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Aldersvennlig by
Trondheim skal være en god by å 
bli gammel i. En by der du synes 
det er trygt og godt å bo.

En by der vi ser på deg som en 
ressurs, og der vi legger til rette for 
at du kan være aktiv gjennom hele 
livet. Helse- og velferdstjenestene 
våre skal gi deg muligheten til å 
leve et selvstendig liv. Vi skal ha 
boliger som passer for alle livsfaser, 
også omsorgsboliger der du kan få 
like god hjelp som på et sykehjem.

Trondheim er medlem av Verdens 
helseorganisasjons nettverk av al-
dersvennlige byer. Vi har fått lov til 
å bli medlem fordi vi allerede gjør 
mye bra. Vi har blant annet et godt 
kulturtilbud, tilrettelagte turstier 

og parker, gode hjemmetjenester 
og en garanti for å få omsorgsbolig 
eller sykehjemsplass når du trenger 
det. 

Men vi har også blitt medlem i 
nettverket fordi vi ønsker å bedre 
aldersvennligheten. Jeg er sikker på 
at vi både hver for oss og i felles-
skap kan gjøre mye for at byen 
vår skal bli en enda bedre by å bli 
gammel i. I dette nummeret av 70+ 
kan du lese om noen av de innspil-
lene vi har fått og hva vi har gjort 
med dem.

70+ Kommunal informasjon 
til seniorer i Trondheim. 
Nr. 1- 2017, 10. årgang.
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LEDER

191.329
Antall innbyggere
i Trondheim ved 
utgangen av 1. kvartal.

Helge Garåsen, kommunaldirektør

MATGLEDE Selv om Mathall Trondheim og fiskeutsal-
get i Tharaldsgårveita er lagt ned, er det 

fremdeles mye god mat å få kjøpt. Ravnkloa holder stand og flere nisjebu-
tikker har samlet seg i Byhaven. Dit kommer også Færsk – en butikk som 
skal spesialisere seg på fersk fisk og utvalgte kjøttretter. Gulating, ølutsal-
get som var samlokalisert med Mathallen, er allerede på plass sammen 
med Alma Mater og Olivenlunden, samt Vinmonopolet og utstyrsbutikken 
traktøren. Bondens marked fortsetter for før, og Trøndersk Matfestival går 
av stabelen 3. til 5. august. Nam, nam!

mailto:kommunikasjonsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no


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

Her kan du henvende deg om du har  
spørsmål knyttet til hverdagsliv og helse.  
Ønsker du samtale utenom åpningstid, eller har 
andre spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss 
på telefon: 72 54 67 91. 

Besøk oss gjerne! Bytorget, 1. etasje, Erling Skakkes gate 14  
(på hjørnet mot Munkegata)

INFOSENTERETS HJØRNE

Takk, bare bra?
Livet kan til tider være 
ensomt for oss alle, enten 
som unge eller eldre. Men i 
en viss alder kan vekten av 
ensomhet og tomhet opp-
leves vanskelig å håndtere. 
Langt liv gir erfaring, men 
det kan også gi en følelse av 
at mulighetene forsvinner. 

Tekst: Infosenteret for seniorer

Heldigvis er menneskesinnet påvir-
kelig livet ut, alltid foranderlig: den 
mest håpløse situasjon kan endres. 
Det handler ikke om å ha størst mulig 
nettverk eller mest mulig aktivt liv. 
Det handler om å ha meningsfulle 
opplevelser og noe å glede seg til. 
Enkle ting. 

Infosenteret for seniorer har denne 
våren gjennomført ”Takk, bare bra”-

kurs. Dette er et kurs for seniorer 
som ønsker en forandring i hverda-
gen og som vil forebygge depresjon 
eller nedstemthet.  Det kan være at 
man opplever ulike former for tap, 
som for eksempel å miste ektefel-
le, venner eller kanskje få dårligere 
helse.  På kurset læres metoder for 
selvhjelp slik at en kan få det bedre i 
hverdagen. Det har vært stor interes-
se og vi har allerede flere påmeldte 
til høstens kurs. En av deltakerne sa 
ved siste kursdag at hun nå virkelig 
har “snudd” tankene og klarer å se 
mer positivt på ting. 

Folkehelseuka 2017 avholdes 11. 
til 16. september. Hensikten med 
Folkehelseuka er å øke bevisstheten 
omkring faktorer som fremmer god 
folkehelse for alle aldersgrupper i be-
folkningen. Årets Folkehelseuke har 
fått tittelen HJERTEROM. Målet er å 
forebygge ensomhet og å skape tiltak 
som fremmer god psykisk helse for 
hele befolkningen. Følg med i heftet 

“Kulturtilbud for seniorer”, her finnes 
en fin oversikt over mye som skjer. 

Ønsker du informasjon, råd og vei-
ledning? Du er hjertelig velkommen 
til å ta kontakt med Infosenteret for 
seniorer ved Bytorget, Erling Skakkes 
gt. 14. Vi holder til i første etasje, 
men treffes også på telefon 72 54 
67 91, mandag til fredag fra klokken 
12.00 til 14.00 

God sommer til dere alle!

Bodil Klungerbo og de andre ved Seniortorget 
ønsker velkommen innom.

3



Synes du dagene blir lange?
Skulle du gjerne funnet deg 
noen nye arenaer, nye ven-
ner eller benyttet deg mer 
av det som foregår?

Noen forbereder seg godt til pensjo-
nisttilværelsen og har planene klare. 
Andre har mange hobbyer som de 
lett viderefører som pensjonister. 
Men, mange opplever også at dage-
ne blir lange. Etter travle år i arbeid,  
og kanskje har nære venner eller 
ektefelle falt fra, kan det bli stille. 
Det er ikke mulig å gjøre de samme 
tingene som før. 

Vi er heldige som bor i en by med 
mange ulike tilbud. Pensjonistenes 
Fellesorganisasjon er paraplyorgani-
sasjon for nesten 100 ulike pensjo-
nistforeninger, så her er det mulighet 
til å finne en gruppe som passer for 
deg. I Hornemansgården foregår det 
en rekke kurs og faste aktiviteter. 
Enten det er håndarbeid, maling, 
språk, dans eller data. Her skjer det 
noe nesten hver dag.

Bydelene
I mange av bydelene er det Frivillig-
sentraler. I tillegg til å formidle ulike 
oppdrag og oppgaver, arrangerer de 
også mange lokale aktiviteter. Du 
trenger ikke alltid dra til sentrum for 
å finne noe som skjer. I din bydel er 
sjansen enda større for at du treffer 
noen du kjenner fra før.

«Den kulturelle spaserstokken» har 
gode og varierte underholdningstil-
bud, også det ute i bydelene. Arena 
Seniorkultur er den nye betegnelsen 
på aktiviteter og arrangementer 
fra kommunens kulturverter. 
Sammen med den lokale frivil-
ligheten, kulturlivet, nærings-
livet og seniorene selv, skapes 
møteplasser og arenaer for 
seniorer som bor i egen bolig. 
Det arrangeres også aktiviteter 
i høytider og ferier. Det utgis en 
stor katalog med oversikt over 
aktiviteter og kulturtilbud.

Mange arenaer
Biblioteket, universitetet og museene 
arrangerer også åpne møter og fore-
drag. Her varierer temaene enormt, 
så det bør være noe for enhver 
smak. Og savner du noe, er de glade 
for innspill!

