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Kvalitet i eldreomsorgen
Bystyret vedtok i april i år en svært 
lang rekke kvalitetsindikatorer for 
eldreomsorgen i Trondheim. Det 
skal herett er hvert eneste år legges 
frem en egen kvalitetsmelding for 
bystyret. Prinsippinene i kvalitets-
meldingen bygger på den Stolten-
berg-regjeringens verdighetsgaranti  
fra 2010. Dett e betyr blant annet å 
kunne beholde rett en ti l et privatliv, 
rett en ti l selvbestemmelse, rett  ti l 
individuelt ti lpassede tjenester og 
mulighet for akti v medvirkning. Det 
er også et mål å sikre den enkeltes 
trygghet og muligheten for et me-
ningsfylt liv.

Dett e betyr at bystyret har lagt listen 
meget høyt for å videreutvikle helse- 
og omsorgstjenestene våre. Vi har 
heldigvis kommet langt på mange 

områder. Det er mange nybygde 
sykehjem med god standard. Vi har 
svært mange hardtarbeidende, høyt 
utdannende og omsorgsfulle ansat-
te som står på for fullt hver eneste 
dag.  Men kommunen er likevel helt 
avhengige av at det ti l enhver ti d er 
pårørende og mange frivillige som 
kan bistå i forhold ti l kulturti lbud, 
akti viteter og utf lukter.  I dett e num-
meret er derfor med stor glede og 
takknemmelighet at vi kan beskrive 
noe av den betydelige frivillige inn-
satsen på en rekke områder innen 
eldreomsorgen.
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ti l seniorer i Trondheim. 
Nr. 1- 2016, 9. årgang.
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LEDER

187.951
Antall innbyggere
i Trondheim ved 
utgangen av 1. kvartal.

17.339 personer
over 70 år er bosatt  
i Trondheim. 

58%
er kvinner 

22 Trondhjemmere var 
over 100 år ved siste 
nytt årskift e.

Helge Garåsen, kommunaldirektør
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INFOSENTERETS HJØRNE

En meningsfull hverdag!
Hva betyr det å ha en menings-
full hverdag? De fl este av oss 
tenker ikke større over det i det 
daglige. Dagene kommer og 
dagene går. Det er oft e når man 
av ulike årsaker kommer ut av 
rytmen at tankene kommer. 

Mange pensjonister nyter å ha friti d 
som de nå endelig kan fylle med det 
de selv ønsker. Langti dsopphold i 
varmere strøk, fl ere uker på hytt a og 
hobbyer man nå kan grave seg helt 
ned i. Andre er travelt opptatt  med 
uorganisert frivillighet som barne-
vakt, nabohjelp og sjåfør.  Mange 
har det svært travelt og kjenner seg 
absolutt  ikke igjen arbeidsledige. 
Flere vil dessverre oppleve at helsa 
begrenser deres mulighet ti l å være 
akti v, mens mange pensjonister fak-
ti sk har ti d ti l overs. Det skal være en 

balanse mellom akti vitet og hvile, og 
det kan ti ppe begge veier. For mye 
hvile tapper oss for energi, livsmot 
og funksjon. Å bli satt  på sidelinja er 
ingen god følelse, men det er fakti sk 
noe man kan og må ta tak i selv. Og 
det bør man helst gjøre før man har 
godtatt  situasjonen og festet sikker-
hetsbeltet i hvilestolen for godt!

Hvilke muligheter har du som 
pensjonist?  I Trondheim er vi stolte 
av det store antallet pensjonistf o-
reninger og seniorklubber. Alle har 
behov for frivillige ti l styrer og verv. 
Små og store oppgaver skal fylles, og 
jo fl ere som bidrar, dess lett ere blir 
det å få med folk. Vi hører at fl ere 
strever med å få yngre kreft er ti l å ta 
ansvar. Med yngre mener vi de fra 
60 ti l 80 år.  Kanskje du har erfaring 
og interesser som kan være nytti  ge i 
et slikt verv?

Eller ønsker du deg noe annet der 
du også treff er unge? Vi har en ny 
situasjon i Europa i dag. Strømmen 
av mennesker som fl ykter fra en 
uholdbar situasjon i hjemlandet 
er stor. Noen av dem kommer ti l 
Trondheim og alt er nytt  og frem-
med for dem. Er det mulig at du kan 
dele din erfaring med dem? Alle 
trenger å lære norsk, og derfor har 
fl ere menigheter og frivilligsentraler 
startet språkkafeer.  På Røde Kors-
huset er det norsktrening ti rsdag og 
torsdag. Der er det en god blanding 
av ungdom, voksne og pensjonister 
som sti ller opp – og det er plass ti l 
mange fl ere!

Filosof Henrik Syse poengterte nylig 
i et foredrag at det er helt greit å ha 
fl ere agendaer for å være frivillig; 
Vårt ønske om å gjøre noe for andre, 
samfunnsansvaret og vårt eget be-
hov for å ha en meningsfull hverdag.

”Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad!”

Infosenteret for seniorer 
Åpent mandag ti l fredag 
fra kl. 12.00-14.00. 

Her kan du henvende deg om du har 
spørsmål knytt et ti l hverdagsliv og helse. 
Ønsker du samtale utenom åpningsti d, eller har 
andre spørsmål, er du velkommen ti l å kontakte 
oss på telefon: 72 54 67 91. 
Besøk oss gjerne! Bytorget, 1. etasje, Erling Skakkes gate 14 
(på hjørnet mot Munkegata)
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Den store kjærligheten
Hun fridde til han, på 
selveste skuddårsdagen. 
Bjørg Høydal (76) og Per 
Gunnar Ekvold (80) fant 
hverandre i godt voksen 
alder.

Tekst: Verena Døsvik
Foto: Ronny M. Danielsen

- Jeg måtte jo si ja for å slippe og 
måtte ut med 12 par hansker, ler 
Per Gunnar. På skuddårsdagen heter 
det seg nemlig at damene kan fri. 
Ikke bare kan de fri, men mannen 
må også etter skikken si ja. Takker 
han nei må han gi kvinnen 12 par 
hansker.

Frieri på telefon
De møttes for 10 år siden, i Spania. 
Bjørg jobbet som guide for Solgrup-
pen, og la merke til noen kjekke 
karer fra Trondheim, deriblant Per 
Gunnar. Men det skulle gå ett helt år 
før de ble sammen.

- Vi traff hverandre igjen på Horn-
emansgården under et arrange-
ment Solgruppen holdt. Da svirret 
hun rundt meg hele tiden, ler Per 
Gunnar. Og frieriet – det skjedde på 
telefon.

– Jeg var på reise i Spania og fant 
ut at jeg måtte ringe han. Vi er så 
gamle nå at vi ikke har tid til å vente 
vet du, ler Bjørg.

Sprø innfall
De bor i samme hus i Kongens gate, 
men ikke i samme etasje.

- Særbo heter det. Vi har taustige 
mellom oss, humrer Per Gunnar. 

- I går ble jeg bedt inn til middag, 
men jeg fikk beskjed om å komme 
med sløyfe. Og det var ikke en hvil-
ken som helst sløyfe, men en stor 
gul med prikker.

- Vi elsker å kle oss ut. Får vi et inn-
fall så følger vi det, det hefter ikke, 
sier Bjørg, som synes det er deilig å 
ha en å dele god humor og mange 
sprø innfall med. - Livet er for kort til 
å ha det kjedelig.
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Den store kjærligheten Reiseglede
Paret elsker å reise sammen. De 
har gått pilegrimsleden i Santiago, 
vært på Gran Canaria og i 
Thailand. I Albir i Spania pleier 
de å feire karneval og vil ha  
karnevalet tilbake til Trondheim.

