
mellom det en vet er godt for
helsa og gode vaner og det man
virkelig gjør, forteller Tove
Sivertsen, enhetsleder for Enhet
for ergoterapitjeneste og Infosenteret for seniorer.
- Infosenteret jobber for at
seniorer skal ta vare på egen
helse. Da vi fikk høre om gode
resultater fra England, Sverige
og Sandefjord kommune, ble vi
med en gang interessert.
Metoden
Med seg på laget har hun fått
leder i Sjetnemarka pensjonistforening, Arne Silset. Sammen
ønsker de i samarbeid med
seniorer å sette i gang et pilotprosjekt.
”Lyst på livet” er en metode
hvor deltakerne over tid møtes
på ”livskaféer” Fire viktige
livsområder er valgt ut; sikkerhet
og trygghet, sosialt nettverk, mat
og drikke, og fysisk aktivitet.
Deltakerne inspirerer hverandre
ved å dele tips og erfaringer.
Gjennom å fokusere på deltakernes ressurser og muligheter
i hyggelig felleskap, styrkes
opplevelsen av å være aktiv og
kunne påvirke egen situasjon og
helse.
- Vi vet jo at det er bra for helsa
å trene og spise sunt, men det er
ikke alltid så lett å få gjort dette.
Med denne metoden får man
hjelp til å sette ting ut i livet.
Kursdeltakerne sitter sammen
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tenker over hva man kan gjøre
bedre, de setter seg mål og følger
hverandre opp. En av deltakerne
kan for eksempel sette seg som
mål å gå en tur hver dag. Neste
kursdag snakker de sammen om
hvordan det gikk, forteller Silset.
- Det som skiller ”Lyst på livet”
fra andre livsstilkurs vi har gitt
tilbud om, er at det er deltakerne
selv som har regien. Deltakerne
er aktive i eget liv, og ikke mottakere i møte med helsetjenester.
Når en selv er engasjert i eget
liv, blir tiltakene mer virksomme. Alle bidrar med egen
kunnskap og erfaringer, og man
er ikke alene om å gjennomføre
endringer, repliserer Sivertsen.
”Lyst på livet”-møtene er fordelt
på seks samlinger over 6-8
måneder. Kommunen kan stille
med lokaler og kan bidra med
fagkompetanse og rådgiving.
Møtene innledes med et tema,
og etterpå drøftes dette i grupper.
Gruppene ledes av seniorer som
har fått kursing i å være sirkelledere.
Gode resultater
Sivertsen og Silset ser for seg
at satsingen skal gi gode resultater. Deltakerne får hjelp til å
kartlegge sin egen situasjon. Det
kan på sikt gi bedre helseadferd
og gode vaner hos den enkelte.
Livskaféene kan også være en
arena for nettverksbygging.
Erfaringer fra Sverige er at
mange ønsker å fortsette å møtes
og ta opp tema sammen etter
at selve programmet er gjennomgått.
- Det som gjerne skjer når man
pensjonerer seg, er at nettverket
krymper og man får mindre
anerkjennelse for det man kan
og får til. Vi sitter jo med mye
kunnskap og erfaring. «Lyst på
livet» er en ypperlig mulighet til
å utveksle gode tips og erfaringer. Når man møter andre og får

Tove Sivertsen og Arne Silset er begeistret for ”Lyst på livet”-metoden.

positiv feedback, gjør det godt,
kommenterer Silset.
Planen er å sette i gang med
pilotprosjektet på Tiller til våren.
Erfaringene fra prosjektet ønsker
man å ta med seg til andre
bydeler i Trondheim
Første skritt er å arrangere et
informasjonsmøte i november
for å gjøre metoden kjent og
begynne rekrutteringen av
deltakere og sirkelledere.