Den internasjonale seniordagen 
er 1. oktober. I Trondheim blir det 
markert med et stort, åpent arrange-
ment fredag 29. september, etter-
som 1. oktober er en søndag i år.

Svikter helsa?
Om helsa begynner å svikte, kan det 
like fullt være mulig å leve et aktivt 
liv, enten det er beina eller hodet, 
synet eller hørselen som begynner 
å svikte. Som pårørende trenger du 
ikke alltid arrangere alt selv, det er 
mange ulike tilbud både for den som 
trenger tilrettelegging og for den 
som greier alt selv.

Kultur, læring, sport
Vi er ulike og har ulike interesser. 
Om du lurer på hva som kan passe 
for deg, så ta gjerne kontakt med 
Infokontoret for seniorer. Her får du 
hjelp til å finne arrangementer som 
passer for deg. 

Tilbud for personer 65+, 
pårørende og andre interesserte

Vi tilbyr

• Helsefremmende og 
forebyggende samtaler

• Informasjon, råd og veiledning 
• Undervisning til lag og 

foreninger
• Kurs til seniorer
• Informasjonsskranke med 

oversikt over aktuelle tilbud
• Mulighetsrom med utvalg av velferdsteknologi

INFOSENTERET 
FOR SENIORER

www.trondheim.kommune.no/infosenteret-for-seniorer

SER DU IKKE like godt som før?
Meld deg på Lærings- og mestringskurs!

Her får du via 5 gratis samlinger

• Kunnskap om hva du kan gjøre for å fungere best

• mulig i hverdagen

• Gode samtaler og erfaringsutveksling over en

• varm kopp kaffe

Tema vi gjennomgår
• Hvordan takle hverdagen med svekket syn

• Nyttige hjelpemidler og belysning

• Fysisk aktivitet og hvordan unngå fall

• Kosthold

Tid og sted
Hornemannsgården, 2. etg.

Kl 11.30-14.00
6. okt, 13. okt, 20. okt,  

27. okt, og 3. november.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt på

telefon 976 21 162

Enhet for ergoterapitjeneste

Velkommen � l 
Vistamar rehabiliteringssenter SL

Villajoyosa på Costa Blanca i Spania innbyr � l nye muligheter 

og en ak� v hverdag med 300 soldager og god temperatur 

gjennom hele året!

Et � lbud gjennom 

helse- og velferds-
tjenesten i 
Trondheim for 
voksne over 18 år.

Kulturtilbud 
for seniorer
juni – august 2017

Kulturenheten

Den kulturelle 
spaserstokken

Cornelis och damern
a

Kulturkræsj

Erik Tandberg
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Inger Wiken flyttet i februar inn i 
nybygd leilighet ved Persaunet bo- 
og velferdssenter. - Hodet og armene 
er greie, men knær og hofter har 
sviktet. Jeg er derfor avhengig av 
rullestol ute og rullator inne. Det er 
vanskelig og tungvint å komme seg 
rundt, forteller hun. Denne dagen 
fikk hun hjemmebesøk av optiker. 
 - Nøyaktigheten blir ikke helt den 
samme, men for noen er alternativet 
at de ikke får tatt synstest overhode, 
og da er jo dette langt bedre. Andre 
er avhengige av rullestolen og kan 
ikke ta plass i den vanlige undersøkel-
sesstolen, sier optiker Erik Lystad hos 
optikerfirmaet Lundemo.

 - Jeg bruker ikke briller til vanlig, 
men jeg har lesebriller. Tidligere 
brukte jeg tv-briller, men det har jeg 
ikke hatt bruk for siden jeg flyttet 
hit, forteller Inger til optikeren før 
undersøkelsen begynner. Hun sitter 
komfortabelt i sin egen godstol mens 
undersøkelsen foregår. 

Etter at det for ni år siden ble kon-
statert forkalkning i øyet, fikk hun 
beskjed om at dette var det ikke noe 
å gjøre med, og at skarpsynet kom 
til å bli gradvis svekket. — Jeg har 
gått til akupunktør hver femte uke 
siden, og har greid å holde det i sjakk, 
heldigvis, sier hun.

 - Det finnes ingen kur mot denne 
typen aldersrelatert makuladegene-
rasjon, men dersom akupunktur kan 

forbedre blodtilførselen, er det jo 
flott, kommenterer optikeren. Han 
sjekker synet, grønn stær, grå stær 
og ser på den generelle øyehelsen, 
akkurat som ved en vanlig undersø-
kelse. 
Lystad forteller at tilpassing av briller 
er det som er mest aktuelt etter 
hjemmebesøk. - Finner vi tegn til 
sykdom, som høyt trykk, henviser vi 
selvfølgelig videre til øyelege. Grønn 
stær-operasjoner en enkle og effek-
tive, så det er absolutt verd å sjekke 
øynene, understreker han.

Optikeren er fornøyd med det han 
finner. - Du ser fremdeles så godt på 
avstand at du trenger ikke å bruke 
briller til vanlig. Og selv om du ikke 
må bruke briller for å lese, vil du 
nok merke at du blir sliten i øynene 
hvis leser mye uten brillene, sier han 
videre. 
Dessverre er det mange som lar det 
gå alt for lang tid mellom hver syns-
undersøkelse, og får ikke tilpasset 
briller etter endret behov. 

Sjekk synet hvert år
 - Aldersrelatert svekkelse av synet 
kommer gjerne gradvis, og kan være 
vanskelig å oppdage selv. Noen 
øyesykdommer kan stanses dersom 
de oppdages tidlig, så det er all grunn 
til å følge med på øyehelsen, gjerne 
gjennom en årlig sjekk, sier Rikke 
Løvmo i Enhet for ergoterapitjeneste 
i kommunen. 
Noen får beskjed fra øyelege at synet 

er svekket og «det ikke er noe å gjøre 
med». - Vi kan ikke gjøre noe med 
den medisinske tilstanden, men det 
er ganske mange tiltak som kan lette 
hverdagen for den som er rammet.  
Vi gir råd og veiledning til de som 
trenger det. Noen ganger kan hjel-
pemiddelsentralen bidra med støtte 
til spesialbriller, andre ganger er det 
belysning og annen tilrettelegging 
som trengs, sier hun videre.

Enhet for ergoterapi gir også råd, 
veiledning og tips dersom hørselen 
begynner å svikte.

- Jeg ser på tv, løser kryssord og spiller 
wordfeud med familien, og senere i dag 
kommer venner for å spille canasta. Så lenge 
jeg ser, har jeg mye underholdning. Derfor er 
det vel verd å sjekke om brillene fremdeles 
passer, mener Inger Wiken. 

Så lenge 
jeg har 
synet har 
jeg under-
holdning!
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SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Felles dugnad
I Sjetnemarka står dugnads-
ånden sterkt. Både gamle 
og unge stilte opp da byde-
len fikk sin vårrengjøring.