- Jeg tror folk er for redde for å 
dumme seg ut og tar seg selv for 
høytidelig. Jeg tror folk må slappe 
av og ikke bry seg mye om hva 
andre mener, sier Bjørg.

- Vi synes jo det er kjempeartig å 
få folk til å le, seir Per Gunnar.

Livsnytere
Hver dag er Bjørg og Per  
Gunnar ute og vandrer. De er 
innom Hornemansgården eller 
Bristol Conditori. I dag går turen 
til To Tårn. De danser og ler og  
tar i mot hva livet har å by på.

- Nå er vi så gamle 
at vi gjør akkurat 

hva vi vil.
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Gourmetmat 
til 100-lappen

Hver dag kan du kjøpe middag 
til 100 kroner på selveste mat-
hallen. - Her kommer både folk 
som skal noe rett etter jobb, 
pensjonister og familier, sier Erik 
Hansen Lier, salg og fagansvar-
lig ved Mathall Trondheim.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Lokalet er allerede fylt opp, og i dag 
står andeburger på menyen. På kort 
tid har dette tilbudet mellom 16-17 
på hverdager blitt veldig populært.
- Det er jo et kjempeflott tilbud, spe-
sielt for oss som ikke er ute og spiser 
på dyre restauranter til vanlig, sier 
Siv Evadatter Berg. Hun har tatt med 
seg samboeren Eivind Hanssen til 
mathallen i dag, på selveste bursda-
gen hans.

- Jeg sjekket menyen på Facebook 

og fant ut at det var en passende 
rett til feiring av Eivind, smiler Siv. 
Eivind kunne ikke sagt seg mer enig. 
- Dette stedet har fått et godt rykte 
på kort tid. Vi glær oss.

Utnytter råvarer
- Vi ser at Ukas 100-lapp blir en inn-
gangsbillett for mange. Folk tror det 
er dyrt her, men det stemmer ikke. 
Grønnsakene ligger på samme nivå 
som på Rema 1000, sier Erik  
Hansen Lier.

- Dessuten har vi lite svinn, fordi vi 
har restaurantdriften. Vi er stolte 
av butikken og restauranten, og ble 
kåret til den beste nykommeren av 
folket. Vi fikk også superkarakterer 
av Mat fra Norge, og da føler vi at vi 
gjør noe riktig, sier Erik. 

Mathall Trondheim har også catering 
og matkurs, og de har knyttet seg til 

turistbåter og byvandringer. - Turis-
ter kommer inn her og spiser lunsj 
etter en vandring i byen. På somme-
ren står vi også ute og griller. Det er 
ikke helt fritt for at folk lar seg lokke 
av lukta fra god grillmat.
Grillen utenfor mathallen er ikke 
bare til pynt. - Det er en ekte ameri-
kansk smoker. Den er i bruk og gjø-
res klar til sommeren nå, sier Erik.

Perfekt beliggenhet
Rett utenfor døra ligger hele Trond-
heims bussholdeplass. Her passerer 
25 000 mennesker i løpet av en dag.
- Det er flere som kommer innom og 
handler mens de venter på bussen. 
Vi er veldig tilgjengelige med denne 
beliggenheten, og mange kommer 
innom både for frokost og kvelds-
mat, sier han.

Mathallen selger mest grønnsaker, 
og mye kommer fra Frosta og steder 
rundt Trondheim. - Vi flytter rundt 
en del i butikken for å finne de beste 
plasseringene. Nå har vi utvidet ca-
fédelen, og det ble veldig populært. 
Folk som først har vært her kommer 
gjerne tilbake igjen.

Det stemmer nok også for paret 
som har kjøpt dagens rett. Burgeren 
ser innbydende ut, og den smaker 
ypperlig i følge Siv og Eivind. - Dette 
er festmat, sier bursdagsgjesten.

Siv Evadatter Berg og Eivind Hanssen feirer bursdag på Mathallen.
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Bondens marked

På Bondens marked kan 
du kjøpe mat direkte fra 
produsenten. Lokal-
produsert mat blir 
stadig mer populært.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Det syder av folk en lørdags formid-
dag på torget. Den deilige lukten 
av viltpølser på grillen trekker folk i 
retning av Bondens marked. Her er 
det elgpølse, røyka laks og oster av 
alskens slag – alt laget av produsen-
tene selv.

Bestemors oppskrifter
Det er så mange fristelser at det er 
vanskelig å velge blant de mange 
bodene. Men ved en bod samler det 

seg mye folk til enhver tid. Her står 
Stian Røsand fra Smia Fiskerestau-
rant i Kristiansund med et stort smil. 
De hjemmelagede fiskekakene går 
som varmt hvetebrød.

- Vi begynte med servering for kort 
tid siden. Nå ser vi at vi selger mer 
stekt fiskekake i lompe enn varene vi 
har med oss, ler Stian. Og oppskrif-
ten kommer fra bestemor.

Kvalitet
Kjøttet kommer fra egne dyr, 
bærene er høstet selv og brødene er 
bakt i egen ovn. Fordi det er produ-
senten selv som står for salget, kan 
du få all den informasjon du ønsker 
deg om produktet.

- Her er det rene produkter som går i arv. 
Fiskekakene skal være slik bestemor lagde dem.

Erik Hansen Lier, salg- og fagansvarlig ved 
Mathall Trondheim



8

Fra venstre: Kjell Hamar, Jon Strand, Arne Dørum, Magne Myran, Trygve Marstrand, Knut Guldberg, Per Bygland , Erik Møbius, Christi an Wiig, 
Leif Vang, Tore Vognild. Damene foran: Eva Gjengset, Anne Marstrand, Lola Aune.

Eldrebølgen!
Ingen grunn ti l å frykte denne
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De kalles Eldrebølgen, 
gjengen med «godt 
voksne» som samles
i Vangslia i Oppdal 
jevnlig hele vinteren.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

— Nei du får ikke være med på 
bildet, du er bare aspirant! Christi an 
Wiig (70) er myndig når han sti ller 
opp gjengen ti l bilde for 70+. Selv 
om de er i 60-årene og ti l vanlig er 
med i «gjengen», må de holde seg i 
bakgrunnen akkurat denne dagen. 

Tonen er lett  og spøkefull - det er 
tydelig at dett e er en gjeng som 
trives sammen. Samholdet har opp-
stått  helt av seg selv. De har møtt es 
i skibakken opp gjennom årene, og 
har ett er hvert blitt  godt kjent. Til 
slutt  er det blitt  en mer eller mindre 
fast gjeng.

Her er det både «byramp» og 
oppdals-folk. De skiller ikke på det, 
her er det skigleden som er vikti g. 
Mange av trondhjemmerne har 
hytt e i eller ved Oppdal, noen 
sågar like ved skibakkene. 
Når jeg spør hva gruppen heter, får 
jeg svaret «de kaller oss Eldrebølgen 
de som driver anlegger her».

70+ møter «Eldrebølgen» en fredag 
før påske. Fredagene er populære 
for da er det færre folk i bakkene. 
Denne gjengen, som er mer eller 
mindre pensjonister, kan like gjerne 
dra i bakken på en ukedag som i hel-
gene. I uka er Vangslia nærmest som 

et privat skianlegg, så mange utgjør 
de i forhold ti l andre gjester. Det er 
andre gjester her også denne dagen, 
men ingen grupper som er så hjem-
mevante eller så mange.

Eldrebølgen møtes når det passer 
og tar ti ng som det kommer. Men, er 
det alpinsending på tv, så samles de i 
kafeen for å følge med. — Ett erpå er 
farten enda høyere enn vanlig, noen 
tror visst de er Jansrud eller Svindal, 
humrer Arne Dørum (77).