M e r i n f o r ma s j o n :
Infosenter for seniorer i Erling Skakkesgt. 14, Seniortorget
”Lyst på livet”-nettsiden: www.lystpalivet.no.

ta n n h e l s e

Gå til tannlegen!
Det er den klare oppfordringen fra Fylkestannlege Inger T. Melø. For
med økende alder er det
spesielt viktig å pleie
tennene sine, og mange
får det til og med gratis.
Tekst: Maria Landrø Evensen
Foto: Mads Arind Homvik

- Eldre som har bodd på sykehjem i mer enn tre måneder har
rett til gratis tannhelsehjelp.
Det samme har brukere som har
mottatt hjemmesykepleie en
gang i uka i minst tre måneder,
forteller Melø. Hun tar imot oss
i Fylkestannlegens administrasjon i Trondheim sentrum for å
snakke litt om tannhelse for 70+
sine lesere.
Eldre tenner
For noen generasjoner siden var
det svært få som fortsatt hadde
sine egne tenner etter fylte 70. I
dag er situasjonen en helt annen.
- Det er en betydelig større andel
av de eldre som har egne tenner
nå, spesielt i Trondheim, kan
Fylkestannlegen fortelle. Og
med økende alder øker behovet
for god tannpleie.
- Når man kommer opp i årene
er man en mer utsatt pasientgruppe og trenger regelmessig
tilsyn av tannhelsepersonell.
Både alder og medisiner kan
føre til økt risiko for tannhelseproblemer, for eksempel munntørrhet, noe som igjen gir større
behov for fluor og kunstig spytt.
Dessuten har eldre pasienter
gjerne fått utført mye behandling på tennene sine fra før, og
dermed kan de ha kompliserte
problemstillinger som trenger
regelmessig oppfølging, fortsetter Melø.
Dagens situasjon
Fylkestannlegen har inngått
avtaler med alle sykehjem i

kommunen i forhold til å følge
opp tannhelsen. Tannpleiere
besøker jevnlig sykehjemmene
for å kartlegge tannhelsetilstanden hos beboerne og foreta enkel
tannpleie på stedet. Hvis det er
behov for mer behandling, henviser de pasienten til en tannlege
ved den nærmeste offentlige
tannklinikken. De gir også
personalet ved sykehjemmene
undervisning i hvordan de skal
ta vare på de eldres tannhelse i
det daglige stellet. Alt dette er
gratis for brukerne.
- Vi vil gjerne bistå med det vi
kan, og prøver å få samlet så
mange som mulig av dem som
jobber med eldre mennesker, slik
at de kan få opplæring i tannhelse, sier Melø ivrig.
Årets satsing
I år har Fylkestannlegen et særlig fokus på å lære opp en annen
gruppe, nemlig de som jobber
med hjemmesykepleie.
- Vi har god oversikt over
brukerne som bor på sykehjem,
men på grunn av taushetsplikten
kan ikke Hjemmetjenesten gi
oss navnene til dem som mottar
hjemmesykepleie, og dermed
blir det vanskeligere å følge opp
deres tenner. Her er vi avhengig
av god hjelp fra de ansatte for å
få gitt de eldre riktig informasjon og sørge for at rettigheten
deres til fri tannbehandling blir
ivaretatt.
Melø viser fram et skjema som
brukerne av hjemmesykepleie
skal få. Det heter ”Tilbud om
gratis tannbehandling” og dette
må man fylle ut og sende inn
for å få gratis behandling fra
nærmeste offentlige tannklinikk.
- Vi jobber med å få distribuert
dette skjemaet, slik at alle som
har denne rettigheten skal få den,
hvis de vil, understreker Melø.
Selvbetalende
En voksen frisk person må
betale tannbehandlingen sin selv.

Illustrasjonsfoto fra Karin Sofie Holm Tannklinikk.

De kan velge om de vil gå til en
privat tannklinikk eller benytte
seg av tilgjengelige timer hos
den offentlige tannhelsetjenesten. Det er imidlertid lys i tunnelen når det gjelder utgiftene til
tannbehandling, også for denne
gruppen. I forslaget til neste
års statsbudsjett er det nemlig
foreslått at eldre over 75 år skal
få sponset tannlegebesøkene
med 800 kroner annenhvert år.

Fylkestannlege Inger T. Melø.

Fa k ta ta n n h e l s e t j e n e s t e
• I følge Lov om tannhelsetjeneste har eldre på sykehjem og
mottakere av hjemmesykepleie rett til gratis tannbehandling
• Hjemmeboende som mottar sykepleie må sende inn et
skjema for å få sin berettigede tannbehandling gratis
• Fylkestannlegen har ansvar for at tannhelsetjenester er
tilgengelig i hele fylket, for alle
• Fylkestannlegen er en egen enhet i Fylkeskommunen, og
har ansvaret for over 20 klinikker i Sør-Trøndelag
• Dersom du jobber med eldre og ønsker å øke din kompetanse på tannhelse, ta kontakt med Fylkestannlegen på
telefon 73 86 63 13
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d e n k ult u r e ll e s pa s e r s to k k e n