Tekst og foto: Anne Guri Solem

- Vi kaller oss ei bygd i byen, for her 
er samholdet sterkt og godt. Her på 
Frivilligsentralen har vi som filosofi 
at alle i bydelen, uansett alder, er 
en ressurs og kan bidra med noe, 
forteller styreleder for Sjetne Frivil-
ligsentral, Solveig Angel Danielsen. 
Selv er hun nylig pensjonist, men har 
engasjement og krefter til å bidra. 
— Det gir både innhold og mening til 

livet å bidra til fellesskapet, sier hun. 
Frivilligsentralen samarbeider tett 
med ungdomsskolen og valgfaget 
«Innsats for andre». — I dag møtes 
ikke generasjonene like ofte som da 
det var vanlig å bo sammen. Både 
eldre og unge kan være skeptiske 
til hverandre. Vi bruker derfor mye 
tid på direkte kontakt, gjerne to og 
to. For eksempel når ungdommene 
hjelper eldre med pc, telefon eller 
nettbrett. Ungdommene får vist 
fram noe de kan, og det blir ofte en 
prat videre, om hva ungdommene 
tenker å gjøre etter ungdomsskolen. 
Vi merker at kontakten knyttes fort, 
og blir verdifull for begge parter, sier 
hun videre.

Ingen ordentlig dugnad uten kaffepause 
med en god prat. Fra venstre: Kjellrun Reppe, 
Arne Idar Buseth, Odd Kleven, Johanne Lines, 
Gunvor Lønset og Morten Lines.
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SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Før julebordet i pensjonistforeninga 
inviterte ungdommene til håndpleie. 
— Noen av ungdommene lurte litt 
på hvordan det ville være å ta på 
skrukkete hender, men det gikk jo 
helt fint! Kroppskontakt er viktig for 
alle, og det å få stelt hendene var jo 
rene luksusen for damene som kom. 
Ungdommene var kjempeflinke, og 
praten gikk om likt og ulikt. Etter en 
slik seanse er det ikke vanskelig å slå 
av en prat om man møtes på butik-
ken heller, understreker Danielsen. 

Vårdugnad
- Det er sjette året vi arrangerer 
dugnad, og det er blitt mye mindre 
rot og søppel. De første årene fant vi 
både sykler, møbler og annet rot. Nå 
er det mest hageavfall, sier Siri Kvan-
de, daglig leder i Frivilligsentralen.

Når 70+ kommer har de holdt på i 
noen timer. Skoletida for ungdom-
mene er egentlig over, men det er jo 
greit å få gjort seg helt ferdig. Ung-
dommene synes det er kjekt å jobbe 
sammen med de som er eldre, de har 

jo noen triks å lære bort også. — Jeg 
lærte at det er lurt å brette kanten 
av sekken, da er det lettere å få opp 
i rasket, og sekken flyr ikke så lett av 
sted, kommenterer en av ungdom-
mene.

Etter noen timer med raking, kosting, 
spyling og rydding er det tid for kaffe 
og kaker. Den eldre generasjonen vet 
godt at en kaffepause hører med til 
en dugnad, men for mange av ung-
dommene blir det en positiv over-
raskelse. — Får vi også kake? Så kult, 
smiler de fornøyd og forsyner seg før 
de drar hjemover.

Ringvirkninger
Med kaffepausen kommer også de 
gode historiene, og latteren sitter 
løst. Mange uttrykker behovet for 
å være aktive og bidra med noe på 
en plass de føler tilhørighet. Skal de 
flytte, blir det innenfor bygda. Arne 
Idar Buseth har allerede flyttet i lei-
lighet like ved butikken. - Nå har alle 
damene der begynt å pynte seg hver 
dag, lyder en kjapp kommentar.

Fakta:
Frivilligsentraler rundt om i byen
Frivilligsentraler er selvstendi-
ge organisasjoner, som er ulikt 
organisert og driver svært ulike 
aktiviteter. Du kan henvende deg 
til Frivilligsentralene både om du 
trenger hjelp, eller du ønsker å bi-
dra. Her er en alfabetisk oversikt.

Byåsen
Ila
Kattem
Løkkan
Ranheim
Saupstad
Sjetne
Strinda
Tegnspråklig
Østbyen

Ingen ordentlig dugnad uten kaffepause 
med en god prat. Fra venstre: Kjellrun Reppe, 
Arne Idar Buseth, Odd Kleven, Johanne Lines, 
Gunvor Lønset og Morten Lines.

Om man ikke kan delta på dugnad, kan man bidra med kake - 
populært til kaffepausen!

Henning Sæbø og Isak Trulsen fra ungdomsskolen
jobbet sammen med Solveig Angel Danielsen.
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Tekst og foto: Verena Døsvik

 - Det er Lerkendal 2 dette, ler Thor 
Eggen. Det gamle kunstgresset fra 
Lerkendal ligger nå på skotthyllbanen, 
derav navnet. - Da slipper vi jo å slå 
gresset også. Men det er ikke bare 
om sommeren det spilles. Dette er 
en hardbarket gjeng som like gjerne 
konkurrerer i 10 minus og snøstorm. 
Da må de måke og strø først. - Vi sy-
nes dette er så trivelig at vi ønsket å 
fortsette på vinteren også, sier Thor.

I barndommens rike
Med noen få unntak, er de fleste 
over 70 år. - Vi har jo en på over 80 år 
som er med også, forteller Thor. Selv 
om de er spredt over hele byen, har 
de alle et forhold til Ilsvikøra.  
 - Mange av oss har vokst opp 
sammen og spilt skotthyll her siden 
vi var guttunger. Men vi hadde ikke 
bane den gang. Da spilte vi i gata og 

brukte steiner vi fant. Det mimres i 
gruppa over en kopp kaffe.  
- Det her er jo det viktigste. Rolf Rye 
sikter til kaffekosen. Gruppa er skjønt 
enige om at det sosiale er mye av 
grunnen til at de treffes to ganger i 
uka for å spille.

Trøndersk fenomen
For de som ikke kjenner til skotthyll, 
er det et spill hvor to lag konkurrerer 
om å slå ned munker ved å kaste en 
skive, ei såkalt hylle.  
 - Det er jo en trøndersk sport dette. 
Hvorfor det heter munker aner jeg 
ikke. Det er navnet på klossene vi 
kaster på, og her er det ulike poenger 
i forhold til hvordan du treffer. Du 
vet, egentlig skal det være stille un-
der konkurranser, men vi legger inn 
kommentarer for å sette ut motstan-
deren, ler Thor. 
Og kommentarer mangler det ikke 
på. Her er det om å gjøre og psyke ut 
det andre laget.

 - Men for oss er spillet 90 prosent på 
gøy. Vi tar oss ikke selv så høytideli-
ge, og vi kjenner hverandre så godt 
at terskelen er høy for å tulle med 
hverandre.

Trivelig
på platten
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- Tok du for mye Møllers tran, Gunnar?
Latteren og kommentarene sitter løst hos deltagerne i 
skotthyllklubben Ørnulf. Gjenklangen av skiven som blir 
kastet høres blant industribygg og gamle trehus på Ilsvikøra.

Inkluderende
Svein-Tore Gullerud gikk forbi en dag, 
og syntes skotthyll så gøy ut. 
 - Jeg spurte om jeg kunne være 
med, og det fikk jeg. De trodde sik-
kert ikke jeg kom tilbake, som eneste 
østlending i flokken, men jeg følte 
meg raskt som en del av gruppa og 
er veldig stolt av det, sier Svein-Tore. 
Og det er nettopp dette som kjenne-
tegner skotthyllgjengen på Ilsvikøra. 
Om de har vokst opp sammen eller 
blitt kjent med hverandre gjennom 
spillet, er samholdet og kamerat-
skapet godt. De to treffene i uka er 
viktig for det sosiale. - Her er det mye 
kauking og skitprat. Det er ingen som 
blir fornærmet og vi har det artig 
sammen, sier Thor. 

Det viktigste er tydeligvis ikke å vin-
ne, men å delta, enten det er å kaste 
jernskiver eller ta en kaffe sammen.