– Blir det noe aft erski-arrangement 
da? –
— Nei, det blir det lite av. Vi kjører 
bil og er ordentlige folk, så det blir 
lite Kitzbühel-stemning. Det eneste

er når Christi an inviterer ti l arrange
ment. Han har hytt e like ved bakken, 
og i påska inviterer han ti l treff , hvor 
det kan bli litt  godt i glasset, forteller 
Trygve Marstand (75).

— For å kjøre alpint, trenger vi både 
styrke, koordinasjon og konsentra-
sjon. Refl eksene må være i orden, 
og du må være utholdende. Jeg er 
overbevist om at jeg kommer ti l å 
behold førerkortet lengre på grunn 
av skikjøringa, sier Knut Gulberg (73), 
og mange nikker samtykkende. 

Erik Møbius, har forresten vært i 
bakken fra klokka 10 ti l 16 hele uka, 
han skal være med i NM for 
veteraner noen uker.

Om noen tror at det går rolig for seg, må de tro om igjen. Alle her kjører henget, ja! 
Når jeg spør om de kan kjøre litt  rolig slik at jeg får tatt  bilder, kommer replikken raskt: 

— Meine du vi ska daukjør skia?! 

Kirsten «Lola» Aune (70) var Oppdals 
første Norgesmester i alpint og holder 
ferdigheten ved like. — Dett e er både 
trening og sosialt, understreker hun. 

Kjell Hamar (87) er eldstemann i fl okken. Han begynte 
med treski og har fulgt utviklinga innenfor utstyr og 
teknikk hele veien. Nå sti ller han allti d med oppdatert 
utstyr.  — Kjell var fakti sk skilæreren min på gymnaset, 
forteller Per Bygland (73). Selv har han kallenavnet 
«Basti an» på grunn av sin forti d som politi mester. 
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Emissær for naturen
Barndommens paradis var 
setra på fjellet. Ingen kirke, 
teaterscene eller konsertsal 
kan overgå naturen, mener 
fotograf Jon Østeng Hov. 

Tekst: Ruth Våpenstad
Foto: Ronny Danielsen

Våren, den beste tida for å gå milevis 
på ski innover fjellet. Der skulle Jon 
Østeng Hov gjerne vært nå! Luktet 
urbrunsten over viddene når det 
er parringstid hos villreinen. Høre 
dobbeltbekkasinens spill, eller se 
orrhanens revirmarkering. 

Men det er trist at det er slutt på 
fjellvandringene, fordi «drypp» har 

gjort beina ustødige: -Trenger ikke 
drikke brennevin for å være lealaus 
i beina lenger, forteller ålbyggen 
humoristisk. Vi møtes en vårdag 
innimellom hans ærend på Tiller. 
Besøket hos optiker er unnagjort, 
senere på dagen skal han treffe 
forlagsfolk i forbindelse med ut-
givelsen av sin 11. bok. En billedbok 
om hans møter med fjellfugler. 
Jon Østeng Hov er trivelig og 
imøtekommende. Ansiktet til 
80-åringen er merket som en  
hoggestabbe, med fine vannret-
te linjer i panna, og skrå øyelokk. 
Vakkert på sitt særmerkte vis, som i 
slekt med Lappuglas uutgrunnelige 
visdom. Eller ei værslitt, brunbeiset 
og solbrent høyløe. 

Indianer
-Jeg er knyttet til fjellandsskapet 
med hjerte og hjerne. Det er ikke 
bare rundt meg, det er inni meg, 
skriver han i boka «Villmark i 
huldrelys».

Jon Østeng Hov var yngst av seks 
søsken. Lillebror Jon kjedet seg aldri 
med skogen som nabo. Sammen 
med kameratene lekte de indianer 
og cowboy. Jon følte medlidenhet 
med indianerne, som ble okkupert. 

Selv om de skalperte inntrengerne, 
var han alltid på indianernes side. 
Faren var gruvearbeider, anleggs-
bus, rallar og slusk. Hans merke-
de arbeidsnever brøt opp 10 mål 
skogbunn med spett og stubb-bryter, 

Naturen vil jeg forsvare 
til min siste døyen dag, 

sier naturfotograf 
 Jon Østeng Hov. 

PORTRETTET JON ØSTENG HOV
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Emissær for naturen

på fritida.  Hest ble lånt, en slektning 
hadde høner, i fjøset var kalver og fullt 
av mus. De to kyrne, Fagros og Gullrein, 
ble om sommeren ført opp til ei leid 
seter ved Hersjøen. 

-Der oppe på setra var den beste tida 
i mitt liv! (Ja, selv om kona ikke liker 
at jeg sier det.) Lykkelig sto vi opp om 
morgenen, dro ut for å fiske og sjå på 
fuglene. De voksne visste ikke navn på 
fuglene, de hadde ikke tid til slikt. 

Vi hadde døde lemen i vatnet. Hadde 
dagens Mattilsyn vært der, skulle vi ikke 
overlevd. En ubeskrivelig frihet...laget 
hytte i naturen, laget pil og bue, minnes 
han. 

Borgny
Da Jon Østeng Hov kom tilbake fra 
militæret, var Borgny ekspeditrise på 
Ålen samvirkelag. Det ryktes at han var 
der flere ganger om dagen, og byttet 
skjorte hver gang. Han handlet bare en 
ting om gangen. Nå har de vært gift i 
56 år. 

En gang ble et vepsebol skapt under 
takskjegget, få meter fra inngangsdøra 
i huset deres. Det fikk stå i fred. 
-Vepsene tar mye mygg, og er våre 
venner. Så lenge du ikke provoserer 
veps, lar den deg være i fred, sier Jon 
Østeng Hov. Han dreper ikke dyr selv, og 
er meget skeptisk til sportsjakt. Om noe 
skal drepes i huset, blir det konas jobb. 
På fuglebrettet legger han jordnøtter og 
solsikkefrø, meiseboller og kokosnøtte-
skall, mens kona strikker til oldebarn og 
redder gamle hus. 

Postbud
Det ble framhaldsskole og handelskole, 
før ferden gikk vekk fra fjellbygda for å 
brødfø seg. Unggutten ble jernbane-
arbeider og postbud i Oslo og fabrikk-
arbeider i Drammen. Senere ekspeditør 
hos Chr. Rians musikkhandel i 
Trondheim. 

Han visste ingenting om musikk. Men 
en av de andre ansatte visste noe om 
kamera. Dermed kjøpte Østeng Hov seg 
et skikkelig fotografiapparat. Øyet finner 

Fortsettelse neste side >>
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hvile i naturbildet, ifølge den selvlær-
te fotografen. 

Man er «hemkjær» når man vet at 
røttene som spriker ut fra sjela er 
grodd fast i myrjord. Derfor grep han 
muligheten til å flytte tilbake til hjem-
bygda og startet som preparant med 
utstopping av fugler og dyr. Siden 
1979 har han arbeidet som naturfo-
tograf og forfatter. 

Prisbelønt
Etter fylte 40 år, har han fått tid til 
å lese mye. Når han leser, skriver 
han ned enkelte setninger, slik som 
denne: Vulpem, pilum mutare, non 
mores. Det er latin og betyr: Reven 
skifter pels, ikke vaner. Hjemme fin-
nes et bibliotek med skogens diktere 
som Hans Børli og Dan Andersson. 

Han har fått Sør-Trøndelag fylkes 
kulturpris, Den Norske Friluftspri-
sen, Holtålen kommunes kulturpris, 
Skjæråsenprisen og Solo-World Wild-
lifes Fund naturpris. Er æresmedlem 
i Naturvernforbundet, og har foto-
grafert blomstermotiv på 18 norske 
frimerker. Holtålen kommune har 
æret fjellregionens store sønn med et 
billedgalleri, og trykket foto av han på 
kopper og kar som selges. Kongen har 
utnevnt han til Ridder av 1. klasse av 
St. Olavs Orden. 