Den kulturelle dørstokkmila
- kortere enn du tror
Det mangler ikke på kulturtilbud for det voksne
publikum i kommunen
vår. Men det kan være
vanskelig å komme seg
over dørstokken og delta.
Det vil Kulturenheten
hjelpe deg med.
Av: Maria Landrøe Evensen

Gjennom prosjektet Den
kulturelle dørstokkmila har
Kulturenheten i Trondheim
kommune følgende mål: At
flere hjemmeboende seniorer
skal delta i kulturelle tilbud og
fritidsaktiviteter.
- Vi vet at mange sitter
hjemme og har lyst til å bli
med på ting. Men av ulike
årsaker lar de det være. Det er
bakgrunnen for at vi har satt i
gang dette prosjektet, forteller
prosjektleder Hanne Jensen
Sousa.
Praktisk og sosial hjelp
Kulturenheten samarbeider
med Helse og velferd om
gjennomføringen av prosjektet.
Enkelte ansatte i hjemmetjenesten har fått dispensasjon
til å sette av ekstra tid hos
brukerne, for å informere dem
om aktuelle kulturelle aktiviteter og arrangement.
- De kjenner de eldre de besøker og kan anbefale aktiviteter
i deres interessefelt. Hvis et
ektepar for eksempel er glad i
å danse, kan de gi dem informasjon om et arrangement
som gir mulighet for nettopp
det. Vi bruker Den kulturelle
spaserstokkens program som
utgangspunkt, men opplyser
også om annonserte kulturvertarrangement, sier Sousa.
De ansatte i hjemmetjenesten
prøver å motivere den enkelte
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til å delta på arrangementet
eller aktiviteten de forteller
om, og bistår ved påmelding
og annen praktisk hjelp eller
tilrettelegging.
Ikke alene
Kulturvertene, som er Kulturenhetens forlengede arm ut
til publikum, får beskjed om
hvem som skal være med på
hva og hjelper den enkelte
videre på dørstokkmila. De
holder av det avtalte antallet
billetter, bestiller og koordinerer transport, og blir gjerne
med ved henting og bringing.
De reserverer også plasser på
arrangementet. Alt for at det
skal føles lettere å ta steget fra
egen stue til konsertsal eller
bridgebord.
- Noe vi har sett i alle år med
Den kulturelle spaserstokken,
er at det hjelper at en kjenning er med. Derfor prøver vi
å plassere flere i samme taxi,
sette dem ved samme bord
og hjelpe publikum å knytte
kontakter. Det gir trygghet,
forklarer Sousa.

Den kulturelle spaserstokkern aktiviserer.

Alt å vinne
Det kan være mange hinder i
veien for å delta på kulturelle
tilbud og aktiviteter, men et
vennlig dytt fra hjemmehjelpen, litt ekstra hjelp med det
praktiske og en nabo eller
sidemannen fra drosjen på
samme arrangement kan gjøre
det lettere å hive seg med. Og
hvis du trenger ekstra drahjelp,
får du det her: Forskning viser
at kulturdeltakelse bidrar til å

styrke opplevelsen av tilhørighet og inkluderende fellesskap,
det styrker helsa, motvirker
ensomhet, øker mestring i
hjemmet og gir økt livsglede.
Så, hopp i det!

Fa k ta d e n k ult u r e ll e s pa s e r s to k k e n

• 	Den kulturelle dørstokkmila er et prosjekt som skal bidra til at
seniorer med hjemmebaserte tjenester deltar i kulturarrangement og får et aktivt sosialt liv
• Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturenheten og Helse og
velferd i Trondheim kommune
• Prosjektet bidrar med direkte informasjon om kulturelle aktiviteter til den enkelte bruker, motivasjon til å delta, bistand
ved påmelding, gratis transport, og assistanse før, under og
etter arrangementet
• Hittil er prosjektet på plass i sonene Strinda, Munkvoll og
Valentinlyst, samt et søsterprosjekt i Nidelven sone
• Ta kontakt med prosjektleder Hanne Jensen Sousa dersom du
ønsker hjelp til å forsere den kulturelle dørstokkmila.
Telefon: 917 600 56
Prosjektleder Hanne Jensen Sousa.