Fakta:

Skotthyll
Idrett eller et spill som 
handler om å kaste jern-
skiver (hyller) som veier en 
knapp kilo og har en dia-
meter på 12,5 cm. Poenget 
er å treffe flest mulig av de 
tre «munkene» (sylinder-
formede trekubber) som er 
stilt opp i den andre enden 
av banen. Banen består av 
to platter.
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PORTRETTET
TOR SINGSAAS

Med mennesket

Gjennom 40 års tjeneste har Tor Singsaas søkt 
å være en korsbærer for medmenneskelighet. 
Som biskop emeritus vil han bruke mer tid 
med sine nærmeste.
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Av Ruth Våpenstad 
Foto: Ronny Danielsen

Som barn sprang Tor Singsaas fort 
ut i friminuttene på Elverhøy skole i 
Melhus. Han ville være med i leken! 
Likte ikke å komme ut sist. Å like opp-
merksomhet har kommet godt med i 
ni års tjeneste som biskop. Nå blir det 
slutt på oppmerksomheten. Vi møter 
han en av de siste travle dagene 
på kontoret i Erkebispegården. En 
hyggelig og folkelig mann i ærverdige 
omgivelser.

Singsaas blir 70 år til neste år. Høy, 
slank og tilsynelatende rask på 
foten, i lilla skjorte og med et stort 
slitt gullkors dinglende på magen. 
På hans høyre jakkekrave er en 
stor rød knapp. Det er en «påmin-
nings-knapp» om at overgrep ikke 
blir tolerert, et symbol fra Kirkelig 
ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep. På venstre jakkekrave er 
det festet et lite symbol for Det nor-
ske bibelselskap. Å være styreleder i 
Bibelselskapet  hører med til jobben.

Fra butikk til katedral
Biskopen tar fram en fyrstikkeske og 
tenner et lavt, hvitt kubbelys på et 
lite alter ved sofagruppen på kon-
toret. Han som bodde på loftet på 
samvirkelaget i bygda har gått fra 
butikk til katedral. Han var nemlig 
sønn av samvirkelagsbestyreren. Hele 
bygda kom til butikken. Butikken var 
sentrum og samlingsplass. Derfor 
kjente han alle i bygda. Lille Tor var 
minstebarn, med to eldre brødre og 
hjemmearbeidende mor. Ungdoms-
tida ble tilbrakt på Melhus, da faren 
ble bestyrer på samvirkelaget der.

Bestemor på morssiden var fra 
Oppdal. Hun snakket dialekt, men ba 
på riksmål. Singsaas derimot tilhører 
den første generasjonen som har fått 
lov til å ha sitt religiøse språk på egen 
dialekt. 
 - Bestemor var veldig opptatt av å ta 
vare på de som hadde det vanskelig. 
Da hun ble enke tok hun inn hybelbo-
ere som andre ikke ville ha boende. 
Far hadde åtte søsken. Jeg ble derfor 
oppdratt til fellesskap og sterk fami-
lietilknytning. Bestemoren min har 
preget meg med sin medmenneske-
lighet. Jeg ber for alle mennesker 
som trenger et medmenneske. 
Jeg spør meg selv: Har jeg vært et 
medmenneske for dem jeg har møtt i 
dag? spør Singsaas ettertenksomt.

Alminnelig
 - Når ville du bli prest? 
 - Det tok tid, det modnet fram. 
Jeg hadde en onkel som var prest i 
Støren. Etter militæret begynte jeg 
først å studere realfag. Jeg tenkte jeg 
måtte være helt sikker på valget. En 
ung prest på Melhus satte meg på 
sporet. Jeg likte han veldig godt, fordi 
han virket helt normal og alminnelig. 
Jeg tenkte: Da må det gå an for meg 
også.

 - Hvordan har du ladet batteriene i 
en så krevende jobb? 
 - Hele tiden har jeg hatt en fagbok 
å lese på, som er interessant og 
inspirerende. Det har hendt jeg har 
brukt et helt år på en hel slik bok. 
Studiepermisjoner på et par måne-
der, og etterutdanning i sjelesorg og 
arbeidsveiledning har gitt påfyll. I 
tillegg har jeg gått til veiledning selv, 
sier biskopen. Trivelige Trøndelag har 
hele tiden vært arbeidsområdet. 
Å være prest har vært en livsstil, på 
hele tida. Som biskop eller «hyrde» 
med personalansvar har konflikter og 
personalsaker tatt en del tid. Det er 
sider av jobben som utenforstående 
ikke ser.

Kona har tatt mange tak for barna. 
I tillegg til å ha sin egen jobb, har 
hun vært støttende med i menig-
hetens fellesskap. Nå er sønnen lege 
i Stavanger, og far til to små gutter. 
Datteren er spansklektor  i Bergen, 
og har to jenter.

Å bruke mer tid sammen med kone, 
barn og barnebarn er noe han ser 
fram til som pensjonist. Å styre sin 
egen tid, uten å henge i klokkestren-
gen, det skal bli godt. Etterhvert vil 

Med mennesket
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Trygt i trappen 
Han tar et godt grep i håndtaket og 
skyver seg oppover. Tommy Jørdal 
føler seg trygg og kan nå gå trappe-
ne hjemme. 

Tekst og foto: Verena Døsvik 

Tommy Jørdal var en aktiv mann som 
ofte var ute med sine riesenschnau-
zere i skog og mark.  - Å ha hunder 
er en egen livsstil, og det gjør det 
lettere å komme seg ut. For noen år 
siden fikk han imidlertid artrose, sli-
tasjegikt i knærne, og turene er blitt 
kortere. Men stegene opp trappen 
er lettere på grunn av AssiStep. 

Før kviet Tommy seg for å gå ned 
trappa fra andre etasje. Han følte 
ikke at han kunne ta seg for og ble 

derfor utrygg i sitt eget hjem. Det 
var hjemmehjelpen som anbefalte at 
han søkte om å få AssiStep. Det er et 
hjelpemiddel som består av et hånd-
tak som du skyver foran deg når du 
går opp og ned i trappen, og som går 
i lås hvis du kommer i ubalanse.- Det 
er så genialt og enkelt, og det gjør 
at jeg kan bo hjemme lengre, sier 
Tommy. - Jeg er veldig imponert over 
studentene som har utviklet denne 
ideen. Nettopp det brukervennlige 
har vært viktig for Halvor Wold og 
resten av utviklerne ved Assitech 
AS. - Her er det ikke masse elektro-
nikk og knapper å forholde seg til. 
Hjelpemiddelet er mekanisk og har 
en enkel funksjonalitet, sier Halvor. 
AssiStep produseres i Trondheim, og 
det er i dag omlag 100 privatperso-

ner i Norge som har hjelpemiddelet. 
- Vi jobbet med fallproblematikk i 
trapp ved NTNU. Den eneste løsnin-
gen var heis, og det passiviserer folk 
slik at de mister gangfunksjonen, 
forteller Halvor. Slik oppstod ideen 
til AssiStep,  De som har et behov 
kan søke om AssiStep via hjelpemid-
delsentralen, så kostnadene trenger 
ikke å være en barriere. På Ladeslet-
ta helse- og velferdssenter har de en 
utprøvingsmodell. Alle som ønsker 
det kan komme på besøk hit og prø-
ve om dette er noe for dem. 

han finne noe frivillig arbeid å enga-
sjere seg i. Men han er veldig bevisst 
på å ikke bli en syvende far i huset 
for den nye biskopen. Huset på Dal-
gård har vært utleid. Nå pusses det 
opp før de forlater bispeboligen og 
flytter tilbake til Byåsen. Bestemors 
gamle hus på Oppdal har han over-
tatt. Singsaas er glad i friluftsliv, og 
drømmer om flere turer i Bymarka. 
Pilgrimsvandring frister også. Og til 
høsten gleder han seg til yndlingsret-
ten som kona lager: Lammefrikassè.