Likevel må han alltid spørre seg: Er 
det bra nok? Hvorfor har jeg fått disse 
prisene? 

Uro
-Jeg er en urolig sjel, med et vanske-
lig sinn som barn også. Er min egen 
verste fiende, har ikke selvtillit. 
Uroa på innsida kamuflerer jeg med å 
være livat på utsida som forsvar. Jeg 
kan være deprimert og ha våkenetter. 
Medisinen da er naturen, kona har 
vært tolerant og latt meg dra til fjells. 
Eller være sammen  med folk som er 
lettlivet, lese lette tegneserier eller se 
gamle cowboyfilmer, sier han.  

Tviler
-Tenker du på døden? 
-Jeg tenker på døden hele tida, det 
har jeg tenkt på hele livet. I tyngste 
stunder har jeg vært suicidal, sier 
han. Når vi spør om tro og skaperver-
ket, forteller han at han er i slekt med 
tvileren Thomas. 

Je har ikke huggu te å skjønne alt. 
Jeg føler meg som en emissær 
for naturen, som vi må bevare 

for ettertiden. 

Naturen vil jeg forsvare til min siste 
døyen dag, sier han med overbevis-
ning. 

Han  forstår ikke folk som går på tur 
med musikk på øret i fjellet. Stillhe-
ten, vindsus i tretoppene, lyden av en 
bekk, alt dette har han forsøkt å fan-
ge og beskrive i bøker og artikler. Vi 
andre som ser bildene, vet ikke at det 
kanskje var to ukers arbeid å fange 
akkurat ett stemningsøyeblikk. 
For eksempel nærbildet av en 
blåklokke med en gul månerunding 
bak, og billedtittelen: 

Bare de som lytter 
med hjertet hører blåklokkenes 

aftensang. 

Rallarhatten og ryggsekken er i dag 
erstattet med caps og moteriktig 
frakk. Kona har sørget for å dresse 
han opp til bytur. Han går for egen 
maskin, med en sprayflaske nitrogly-
serin i lomma for sikkerhets skyld, 
etter et hjerteinfarkt. 
Etter fotoseansen på Tiller tar Jon 
Østeng Hov opp et lommetørkle og 
tørker nesen i det lette vårregnet. 
Galgenhumoren kommer fram: 
-Jeg er så glad for at jeg ikke drypper i 
begge ender! 

PORTRETTET JON ØSTENG HOV
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«Flere gode benker»
Dette var ett av forslagene som kom 
opp da aldersvennlig by inviterte til 
åpent møte. Det kom også fram at 
benker bør ha ryggstøtte for å gi god 
hvile og armlener for å at det skal 

være lettere å sette seg ned og reise 
seg opp Selv om midtbyen er kom-
pakt, kan det bli langt å gå gjennom 
byen for å få utført ulike ærender. Det 
er i dag ganske mange benker i byen, 

men de er samlet på et lite område. 
— Minst én benk per 100 meter i 
hele midtbyen  
– det hadde vært midt i blinken! 

Bryan Browning 58 år og barnebarnet i Nordre gate

Ole Andreas Olsen 56 år, og Olander 7,5 år, Torvet

Marie Angen, 84 år. og Berit Grønli 64 år, Kongens gate.

Eva Rendalsvik 82 år, Jomfrugata.
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Flere av museene i Trond-
heim har venneforeninger. 
Dette er foreninger med 
medlemmer som på ulike 
vis stiller opp med erfaring, 
kapasitet og kompetanse 
til beste for museet. Venne-
foreningen på Sverresborg 
har 900 medlemmer, men 
det er god plass til flere!

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Marit Herrem er «Sverresborgvenn» 
og leder av venneforeningen ved 
museet. Hun forteller at omkring 100 
av de 900 medlemmene er aktive. 
De øvrige støtter foreningen gjen-
nom medlemskap og deltagelse på 
arrangementer. Det kommer stadig 
nye medlemmer, og hun ønsker alle 
interesserte velkommen! 
Medlemmer som stiller på minst tre 

arbeidsøkter får gratis årskort, og til 
sammen utfører de arbeid tilsvaren-
de omkring tre årsverk. De hjelper 
ikke bare til med vedlikehold, men 
er i også med på å utvikle museets 
tilbud.

Venneforeningen har en rekke faste 
grupper som tar seg av hvert sitt 
område. Selv begynte Herrem i ha-
gegruppa som har ansvar for alle bed 
og krukker på museumsområdet. De 
har nylig anlagt en apotekhage, som 
benyttes aktivt i utstillingen sammen 
med Løveapoteket. 

De gruppene som er aller mest akti-
ve, er de som har en fast kontaktper-
son blant personalet. Hagegruppa og 
landskapspleiegruppa samarbeider 
tett med driftssjefen. Broderi- 
mønstergruppa har systematisert 
og fotografert en stor samling med 
broderimønster som museet har  
fått- Tekstilgruppa hjelper museets 

Frivillige med 
viktig bidrag

FOLKEMUSEETS VENNER
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kostymeansvarlige med å vedlike-
holde og sy plagg ti l museets 
kostymelager. Bibliotekgruppa rydder 
i biblioteket og registrerer ti dsskrift er, 
årbøker og nye bøker. 

— Museets direktør Torunn Herje har 
satt  i gang en rekke akti viteter. 
Arrangementsgruppa sti ller som 
parkeringsvakter, billett ører og 
streifvakter i forbindelse med store 
arrangementer, og de blir det stadig 
fl ere av, smiler Herrem.

Det fi nnes også grupper fra spesielle 
fagfelt, som tannleger, farmasøyter 
og leger. De hjelper ti l med å skape 
akti vitet i de bygårdene hvor deres fag 
er utsti lt. Knivklubben Trønderkniv og 
Motorkameratene Trondheim er også 
ti lknytt et Venneforeningen.

Samarbeidet med museets ansatt e er 
svært godt, og foreningen hjelper ti l 
så godt de kan. —I forbindelse med 
bygging av ny kafé har vi tatt  ansvar 
for at det har vært kaff e- og kakesalg 
før de populære ti rsdagskåseriene, 
forteller hun videre. 

Det sosiale er vikti g for en venne-
forening. — I ti llegg ti l at vi bidrar ti l 
museet, er dett e en fl ott  måte å møte 
andre og ti lhøre et fellesskap. Vi ser 
at mange møter opp ti dlig på arrange-
menter for å møte kjente – og møte 
nye mennesker, understreker Herrem 
videre.

Hun oppfordrer alle som ønsker det 
om å ta kontakt med en av venne-
foreningene ti l museene i byen. 
— Det er allti d bruk for noen som har 
lyst ti l å gjøre en innsats, oppfordrer 
hun.

Det er allti d bruk for noen 
som har lyst ti l å gjøre en innsats...

Ny kafé og museumsbuti kk blir fl ott e ti lskudd ti l Sverresborg. Er det lenge siden du har vært her, så ta deg en tur, oppfordrer leder i Venneforeningen 
Marit Herrem.



Lade Helse- og velferdssenter

Bli kjent med Nordenfj eldske Kunsti ndustri-
museum som museets egen venn!

Foreningen Nordenfj eldske Kunsti ndustrimuseums 
Venner ønsker deg velkommen som medlem.
Som venn av museet får du:

 • fri adgang ti l museet
 • invitasjon ti l alle utsti llingsåpninger
 • invitasjon ti l spesielle vennearrangement
    og foredrag
 • ti lbud om fagreiser i inn- og utland

Gjennom ditt  medlemskap støtt er du Nordenfj eldske 
Kunsti ndustrimuseums vikti ge arbeid med å ta vare 
på og formidle kunsthåndverk og design fra Norge og 
utlandet.