tema

Hjernetrimmen
Kryssord

10 spørsmål
1. Hvilken klubb arrangerer
Norway Cup?
2. Hvilket grunnstoff
betegnes med Sn?
3. Hva heter Mikke Mus sine
to nevøer?
4. Hva heter den store
fornøyelsesparken utenfor
Stavanger?
5. Foruten Paul McCartney,
hvilket Beatlesmedlem
lever?
6. I hvilken idrett ble
reklamekjendisen Ketil Try
norgesmester i 1978?
7. Hvilken idrett forbinder du
Børge Lund med?
8. Hvor var Valentina
Teresjkova den første
kvinne i 1963?
9. Hvilken musikksjanger
forbindes med Grex
Vocalis?
10. Hvilken kjendis giftet seg
i oktober 2007 med Sjur
Miljeteig?

Su d o k u l e t t

Su d o k u m e d i u m

1. Bækkelaget
2. Tinn
3. Tipp og Topp
4. Kongeparken
5. Ringo Starr
6. Ishockey (med
Manglerud/Star)
7. Håndball
8. Verdensrommet
9. Klassisk
10. Ane Dahl Torp
Svar 10 spørsmål
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Svar kryssord
Sudoku medium

Løsninger

Sudoku lett

B-blad

H i s to r i k k

Bellevue
Av Haldis Isachsen

Bellevue var en tidligere sommerrestaurant i Bynesveien.
Navnet Bellevue henspeiler på
det franske ordet for vakker
utsikt.
Restauranten var en videreførelse av Hahns Conditori, som
drev sin virksomhet på den
Nordiske Fiskeriutstillingen
i Ila 1908. Konditor Fr. Hahn
var tysk, og drev også et større
konditori i Nordre gate, i sterk
konkurranse med naboen
Erichsen.
Bellevue lå opprinnelig nede
ved sjøen, men ble gjenoppbygd på en ny tomt ovenfor
veien etter en brann i 1918.
Bellevue var et populært
utfartssted for folk fra byen og
turister. Fra Hjorten til Bellevue var det de første årene en
idyllisk spaservei. Etter hvert
kom bilene og andre motorkjøretøyer og dominerte veien slik
at det ikke ble like stillferdig.
Mange syklet eller spaserte
dit etter jobb og spiste middag
eller tok en kopp kaffe. Det var
musikk og dans om kvelden,
og de voksne kunne sitte med
et glass vin om aftenen og
beundre den nydelige utsikten
over fjorden og byen.
En mann fortalte at man ikke
fikk nyte medbrakt alkohol. Det
satt en vakt utenfor inngangen
i en slags "bod." Han kontrollerte gjestene om de hadde lurt
med seg en flaske med brennevin på innerlomma. Enkelte
lurte med seg sterke saker på
en liten medisinflaske, som han
ikke oppdaget. Hvis han fant en
flaske tok han den, og låste den
inn i "boden" sin. Det ble sagt
at de skulle få igjen flasken når
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Bynesveien i 1920-årene. Foto: UBIT A. Chr. Hassel.

de gikk hjem om kvelden, men
da var han aldri til stede!
En tid gikk det motorbåtrute
til Bellevue fra Brattøra - før
oljeanleggene beslagla landingskaien.
Min far fortalte: Familien
tok ofte turer dit på søndager.

Da gikk vi utover, og det var
stor stas hvis vi fikk ta båten
hjemover. Barnemenyen bestod
av bløtkake og brus. Broren
min og jeg gledet oss veldig til
kake og brus for dette var ikke
hverdagskost for oss unger den
gangen!

Her nyter man utsikten fra terrassen en fin dag i 1939. Foto:TF/Schrødersamlingen.

Det var flere arrangement på
Bellevue. Før andre verdenskrig ble det i noen år arrangert
mesterskap i den gamle
trønderske nasjonalsporten "Ta
Tak" eller "Rævtak."
Det har vært flere eiere. Fru
Bjerknes eide det da tyskerne
beslagla Bellevue i 1940 og
etablerte seg permanent der
under hele krigen. Det ble gjort
store skader.
I etterkrigstid var det Edle
Opdahl som drev Bellevue, og
stedet gjennomgikk en større
rehabilitering. Publikum kom
fra byen eller de tok et besøk
etter at de hadde sett Akvariet i
Heggdalen. Norsk Brendselolje
ervervet tomten og har siden
bygget en stor oljetank der.
Restauranten stengte sine dører
1. august 1958. Mange gode
minner knytter seg til Bellevue.