Tvil
 - Har du tvilt selv? 
 - Trua har bestandig tvilen som 
følgesvenn, svarer Singsaas. - En fast 
og selvsikker tro kan være farlig. Gud 
kan ikke bevises. Det er underlig å 
være menneske, det kan da ikke ha 
blitt til tilfeldig? Gud har skjult seg for 
at mennesker skal se hverandre. Vi 
er skapt med sårbarhet, med kjærlig-
hetskraft... begynner biskopen. Dette 
kan han snakke lenge om, det er de 
evige spørsmål.

Det han har likt best i jobben har 
vært møter med mennesker og 
bispevisitas i menigheter rundt 
omkring. Det han har likt minst er 
kontormøter og administrasjon. 
På kontorveggene henger kjempesto-
re bilder laget av prest og kunstner 
Bjørn Bjørneboe. Bildene viser tenke-
ren Johannes, og den fortapte sønn i 
grisebingen.

-Hva vil du si til et gammelt mennes-
ke som føler seg unyttig og tenker at 
det ikke er noen vits i å leve lengre? 
Tor Singsaas folder hendene over 
kneet, beina er korslagt. Han blir stille 
en liten stund. Utenfra høres klokke-
spill fra Nidarosdomen. 
 - Det blir viktigere å være enn å gjø-
re. Som pensjonist blir det viktigere 
for barna mine at jeg er der, enn at 
jeg gjør noe. Tenk igjennom med dine 
egne foreldre: Det viktige var at de 
hadde tid, og for meg, at det var et 
gammeltante - eller -onkelfang der å 
sitte i.

Å være prest er dessuten egentlig 
unyttig. Vi legger ikke rør, som rør-
leggere. Men vi leter etter spor etter 
Gud.

 - Bestemor preget meg med sin 
medmenneskelighet, forteller avtroppende 
biskop Tor Singsaas.

PORTRETTET TOR SINGSAAS
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Digihjelp å få
Ingen spørsmål er for dum-
me når det gjelder internett, 
offentlige digitale tjenester, 
e-post, nettbrett, smartte-
lefon, facebook eller digi-
tal postkasse. Biblioteket, 
Hornemansgården og Voll 
gård tilbyr digital hjelp og 
veiledning for eldre.

Av Ruth Våpenstad 
Foto: Carl-Erik Eriksson

 - Æ e kløne på data, så æ bruke lang 
tid, sier Thore K. Aalberg. Han og åtte 
andre pensjonister har tatt heisen 
opp til 4.etg. i Hovedbiblioteket. Tre 
bibliotekarer og en hjelpelærer står 
klar til assistanse. -Det er luksus å 
ha så mange hjelpere! Et fantastisk 
tiltak! sier Aalberg begeistret.

 - Jeg trodde jeg kunne digital post, 
men det var først da jeg kom hit, at 
jeg fikk vite at det viste seg at jeg ikke 
var registrert. Dette er mitt fjerde 
kurs, og jeg kommer til å gå på flere 
kurs, forsikrer han.

Bibliotekar Mildrid Liasjø viser Aalberg 
hvordan han skal trykke på tastaturet 
for å forstørre eller forminske et bilde 
på skjermen. Denne dagen er temaet 
google- søk , og det vises hvordan 
man finner ulike kart, og hvordan man 
skal undersøke et bildes bruksrettig-
heter, for å nevne noe.

 - Dette er råd og tips, som ikke tar 
lang tid, men man må rett og slett 
lære det. Og når man får det inn med 
teskje, er det ikke vanskelig å lære. 
Jeg kan jo litt fra før, men godt å få en 
gjennomgang, sier Aalberg. 
Midt i de to timene kurset varer, er 
det en lang pause med kaffe og te i 
kantina. Andre kursdeltagere forteller 
med glede at de forrige gang har lært 
hvordan man laster ned en app. Her 
kan man ta med sin egen bærbare 
PC, om man har det, eller man kan 
bruke en PC fra biblioteket. Det er 
nok datamaskiner til at alle får låne 
en hver under kurset. All hjelp, både 
på biblioteket og Hornemansgården, 
er gratis. Så det blir som i eventyret: 
Vil du være med, så heng på. Det er 
mange detaljer å lære, men trøsten er 
at man lærer så lenge man lever.

-Jeg lærer litt hver gang, forteller Thore K. 
Aalberg som her får veiledning av bibliotekar 
Mildrid Liasjø på hovedbiblioteket.
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Fakta:
HER FÅR DU HJELP

HOVEDBIBLIOTEKET:
Enkle dataspørsmål kan man få hjelp 
med i info-skranken i 1.etg alle hverda-
ger kl. 10-16. Uten bestilling.
Personlig veiledning, en person med 
en hjelper, tirsdager, kan timebestilles 
på telefon 952 63 117, eller på mail: 
laring@tfb.no
Datakurs, to timers gruppeundervis-
ning holdes i 4.etg på Hovedbiblioteket. 
For oversikt over kurs til høsten, se i 
Adresseavisens informasjonsannonse 
fra kommunen, oversikt på bibliotekets 
nettsider www.biblioteket.trondheim.
kommune.no eller www.tbf.no.  Eller 
ring 952 63 117 for informasjon og 
påmelding til gratis kurs.

MOHOLT bibliotek: 
Nybegynnerhjelp i data, samarbeid 
med Seniornett onsdager kl 13-15. 
Telefon 72 54 58 20
RISVOLLAN bibliotek: onsdager  
kl. 13-15. Telefon 72 54 39 98

HORNEMANSGÅRDEN:
FREDAGSDATA er gratis hjelp fra dykti-
ge studenter, i samarbeid med Senior 
IKT. Ta med PC, nettbrett eller smart-
telefon og få hjelp med spørsmål og 
problemer. Fredagsdata var i vår fra kl 
14-16. Nærmere informasjon om dette 
vil stå i aktivitetsbrosyren som PFO 
(Pensjonistenes Fellesorganisasjon) ut-
gir i juli. Brosjyren omhandler det som 
skjer i Hornemansgården for neste høst 
og vår. Informasjon på tlf. 73 84 17 00.

VOLL GÅRD:
DATAKAFÈ på Gulhuset, Voll gård man-
dager kl 12-14- Kontakt seniorkultur på 
tlf 72 54 57 14.
KURS i IPAD, android nettbrett, smart-
telefon eller PC. Kurs som går over flere 
dager er ikke gratis. Påmelding til Info-
senteret for seniorer telefon 72 54 67 
91 kl 12-14. Kursansvarlig for kursene i 
Gulhuset, Voll gård tlf 474 48 788.

mailto:laring@tfb.no
http://www.tbf.no


Samles rundt minneboka
Tekst og foto: Verena Døsvik

Sander (11) og Sebastian (9) er på 
besøk hos bestemor ved Tiller helse- 
og velferdssenter. 
 - Det er gøy å være hos bestemor. 
Hun er med på tull og tøys hele 
tiden. Og når mamma sier nei til 
godteri, sier bestemor ja, smiler Se-
bastian. De ser på bilder sammen. Og 
tullebilder er det mange av.