Ringve
Ringve Museums Venner ble startet i 1969 og 
har et stort antall medlemmer. Foreningen 
deltar på Ringves arrangementer og er noen 
ganger medarrangør. 

Venneforeningen er en verdifull støtt e for museet.
Medlemsfordeler:

 • Fri inngang på Ringve Musikkmuseum
 • Vennepris på enkelte arrangement
 • Innbydelse ti l vennearrangement
 • 20% rabatt  i museumsbuti kken

Trondheim ønsker å være en gåvennlig by. 
Gjennom Miljøpakken fi nansieres oppgradering 
av en rekke snarveier rundt om i kommunen. 
Sju nye snarveier vil være på plass i løpet 
av sommeren.

Wilhelmsmyrvegen - En 150 meter lang snarveg ti l 
Stabbursmoen skole. Spart ti d: Nesten 3 minutt er.

Tillerringen-Hårstad skole - 230 meter lang passasje 
ti l Hårstad skole på Tiller. Spart ti d: 7 minutt er.

Duedalen - Snarvei ti l sentrum og ti l Singsaker skole. 
215 meter lang strekning.

Steinberget-  600 meter lang og svært ti dsbesparende 
passasje mellom Sverresborg og sentrum. Spart ti d: 5 minutt er.

Leirfossvegen-Sluppen - Snarvei ti l arbeidsplasser i 
Fossegrenda og på Sluppen. 150 meter lang trasé. 
Spart ti d: 3 minutt er.

Elgvegen-Rognevegen - snarvei ti l Havsteinbanen 
og ti l Åsveien skole. 260 meter totalt. Spart ti d: 7 minutt er.

Sigurd Bergs allé Rosenborg - snarvei gjennom 
boligområde mellom Sigurd Bergs allé og Weidemanns vei. 
Spart ti d: Ett  minutt .

AKTUELT

Det er ikke bare i en fj ern forti d at 
teknologi kan være ti l hjelp. Det 
fi nnes allerede en rekke hjelpemidler 
som kan tas i bruk. De fl este ønsker 
å bo hjemme så lange som mulig, og 
det kommer stadig nye produkter og 

tjenester som kan være ti l hjelp. På 
Lade bo- og velferdssenter har de 
innredet en leilighet med en rekke 
teknisk utstyr. Alle kan komme hit for 
å se på og prøve slike hjelpemidler.
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Kunsti ndustrimuseet

Gåvennlig byVenneforeninger:

Velkommen innom! Her har vi både bibliotek, 
café og mange akti viteter, inviterer Marit Brovold, 
akti vitetsleder ved Lade Bo- og behandlingssenter.
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På sykkeltur rundt Festningen
Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Filmene følger veiene slik at både 
den som sykler og de andre som 
ser på, får følelsen av å være på en 
ordentlig sykkeltur. Når 70+ er på 
besøk er det en runde på Singsaker 
og rundt Festningen som står på  
programmet. Dette er gamle hjem-
trakter for Karl Otto, så han kjenner 
gatene godt.

Karl Otto er en av de ivrigste til å 
bruke sykkelen, og tar gjerne en 
sykkeltur hver dag, om det ikke er for 
stor rift om den.

Sykkelen kan betjenes med bein 
eller armer, eller begge deler. Det 
går an å legge inn ønsket motstand 
slik at treningen blir tilpasset hver 

enkelt. Det er flere filmer å velge 
mellom, både fra Trondheim og fra 
andre deler av landet. Sammen med 
filmene følger det lydspor. Syklisten 
kan velge mellom lyder fra natur og 
trafikk, eller musikk.

Lade Helse- og velferdssenter har 
fått utstyret i gave fra Frimurerlogen. 
Marit Brovold, aktivitør, er svært 
fornøyd med denne gaven.   
— Sykling gir en fin trening, og når 
man sykler til en film er det lettere 
å fullføre en lang økt, enn om man 
bare skal se i veggen. Vi plasserer 
sykkelen bevisst i fellesrom, for da 
kan også andre være med på opp-
levelsen, og kanskje kommentere, 
forteller hun videre.

Karl Otto Sørli 
sitter i rullestol, men

liker å dra på sykkeltur
Med filmer fra Motiview og en 
spesialbygget ergometersykkel 

kan han sykle rundt i kjente 
nabolag, selv om han 

ikke forlater dagligstua. 

Velkommen innom! Her har vi både bibliotek, 
café og mange aktiviteter, inviterer Marit Brovold, 
aktivitetsleder ved Lade Bo- og behandlingssenter.



Påfyll for tanke og sinn 
Vi blir aldri for gamle til å 
lære noe nytt! Ønsket om å 
få ny kunnskap og innsikt 
ligger så dypt i oss at svært 
mange søker faglig påfyll 
også i sine senior år. 

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Noen begynner å studere på univer-
sitetet. Andre velger å følge med på 
noen av de foredrag, forelesninger 
og kåserier som arrangeres her i byen. 

«Kunnskapsbyen» er et formidlings-
prosjekt i regi av Videnskabsselska-
bet (DKNVS), og har som mål å skape 
interesse for forskning, formidle 
kunnskap og kritisk refleksjon, samt 
være en arena for kunnskapsglede, 
dialog og nysgjerrighet. De fleste 
arrangementer er gratis. Tirsdagskå-
seriene ved Sverresborg er et annet 
populært tilbud. Her betaler man 
vanlig inngangspris til museet. Muse-
ets venner har gratis inngang. 

Når slektes møtes
Angell-slekten og Dass-slekten var 

sammenvevet på langt flere måter 
enn man kunne forestille seg. Ivar 
Roger Hansen, direktør ved Ringve 
museum, holdt tirsdagskåseriet ved 
Sverresborg Museum den 26. april. 

Han lovet en historie om innvandre-
re, arrangerte ekteskap, serieekte-
skap og byhistorie. Disse to slektene 
førte dessuten Trøndelag og Helge-
land sammen gjennom sammen- 
vevde slektsbånd og gjentatte  
flyttinger. Tirsdager i god tid før  
klokka 12 kommer de første  
gjestene. Det hender nemlig det 
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Påfyll for tanke og sinn 

Vi blir aldri for gamle 
ti l å lære noe nytt ! 

er så fullt at ikke alle får plass. Også 
denne dagen var auditoriet ved 
museet fullt. Flere av de frammøtt e 
fortalte at de er faste publikummere 
ved disse kåseriene. 

— Det er svært forskjellige tema, 
men det liker vi godt. Her får vi tre 
ti ng på en gang; Et underholdende 
kåseri, ny kunnskap eller innsikt, og et 
sosialt treff  med kjente. Dessuten er 
det enkel parkering her, så dett e er et 
supert ti lbud, får vi høre.

Kåseriet inneholdt alt det som var 
lovet, men med så mange som gift et 

seg fl ere ganger, navn som ble brukt 
i alle slektsgrener og generasjoner, 
er det ikke mulig å gi en kort gjenfor-
telling av alle måtene slektene Angell 
og Dass ble sammenvevet på. Men, 
underholdende å høre på, ble det!
Både Angell og Dass kom som inn-
vandrere ti l Norge, og hadde med seg 
navnet fra henholdsvis Tyskland og 
Skott land. De kom ti dlig på 1600-tal-
let, en periode hvor handel med 
tømmer og kobber medførte store 
endringer. Gjennom tre generasjoner 
satt e de spor som vi merker den dag 
i dag. I kjære sanger og i bybildet i 

Trondheim. Den store Angell-formu-
en ble satt  i fond, og Thomas Angells 
stuer er fremdeles et staselig og 
framtredende bygg. Den store prest 
og dikter Pett er Dass er kjent for de 
fl este, men slekten hadde også andre 
framtredende personer. Var det ikke 
Benjamin Dass som hjalp Tordenski-
old da han kom ti l Kjøbenhavn?

I dag er det fl ere tusen personer som 
bærer Angell-navnet. Dass-navnet er 
derimot gått  ut av bruk. Ingrid Dass 
var den siste som bar navnet, da hun 
døde i 2011, 93 år gammel. 
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Ivar Roger Hansen, direktør ved Ringve Museum holdt ti rsdagskåseri for fullsatt  sal



20

Ruteheft ene 
kommer ti lbake!
Ett er iherdig arbeid er seniorene hørt. 
Det blir igjen mulig å kjøpe ruteheft er 
i et hendig trykt format.

AKTUELT

Millionbøter ti l Mesta
for altf or dårlig brøyti ng
og snørydding 

Statens vegvesen har i vinter bøtelagt hovedentreprenø-
ren Mesta for over 3,0 millioner kroner for mangelfullt 
vintervedlikehold i Trondheim og i Malvik, Selbu og Klæbu. 

Foto: Adresseavisen

Meråpent bibliotek
På Heimdal og Moholt kan du nå 
få ti lgang ti l biblioteket fra klok-
ka sju om morgenen ti l klokka 
elleve på kvelden. Hele året.

Tekst: Verena Døsvik

Hvis du ønsker å benytt e deg av 
meråpent bibliotek, må du lese og 
signere en kontrakt, som gir deg 
ti lgang ti l biblioteket utenfor de nor-

male åpningsti dene.
- Du kan bruke lånekortet og den 
pinkoden du har i dag, sier Janne 
Wahlquist, avdelingsleder ved 
Trondheim folkebibliotek. Hun 
forteller at mange allerede benytt er 
seg av ti lbudet. Hvis du er en av dem 
som ønsker å doble åpningsti den ved 
biblioteket, er det bare å ta kontakt 
med Trondheim folkebibliotek, 
eller gå inn på tf b.no.

Leger skal ikke ta gebyr
Ingen gebyrer for ti mebesti lling og kortbetaling
Enkelte leger har i de senere år tatt  i bruk gebyrer for bruk 
av betalingskort og ti mebesti lling per sms. Staten og Lege-
foreningen ble enige om at slik bruk av gebyr skulle opphøre 
fra 1. januar 2016.

Gjennom forhandlingene ble partene enige om følgende 
ordlyd: ”Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå 
avtaler som innebærer, pasientf inansiering av administrati ve 
systemer som betalingstjenester, ti mebesti llingssystemer og 
lignende. Dersom pasienten ønsker å mott a faktura, kan det 
avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke oversti ge 
kostnadene ved faktureringen.”           (Helsedirektoratet)
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”Behold de typiske myldrekryssene”

Aldersvennlig by 
Trondheim kommune har ambisjon 
om å bli en «aldersvennlig by». Ett  
av ønskene fra byens eldre er å få 
noe lengre ti d med «grønn mann» 

i lyskryssene. En nedtelling av hvor 
mange sekunder som gjenstår, er 
også fremmet som forslag. De spesi-
elle trondhjemske «myldrekryssene» 

- hvor det er grønt for fotgjengerne i 
hele krysset, er populære, og ønskes 
videreført. Løsningen sparer ti d og 
gir trygge, bilfrie kryss.

Bingodamene
Innerst inne i en krok på 
Café Horneman fi nner vi 
Hilda Sundfær (87) og Ingfrid 
Johansen (87). - Dett e er vårt 
rom, ler de. Her har de møtt es 
hver fredag i fl ere år.

Tekst og foto: Verena Døsvik

- Nå er vi normalt fl ere. Men du vet, 
i vår alder er det lett  at noe skjer, så 
tre av damene er på sykehus. Det er 
ikke alvorlig da, forteller Hilda.
Det er den ti dligere bingogjengen 
som treff es på Hornemansgården. 
Da de slutt et med bingo på huset, 
bestemte damene seg for å fortsett e 
og treff es. - Det er så koselig å vite 
at du skal hit på fredagene og treff e 
denne gjengen. Altf or mange eldre 
sitt er hjemme med hendene i fanget 
og synes synd på seg selv, sier Hilda.

Alt mellom himmel og jord
Praten sitt er løst mellom de to ven-

ninnene. De er vel informerte om 
hva som skjer rundt dem og mener 
det er vikti g å holde seg akti v og 
engasjert.
- Det er jo den beste plassen i Trond-
heim by dett e. Trivelig betjening og 
en nydelig hage som vi bruker om 
sommeren. Da er det jo så fullt at 
man må ta med ekstra stoler, ler de 
to damene.
Hilda har feiret både 80 og 85-årsda-
gen sin her, og er klar for 90-årsfei-
ring i storsalen. - Hornemansgården 
ligger så sentralt. Alle busser går jo 
ti l torget.

Humor er vikti g
Det er mye latt er i gruppa, og bingo-
damene kan skrive under på at latt er 
forlenger livet.
- Har du ikke humor, ja da har du 
ikke mye å leve for. Her er vi alle like 
tøysete, og det tror jeg er vikti g, sier 
Hilda. Selv har hun vært operert to 
ganger for kreft , men smiler ti l livet. 
- Legen mente jeg så uforskammet 

frisk ut ti l å ha vært gjennom mye 
alvorlig sykdom. De tar jo bare noen 
biter vet du, så er de ferdige.
Og mott oet har de spreke 87-årin-
gene klart. - Så lenge vi bor hos oss 
selv, står opp om morran og ordner 
oss, ja da er livet godt.

Dett e er ”myldrekryss”. Myldrekryss gjør det enklere og tryggere for fotgjengere å komme seg fram. 
Du slipper to lyskryss for å krysse diagonalt, og krysset er helt uten biler mens fotgjengerne krysser.

Leger skal ikke ta gebyr
Ingen gebyrer for ti mebesti lling og kortbetaling
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En blå tråd
Trondheim ville ikke vært 
det samme uten Nidelven. 
Fakti sk ville kanskje ikke 
Trondheim vært hvis det 
ikke var for elva som bukter 
seg gjennom byen.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Det er mye historikk knytt et ti l 
Nidelven. Trondheim kommune har 
startet et prosjekt som heter «En 
blå tråd», som skal knytt e byen og 
vannet tett ere sammen og gi økt 
bykvalitet og bedre bymiljø.

-  Dett e målet skal vi nå gjennom å 
blåse liv i en rekke prosjekter langs 
elv og kanal, sier prosjektleder Nadja 
Sahbegovic.

- Kvaliteter og ressurser er der alle-
rede. På mange måter handler det 
om å se byen med nye briller.

Nærhet ti l vannet
Nidelva har i århundrer vært en 
hovedpulsåre for byen. Havna ved 
Nidelvas utløp var selve grunnlaget 
for byen Trondheim.

Kanskje mange har lurt på hvorfor 
det er en bratt  gressvoll fra Kjøp-
mannsgata ned ti l bryggene? Vollen 
ble bygd for å beskytt e byen mot 
angrep. Men i dag fungerer det 
nærmest som en hindring for byens 
befolkning. I prosjektet «En blå tråd» 
er det et sentralt punkt at mennes-
ker skal ha nærhet ti l vannet. Det ble 
derfor satt  i gang et prosjekt hvor 17 
studenter fra NTNU designet og kon-
struerte en trapp. Denne gir enklere 
ti lgang ti l bryggene og elva. Arkitekt-
studentene Anders Gunleiksrud og 
John Haddal Mork har også bygd en 
pir hvor folk kan nyte utsikten over 
Nidelven, bryggene og Gamle Bybro. 
Dett e er blitt  en godt besøkt 

att raksjon. Ett er hvert kom brukt-
markedet, belysningprosjekter, 
fi lmvisning, elvelangs og enda 
en trapp på Marinen. Prosjektet 
utarbeider nå en helhetlig plan for 
lysdesign langs Nidelva og kanalen. 