Felles minnebok
Med Memoria, som den elektroniske 
minneboka heter, kan familien legge 
inn bilder og tekst slik at både de selv 
og ansatte kan samtale rundt innhol-
det. 
 - Det er fint både for oss og mam-
ma, sier Monica. - Hun har et nært 
forhold til Lervika hvor hun vokste 

opp. Det er det vakreste stedet på 
jord, synes hun. Vi har derfor lagt 
inn mange bilder av hjemplassen og 
snakker mye om den.

Aktivitør Kristin Brandsæter har også 
hørt mye om Lervika. - Dette er en 
veldig fin aktivitet vi kan ha sammen 
med hver enkelt beboer. Det er heller 
ikke alle som har språk, og da kan 
vi kommunisere gjennom bilder. Vi 
blir kjent med beboerne på en helt 
annen måte når vi har deres historie.

Startet med bestefar
Bak Memoria står Johanne Viksaas. 
Hun reiste langt bort fra bestefaren 
da hun skulle studere. For å holde 
kontakten med han, ringte hun ofte 
hjem.

 

- 

- Her er det nye bilder, 
Kirsten. Så morsomt å se deg 
sammen med familien på 17. 
mai. Kristin Brandsæter peker 
på nettbrettet. Hun jobber 
som aktivitør ved Tiller helse- 
og velferdssenter, og synes 
den digitale minneboka er et 
veldig nyttig verktøy.
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Fakta:

Memoria
Digitaliserer livshistorien og 
tar vare på minner, bilder, 
historier og relasjoner fra 
livet, som enkelt kan deles 
med familie, venner og om-
sorgspersonell.

Trondheim kommune spon-
ser nettbrett til alle syke-
hjem. 16 sykehjem i Trond-
heim har i dag Memoria.

Jeg forberedte meg før jeg ringte slik 
at vi skulle ha et utgangspunkt for 
en samtale. Dette ble vanskeligere 
da bestefar havnet på sykehjem. Vi 
gikk tom for ting å prate om og han 
ble mindre trygg på sine omgivelser, 
forteller Johanne. Det var da hun be-
stemte seg for å bruke utdanningen 
sin til å gjøre noe med denne utfor-
dringen. Hun så hvor viktig det var at 
de som kjente bestefaren formidlet 
historier om han og hans liv videre.

Fantastisk verktøy
Den ferdige versjonen ble klar høs-
ten 2016. De ansatte ved Memoria 
hadde da fått mange forespørsler 
underveis, både fra familie til beboe-

re på sykehjem og andre som hadde 
slektninger ulike steder i landet eller 
i utlandet. 
 - Det er veldig oversiktlig og fint. 
Vi har også en stjerneknapp hvor vi 
merker favorittbilder og ting bebo-
erne reagerer positivt på, sier Kristin 
ved Tiller helse- og velferdssenter.

Kirsten sitter med barnebarna i 
godstolen som hun nettopp har fått 
av datteren. Det er ingen som er 
vanskelige å be når det blir spurt om 
et tullebilde. - Jeg føler meg ikke en 
dag eldre enn 12 år, sier hun. De ler 
godt av bildene fra den siste konfir-
masjonen og 17. mai. Sammen lager 
de minner.

Sebastian (9), Kirsten 
Johansen, Sander (11) og 
Monica Wiken liker å se på 
tullebilder sammen.
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Flyttet mens jeg bestemte selv
Tekst og foto: Anne Guri Solem

Judith Lyngedal flyttet for ett år siden 
fra terrasseleiligheten i Arne Gar-
borgs vei til en nybygd leilighet. Hun 
trives i sitt nye hjem, men innrøm-
mer at prosessen har vært krevende. 
Mannen hennes døde for ni år siden 
og de første årene hadde hun nok 
med å bearbeide savnet etter han. 
Terrasseleiligheten var på hele 170 
m2 over to plan, og krevde en god 
del vedlikehold. Bad og kjøkken nær-
met seg behov for oppgradering, så 
det var mye å tenke på.

- Jeg måtte dessuten gå opp her for å 
komme meg hjem fra bussen, sier hun 
og viser fra kjøkkenvinduet sitt den 
bratte kneika i Olav Duns vei som har 
fått tilnavnet «anginabakken».

Samme nabolag
Judith er utdannet psykiatrisk 
sykepleier og jobbet på Haukåsen.  
- Derfra har jeg kolleger som bor i 
området, pluss mange andre kjente 
etter å ha bodd her i mange år. Jeg 
hadde derfor tre kriterier for et nytt 
hjem; det skulle være i dette områ-
det, det skulle være nært buss og 
butikk, og så skulle det være egnet 
for min alder og helse. Derfor var jeg 
raskt ute da det kom opp skilt om at 
det skulle bygges her i Uglagjerdet, 
forteller hun. 

Nå har hun bodd her ett år og trives 
godt. Ettårsbefaringen og påfølgende 
opprettinger er nettopp gjennomført, 
og hun har fått bodd seg inn i leilighe-
ten. Hun er styremedlem i sameiela-
get og opptatt av å være aktiv.

 - Noen ganger tenker jeg at det 
kanskje gikk litt for fort å bestemme 
seg, og at det var enkelte detaljer jeg 
ikke tenkte nok over. Men, så sier jeg 
til meg selv; «sånn ble det!». Å gruble 
over at det kunne vært slik eller sånn, 
tapper bare for energi. Her har jeg alt 
jeg trenger, smiler hun.

Slipper klatring
Med store terrasser på begge sider 
trenger hun ikke å klatre opp for å 
vaske vindu. Heisen er god å ha når 
hun har handlet eller er sliten, ellers 
tar hun gjerne trappa til tredje etasje. 
Kjøkkenet ligger i vinkel fra stua, med 
vindu som gir gjennomlys til kjøkken 
og stue. Boden ved kjøkkenet er fin 
å ha for lagring av strykebrett, fryser 
og annet som er greit å ha nært, men 
ute av syne.

BO HJEMME

Å bestemme seg 
for å flytte var en 
krevende, men 
nødvendig prosess
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 - Jeg bestemte meg for å flytte mens 
jeg kan bestemme selv og gjøre det 
på min måte. Helsa er rimelig god 
og jeg ønsker å kunne klare meg selv 
også videre, forteller hun. 

Krevende prosess
— Å flytte er både en fysisk og en 
psykologisk prosess. Det var slitsom 
å gå gjennom alle papirer, bilder og 
gjenstander – det er mange minner 
knyttet til dem. I terrasseleiligheten 
hadde jeg bodd sammen med man-
nen min, og nå skulle jeg fortsette 
alene. Det var ganske krevende, men 
da leiligheten ble solgt var det greit å 
gi den videre, forteller hun.  
Judith har tatt med seg noen mø-
bler som har betydd mye for henne, 
enten som arvegjenstander eller 
bruksgjenstander. 
 - Dette røkebordet fikk svigerfor-
eldrene mine i gave, og her er et 
sigarettetui. Det fikk mannen min i 
konfirmasjonsgave – tidene har for-
andret seg, ler hun.

 - Alle bør planlegge hvordan de 
skal bo når de blir eldre. Det er også 
viktig å tenke økonomi. Selv har jeg 
opptjent full pensjon, pluss at jeg har 
noe etter mannen min. Det kom godt 
med, for selv om den nye leiligheten 
er mindre, er den dyrere. Jeg slipper 
likevel å ligge våken og bekymre meg 
for økonomien, sier hun.