Kunnskap ti l byen
- Nidelven er en vikti g del av 
Trondheims identi tet, og her ligger 
også en rekke kulturminner ti l-
knytt et elva. Vi ønsker å gjøre livet 
rundt elva og havna levende for 
byens befolkning, og slik få en 
bevissthet om hvor unikt og 
fantasti sk dett e samspillet mellom 
mennesker, vann og natur er, sier 
Sahbegovic, som også ønsker at folk 
med egne historier tar kontakt.

”Nidelven sti lle og vekker du er...” - vi har alle et forhold ti l Nidelven, som bukter seg som en blå tråd gjennom Trondheim.

Foto: Carl-Erik Ericsson, Trondheim Kommune
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En blå tråd En telefonvenn – noe for deg?
«Telefonkontakt for eldre og uføre» har helt siden 1971 formidlet telefonvenner som ringer en gang 
i uka for en hyggelig prat. Tilbudet er særlig aktuelt for de som på grunn av høy alder eller dårlig 
helse ikke kommer seg noe særlig ut på egen hånd. 

Telefonkontakt er ikke en krisetelefon, 
men en «trivseltelefon» som kan gi 
trygghet og glede. Med telefonvennen 
kan du snakke om hva du har gjort sist 
uke, eller om gamle dager, nyheter, 
samfunnsspørsmål, håndarbeid, bøker, 
tv-serier, eller hva du nå er opptatt  
av. De fl este telefonvenner er voksne 
damer, gjerne selv pensjonister.

Vi tok en prat med Trude (39) fra 
Trondheim, som har vært telefonvenn i 
Telefonkontakt siden sommeren 2015, 
og har ukentlig ringt en dame i begyn-
nelsen av 70-årene.

-Hva er bakgrunnen ti l at du ble en 
telefonvenn?

-Jeg ble telefonvenn fordi jeg vet hvor 
godt det er å ha noen å snakke med 
i hverdagen. Jeg vet det sitt er mange 
mennesker rundt omkring og føler seg 
alene og ikke har noen de snakker med 
i det hele tatt . Jeg har selv erfart en del 
i livet mitt  og føler jeg har mye å bidra 
med som telefonvenn. 
-Generelt, kan du si litt  om temaene 
du og brukeren snakker om?
-Vi snakker om alt mulig, også det 
som har skjedd siden sist vi snakket 
sammen. Når man har funnet en 
person som man har fi nt kjemi med 
så fl yter samtalen lett . For meg er det 
vikti g å vite at den jeg snakker med 
får en positi v følelse når man avslutt er 

samtalen og at vedkommende har fått  
fortalt det han/hun ønsker. 
-Hvem blant de eldre i Trond-
heims-området tror du kunne ha 
glede av en telefonvenn?
-Mange eldre her er uten egen familie 
eller har mistet mange av sine venner. 
Da kan det være godt og ikke minst 
trivelig at noen ringer en jevnlig.

Telefonkontakt er grati s og 
landsdekkende. Vil du vite mer? 
Ring Telefonkontakt på 22 41 02 30 
(dagti d, hverdager). Send en epost ti l:
info@telefonkontakt.no, eller les på: 
www.telefonkontakt.no

Piren er blitt  en godt besøkt att raksjon for liten og stor. 
Her kan du nyte utsikten over Nidelven og bryggene.

Studenter fra NTNU har designet og konstruert en trapp fra 
Kjøpmannsgata ned ti l bryggene. Denne er både et arkitektonisk 
fl ott  innslag og gir enkel ti lgang ti l elva. dtekster

”Nidelven sti lle og vekker du er...” - vi har alle et forhold ti l Nidelven, som bukter seg som en blå tråd gjennom Trondheim.

Foto: Carl-Erik Ericsson, Trondheim Kommune
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Historielagets leder Jan Åge Habberstad ønsker 
nye medlemmer velkommen

Auditoriet ved Strinda vgs fylles når 
historielaget har møte.

På ekskursjon med studenter fra NTNU.På dett e bildet fra før 2. verdenskrig ser vi Belbuan gård foran Riksveg 50. Til høyre i bildet 
ligger Gildheim der Brøsetvegen og Innherredsvegen møtes. (Foto: Strinda Historielag).

Strinda før og nå
Stor interesse fra historie-
interesserte gir mange og 
akti ve medlemmer i Strinda 
historielag.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Historielaget feirer 20-års jubileum 
i år, og er en meget akti v forening. 
Laget ble sti ft et for å sti ft et for å 
spre kunnskap om forti d og nåti d på 
Strinda, og arbeider for å ta vare på 
kildematerialet om dett e området.
— Vi har valgt å ikke bygge opp et 
museum. De fl este gjenstander vi får, 
går derfor ti l Sverresborg. Vi legger 
mer vekt på å formidle kunnskap 
på andre måter, forteller styreleder 
Jan Åge Habberstad. Historielagets 
akti viteter er sammensatt , men kan 
oppsummeres i tre hovedpunkter:
WikiStrinda. Dett e er et elektronisk 
leksikon som har nærmere 24.000 
sider! Her fi nner du en imponerende 
samling arti kler om historiske perso-
ner, begivenheter og bilder fra gamle 

Strinda kommune og Trondheim 
kommune.
Historisk Årbok. Hvert år gir histo-
rielaget ut en årbok. Denne har blitt  
svært populær, og alle medlemmene 
får ett  eksemplar hver. Knut L. Vik har 
vært redaktør for årboka i alle 15 år 
den har vær utgitt .
Medlemsakti viteter. Strinda Histo-
rielag har omkring 600 medlemmer 
og det kommer nye medlemmer ti l 
hver uke. Oppmøtet på medlemsmø-
tene er så stort at det i perioder har 
vært problemer med å fi nne stort 
nok lokale. Nå holdes medlemsmøte 
på Strinda videregående skole. Der er 
det både forelesningssal og arealer ti l 
å samles rundt en kaff ekopp.
— Arbeidet med Wikistrinda og 
Årboka utf øres på en seriøs måte. Vi 
forsøker så langt det lar seg gjøre å 
fi nne minst to kilder, og følger for øv-
rig vanlige kildehenvisninger, forteller 
Habberstad.
På medlemsmøtene er det både 
presentasjoner, men også god ti d 
for medlemmene å møtes og snakke 

sammen. — Det sosiale er like vikti g 
som det faglige. Vi arrangerer også 
turer for medlemmene, og vi blir oft e 
spurt om å holde foredrag ved eldre-
senter og i andre sammenhenger, 
sier han videre. Han forteller videre 
at det ikke bare er folk som er født 
og oppvokst på Strinda som melder 
seg inn. Mange som har fl ytt et hit 
er nysgjerrige på historien ti l områ-
det de bor i, så medlemsmassen er 
sammensatt .
I april holdt historielaget en «fore-
lesning» med bilder fra gamle 
Strinda for geografi studentene ved 
NTNU. Derett er var det omvisning på 
Granåsen. — Ett erpå fi kk jeg høre at 
dett e var den beste forelesningen de 
hadde hatt . Det er ikke bare seniorer 
som blir fasinert av historien, smiler 
Habberstad.
Selv om historielaget ikke har noe 
museum, har de en del bøker og 
andre kilder som er ti lgjengelig for 
forfatt erne. Noen bilder og andre 
gjenstander er der også. I ti llegg 
lagres de populære årbøkene her.

Vi har over 600
medlemmer
Strinda Historielag

STRINDA HISTORIELAG
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Elektronisk betaling tar mer og mer 
over for kontakt betaling. Vi betaler 
enten med kort eller via nett bank. 
Og nå kan vi også betale med 
mobiltelefonen.

Tekst: Anne Guri Selnæs

For å hindre svart økonomi må alle 
som driver handel ha kasseapparat, 
og nå kan du betale med kort både i 
buti kker og hos torghandlerne. Det 
siste året har det kommet løsninger 
også for småbetaling. Ved hjelp av 
app-er ti l smartt elefonene kan du 
betale parkometer, du kan gjøre opp 
med venner når noen legger ut, og 
du kan handle i kiosken på et idrett s-
arrangement. Ja, du kan ti l og med 
betale kollekten i Strindheim kirke 
med en slik app.

Mens vi kan bruke samme betalings-
kort i alle buti kker og utsalgssteder, 
er det ingen standard-løsning for be-
taling med app. Atb har sin løsning, 
parkeringsetaten en annen. Bankene 
har også kommet på banen og har 
lansert hver sine løsninger.

DNB var først ute med sin Vipps-løs-
ning. Med denne kan du overføre 
penger ti l personer du har i kontakt-
lista på telefonen din. Du trenger 
ikke å ha konto i DNB for å bruke 
denne appen. Det jobbes nå med en 
løsning for å kunne betale i buti kker 

og ti l lag og foreninger. Denne appen 
er lastet ned 1.700.000 ganger i 
Norge.

Sparebank 1 sin app kalle Mcash. 
Denne apen kan brukes ti l vennebe-
taling, lag og foreninger, konserter 
og festi valer, ti l nett handel og noen 
buti kk-kjeder som Bunnpris, Starbu-
cks, G-sport og fl ere. Mcash er lastet 
ned 450.000 ganger.

Danske Bank har også en løsning 
kalt Mobilepay, som også fi nnes i 
blant annet Danmark. Med denne 
app’en kan du betale ti l venner og 
i buti kker. Det kommer også en her 
en løsning for nett handel og ti l bruk 
ti l lag og foreninger. Denne app-en 
har 250.000 norske brukere, og kan 
benytt es hos Narvesen, 7-eleven, 
Rema 1000, Skoringen og andre 
buti kk-kjeder.

Fordelene med elektronisk betaling 
er fl ere. Du slipper blant annet å 
passe på å ha kontakter med deg og 
du får elektronisk kvitt ering. Dermed 
kan det bli lett ere å følge med på hva 
pengene er brukt ti l.

Kontantf ritt  samfunn

Historielagets leder Jan Åge Habberstad ønsker 
nye medlemmer velkommen

Auditoriet ved Strinda vgs fylles når 
historielaget har møte.

På ekskursjon med studenter fra NTNU.

Vi har over 600
medlemmer
Strinda Historielag



26

Be fastlegen om medisinliste
 - det kan redde livet ditt
Havner du på sykehus med hjerte- 
problemer, er du legens sikreste 
kilde til hvilke medisiner du bruker 
fast – og hvilke medisiner du har 
tatt i dag. Du må også vite hvilken 
dose du bruker. Er det 50 mg eller 
100 mg tabletter du tar? 

Tekst: Anne Guri Selnæs

Sykehusleger og fastleger i Norge 
har ikke en felles oversikt over medi-
sinene dine.  Det er særlig eldre som 
får lide under mangel på oversikt. De 
går på flest medisiner, samtidig som 
de er mest sårbare for bivirkninger.

Ha listen i veska eller som bilde 
på telefonen.
Overlege i Statens legemiddelverk, 

Morten Finckenhagen har klare råd 
til pasienter. 
– Be fastlegen din om en oppdatert 
medisinliste for deg. Ha den alltid 
med deg i veska eller lommeboken, 
ta eventuelt et bilde av den med 
telefonen. Vis den fram til leger, 
tannleger og på apotek, oppfordrer 
Finckenhagen. 

Han legger til at du som pasient har 
krav på en årlig legemiddelgjennom-
gang hos fastlegen. Da gjennomgår 
dere medisinlisten din systematisk. 
Legen forklarer deg hvorfor og 
hvordan du skal bruke de ulike medi-
sinene og skriver ut en oppdatert 
medisinliste til deg.

Å ha med seg medisinlisten bør 
være like selvfølgelig som å bruke 

sikkerhetsbelte i bilen! legger  
Finckenhagen til. 

Digital post
Du kan nå velge en digital post- 
kasse, som gjør at stat og kommune 
kan sende deg post digitalt.

Tekst: Verena Døsvik

Vanlig e-post er ikke en sikker måte 
å sende meldinger på. Brev med 
vedtak, helseopplysninger eller 
annen sensitiv informasjon kan ikke 

sendes på vanlig e-post fordi det 
ikke er sikkert nok. Skal du kunne 
motta viktige brev fra det offentlige 
digitalt, må du ha digital postkasse. 
Det er trygt og enkelt å motta post 
digitalt fra det offentlige. 

Dette får du med en digital 
postkasse:
- Du får post digitalt på en 
 sikker måte
- Du får post fra det offentlige 
 på ett sted

- Du sparer miljøet og reduserer 
 offentlige utgifter

Slik skaffer du en digital postkasse:

1. Gå inn på norge.no
2. Velg digital postkasse 
(e-Boks eller Digipost). 

Når du får brev, blir du varslet 
på SMS eller e-post.

Fakta:

Mellom 30 og 50 % 
av pasienter med kroniske
sykdommer, følger ikke anbefalt
legemiddelbehandling. 

   (Kilde: Helsedirektoratet) 

Fakta:

70 % av de som går på faste medisiner 
er over 60 år. 

405 av 1.000 personer bruker reseptbelagte 
medisiner fast. Kun 36 % av disse har fått 
legemiddelliste fra lege.           (Kilde: Helsedirektoratet)
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Prinsens gate i 1936

Tekst og foto: Haldis Isachsen

Denne gården som lå på hjørnet av 
Prinsens gate og Dronningens gate 
hadde stor likhet med Stiftsgården, 
og ble derfor kalt Lille Stiftsgården. 
Den hadde flere eiere inntil 1910, da 
konsul Ivar Lykke kjøpte eiendom-
men. I 1920-30 årene holdt Marga-
rincentralen til her. Noen år etter 
at Harmonien på Torvet brant ned i 
1942, ble Lille Stiftsgården kjøpt av 
Klubselskabet Harmonien. Gården 
ble ødelagt av en brann i 1967. Klub-
selskabet Harmoninen ville bygge 
gården opp igjen, men det ble en 
langvarig diskusjon mellom antikva-
riske og de kommunale myndigheter 

om dette. Den var fredet fra 1927, 
men kommunen mente den sto i 
veien for ny regulering av Prinsens 
gate. I 1970 ble den revet. Tomta 
ble overtatt av Bøndernes Bank, 
som skulle reise et bankbygg her. 
Tomta forble ubebygd, og brukt 
til parkeringsplass i mange år. 
Nabogården i Dronningens gate 
ble kalt Stavgården etter gårdens 
eier, senere Reginagården som i 
1936 rommet ølhall, og utsalg for 
E.C. Dahls bryggeri. Den brant ned 
sammen med Lille-Stiftsgården, 
og en ny gård ble reist i 1971. 
I gården til høyre lå Anna Olsens 
kolonialbutikk, og senere Vækteren 
bistro til den brant 2002. 

HISTORISK

Brannen ble varslet klokken 03.15 natt til 
1. desember 1967 og brannvesenet rykket ut 
for katastrofebrann. Det var frisk kuling med 
stormkast, så det var lite som kunne gjøres 
for å redde gården. 