 - Jeg har to store soverom, så jeg 
har plass når jeg får besøk. Badet er 
romslig, og om jeg skulle få bruk for 
det, så kan jeg sette inn en krakk, 
eller bruke rullator inn i dusjen. Det å 
kunne ta hånd om personlig hygiene 
selv så lenge som mulig, er viktig for 
meg, understeker hun. 

Tid til hobbyer
De store terrassene skal få møbler og 
planter, men ikke mer enn at hun kan 
reise til barndomshjemmet i Mau-
sundvær når det passer. 

Strikking av vanskelige mønstre, 
løsing av kryssord og lesing av bøker 
holder hodet i vigør. Turer rundt 
Haukvatnet eller ellers i nærområdet 
holder formen ved like. I sommer 
kommer barnebarnet på besøk fra 
Finland, som hun har gjort hvert år 
siden hun var liten. Nå er det her 
som er «hjemme».

Fordeler:
• Enklere husstell med mindre 

areal og alt på ett plan
• Ikke noe oppussingsbehov
• Heis
• Nært buss og butikk, men 

fremdeles nært Haukvatnet og 
marka

• Samme nærmiljø

Savner:
• Noen som kan hjelpe til med 

bæring og andre småjobber

BO HJEMME

Bildene over sofaen henger 
på akkurat samme måte 
som det gjorde i den forrige 
leiligheten, forteller Judith 
Lyngedal.
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BO HJEMME

Knut O. Tangen og kona 
kjøpte eneboligen i Sjetne-
marka i 1971 og siden har 
huset vært familiens sam-
lingspunkt. Her vil han fort-
sette å bo så lenge det er 
mulig.

Tekst og foto: Anne Guri Solem

 - Jeg fikk hjelp til å fjerne en del bjør-
ketrær som hadde vokst seg store, 
men tuntreet blir stående, smiler 
Knut O. Tangen (85 år) og viser fram 
utsikten fra stuevinduet. 
Til tross for mye reising til utlandet 
i forbindelse med jobben på SINTEF 

og NTH -eller NTNU 
som det nå heter, 
var Knut aktiv med i 
lokalsamfunnet.

 - Vi var tre stykker som delte 
på oppgavene da korpset skulle eta-
bleres. Ingen ville ta ansvaret alene, 
men sammen fikk vi det til, fortel-
ler han videre. Han fulgte korpset i 
mange år, blant annet med klarinett-
undervisning. Da det ble lagt fram 
planer om motorvei gjennom bolig-
området, var Knut en av dem som 
engasjerte seg, og de vant fram til 
slutt. — Først hadde vi grendalag, og 
noe senere ble det etablert bydelsut-
valg, som jeg var med i, forklarer han 
videre.

Det er 
her jeg 

hører 
til!

- Jeg tror det er viktig 
å holde både hodet og 

kroppen i gang, ellers forfaller 
man raskt, sier han. iPaden 
håndteres raskt for å sende 
et bilde av hvordan 17. mai 

bordet så ut i fjor.
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BO HJEMME

Praktisk hjelp
Etter et stort snøfall i vinter satt Knut 
og gruet seg til å måke snø. — Men, 
da jeg kom ut var det allerede gjort! 
Nabofruen og datteren fant ut at en 
økt med snømåking var like bra som 
en tur på treningsstudio. Jeg ble både 
rørt og glad, og nå har vi gjort en av-
tale. Datteren skal også klippe plena i 
sommer, smiler Knut fornøyd. 

Vaskehjelpa kommer annenhver uke 
og tar det som trengs av tyngre 
renhold og skifting av senge-
tøy. — Jeg vil heller betale 
for å få hjelp enn å flytte, 
så det passer helt ut-
merket, smiler han. Selv 
om huset er stort, er de 
viktigste rommene samlet 
på ett plan, så han har ikke 
gjort spesielle tilpasninger.

Han har alltid likt å holde seg aktiv. 
Knut drev undervisning fram til han 
var 75 år. Da var han i Katmandu og 
underviste stipendiater i elkraft-tek-
nikk. — Jeg tror det er viktig å holde 
både hodet og kroppen i gang, ellers 
forfaller man raskt, sier han.

Aktiv pensjonist
I tillegg til trening på 3T synger han i 
mannskoret Nøkken og er med i Gløs-
haugen Akademiske Klubb. Det ene 
barnebarnet studerer sang i Stavan-
ger, noe som gleder bestefaren.  Det 
ligger nok i genene! 

Selv om Knut har blitt alene, ønsker 
han å fortsette å bo her. Her er min-
nene fra de tre ungenes oppvekst. — 
Julaften pleier vi å samles her, og nå 
holder jeg på å pynte til 17. mai. Da 
kommer familien innom etter barne-
toget, smiler han. 

- Jeg setter stor pris 
på å ha plass til å samle 

alle her, og når de ikke er 
her, så har jeg minnene 
rundt meg, sier Knut O. 

Tangen.

Går du fort, lever du lenger!
Forskere har funnet en klar sam-
menheng mellom hvor raskt du går 
og hvor lenge du lever. En gang-
hastighet på mer enn 1 meter per 
sekund (tilsvarer 3,6 km/t) antyder 
at personen kommer til å leve 
lenger enn gjennomsnittet. Går du 
over 1,2 meter per sekund tyder 
forskningen på at kommer til å leve 
spesielt lenge.

Effekten var aller størst for kvin-
ner. For de kvinnene som gikk 
langsomst ved fylte 75 år, var 
sannsynligheten for å leve i ti år til 
35 prosent. For de som gikk fortest 
(over 1,2 meter per sekund) var 
sannsynligheten hele 91 prosent 
for å leve i ti år til. For mennene 
var tallene 19 prosent for de som 
gikk saktest og 87 prosent for de 
raskeste.

Rekker du grønn-lyset?
Den grønne mannen i lyskryss 
er innstilt på en gangfart på 1,2 
meter per sekund. Gjennomsnitts-
farten for eldre er ifølge forskerne 
0,92 meter per sekund, så det er 
ikke rart mange eldre sliter med 
å komme seg over gata i løpet av 
den grønne perioden. 
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AKTIVITETSVENN

Else Marie og Eldbjørg tref-
fes ukentlig. Da benytter de 
ofte anledningen til å ta en 
bytur.

Tekst og foto: Anne Guri Solem

 - Det blir mest til at jeg holder meg 
inne. Ved tanken på å gå ut er det 
som det går ned en vegg. Jeg blir så 
usikker, sier Else Marie Wiik til 70+. 
Problemer med balanse og korttids-
hukommelse gjør at hun stort sett 
holder seg inne. For et par år siden 
ble hun koblet sammen med Eldbjørg 
Haarsaker gjennom «Aktivitets-
venn»- tiltaket.  
 - Jeg så et oppslag på Frivilligsen-
tralen med oppfordring til å melde 
seg som frivillig aktivitetsvenn for 
hjemmeboende demente. Gjennom 
yrket mitt som ergoterapeut har jeg 
jobbet både med demente og andre 

med ulike utfordringer. Det arbeidet 
likte jeg godt, og tenkte at dette har 
jeg både tid og overskudd til, smiler 
Eldbjørg.

Ukentlige møter
I omkring to år har de møttes om-
trent ukentlig. De har hatt mandager 
som fast dag, men flere museer og 
gallerier er stengt på mandager, så 
nå har de byttet til tirsdager.  
 - Men, i dag er det da vitterlig ons-
dag, smiler Else Marie, noe hun har 
helt rett i. Dagen før hadde hun nem-
lig vært på klassetreff. Klassen fra 
folkeskolen i Ila møttes på Skansen 
til et trivelig lag. Dermed ble avtalen 
med Eldbjørg flyttet.

Else Marie vokste opp på Hospitalet, 
der faren var vaktmester. — Vi hadde 
tjenestebolig der i min oppvekst, så 
jeg bodde der i 22 år. Gammelhjem 
har jeg derfor gjort unna, ler hun. 

Selv om møtet mellom damene i 
utgangspunktet var arrangert, er det 
de to som bestemmer hva de skal 
finne på. Noen ganger går de turer i 
nærområdet, men ganske ofte drar 
de til byen. Eldbjørg har også vokst 
opp i Trondheim, og har bodd her 
i mange år. - En skulle tro hun var 
guide, så mye som hun vet, ifølge 
Else Marie.

Når de går i byen, gjør de samtidig 
unna noen ærender hvis det trengs. 
For eksempel har Else Marie fornyet 
garderoben sin. 

Mye interessant å se
 - Flere ganger har vi tatt vanlig buss 
og sett oss omkring. Da får vi sett 
nye bydeler og områder som vokser 
fram, sier Eldbjørg. — Vi trenger ikke 
reise bort, vi som har så mye spen-
nende her hjemme, kommenterer 
Else Marie. 
De to damene finner på ulike ting 
etter humør, årstider og hva som 
skjer, men når de er i byen, spiser de 
nesten alltid omelett i Hornemans-
gården.  Det hender også det blir en 
is i solskinnet på Nordre. — Vi lever 
jo egentlig et luksusliv, tenk så bra vi 
har det, smiler Else Marie. Sammen 
med aktivitetsvennen blir hun gjerne 
med utenfor husets fire 
vegger. Turer som er 
positive for dem 
begge.

Turister i egen by
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- Se der da!  
Gullsmeden kan lokke 

både med fine smykker 
og pyntegjenstander.



Tidlig ute med ny teknologi
Trondheim kommune ønsker 
å være tidlig ute med å tilby 
elektroniske tjenester. Men, 
vi trenger ikke alltid vente 
på kommunen. Mye kan vi 
gjøre selv også!

Tekst og foto: Anne Guri Solem

 - Elektroniske dørlåser et ett sys-
tem som nå prøves ut. Kanskje kan 
nøkkelboksene som brukes i dag 
erstattes med ordinære elektroniske 
låser, sier Solveig Fredriksen i Lade 
hjemmetjeneste. Et annet eksempel 
er JodaCare, en app for å samordne 
kommunikasjonen når flere personer 
og instanser er involvert. 

 - Mange klarer utmerket godt å 
ivareta seg selv, men trenger hjelp 
til praktiske ting. De kan ha behov 
for å gi beskjed om at de er forsin-
ket eller ikke kan være hjemme når 
vi kommer. Mange ønsker å vite 
hvilken hjemmehjelp som kommer 
til dem hver dag, forklarer hun. Både 
brukerne selv, hjemmetjenesten, 
pårørende, dagsenter og frivillige kan 
kommunisere via appen.

Ill.: Jodacare
 - I Jodacare er det muligheter for å 
legge inn bilder og kommentarer, opp-
datere kalender med hendelser, navn 
og bilder - og ikke minst; gi korte be-
skjeder som kommer fram til de som 
trenger dem. På dagtid er pårørende 
ofte på jobb. På ettermiddagen når 
de ønsker oppdatering, har de som 
jobbet dagskift gått hjem. Med en 
elektronisk kontaktbok kan beskjeder 
gis uavhengig av når de leses.

Dersom en glemsk mor ringer og 
sier at ingen fra hjemmetjenesten 
har vært innom i dag, kan pårørende 
lett se om det stemmer. Ikke bare 
om «noen» har vært der, men også 
hvem og hva som ble gjort, uten å 
ringe vaktleder for å høre hva som 
har skjedd. 

 - Løsningen er under utvikling, og 
får vi fram en egnet løsning vil det 
bli et tilbud åpent for alle. Målet er 
at brukerne av våre tjenester skal ha 
forutsigbarhet og kontroll over sine 
liv, forklarer Fredriksen videre. 
Det finnes en rekke elektroniske 
hjelpemiddel som du kan ta i bruk, 
helt uavhengig av kommunen. Dette 
er løsninger som kan lette hverdagen 
for folk i alle aldre.

Robotstøvsuger; finnes i flere utgaver, 
så pass på å kjøp en som kommer til 
i kroker og som ikke støter for hardt 
borti møblene. Robotstøvsugeren 
trenger ganske klar bane, det vil si at 
småting på gulvet må ryddes bort, men 
klarer godt en blanding av tepper og 
glatte gulv. Den er mer effektiv om spi-
sestuestoler kan settes opp. Kommer 
ikke til under de laveste møblene og i 
alle kriker og kroker. Kan bråke en del. 
Robotgressklipper; finnes også i flere 
utgaver, så kjøp en med passende 
kapasitet til din plen. Krever utendørs 
strømuttak, og at det legges opp styre-
ledninger rundt eiendommen, busker 
og annet som ikke skal klippes. Ryktene 
sier at det blir mindre mose i plena!

Elektronisk dørlås. Åpnes med brik-
ke eller kode. Ulike personer kan ha 
egne koder, slik at du kan få en over-
sikt over hvem som har låst seg inn. 
Kan styres via en app på telefonen, 
og dermed erstatte porttelefon for 
den som er dårlig til beins for kortere 
eller lengre periode. Kan også virke 
sammen med alarm, slik at alarmen 
skrus på og av via låsen. 

Alarm med talekontakt. Noen 
vaktselskap har alarmløsning med 
talekontakt. Når innbruddsalarm eller 
SOS-knapp aktiveres, kobles du til en 
vaktsentral du kan snakke med. Kan 
ikke erstatte trygghetsalarm, men 
kan være en ekstra sikring for den 
som bor alene eller ikke har trygg-
hetsalarm.

Det finnes også en rekke app’er til 
smarttelefoner, som kan være med å 
løse akkurat dine utfordringer, enten 
det er bussbillett, betaling av småbe-
løp, drosjebestilling eller værmelding.
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Vandresti
Søbstad vandresti ligger rett ved helsehuset. Vandrestien har 
mange benker og skilt som forteller historier og gir tips til 
treningsøvelser.

Vi har hatt kursing av rundt 70 sjåfører i Trøndertaxi sammen med Livsglede for eldre. Ti av 
sjåførene har fått ekstra opplæring som Livsgledesjåfører.  
 

Vandresti 
Søbstad vandresti ligger rett ved helsehuset. Vandrestien har mange benker og skilt som forteller 
historier og gir tips til treningsøvelser.  

 
 
 
 

 
 

Her er noen av spørsmålene som har kommetinn til prosjektet Aldersvennlig by. Kirsti Buseth ved Rådmannens fagstab i Trondheim kommune svarer...

Vil gjerne ha benker med rygg og 
armlener?
Der det er benker uten ryggstø, skal 
det rett i nærheten finnes benk med 
ryggstø og armlener. Benkene skal ha 
høyde 50 cm slik at det er enkelt for 
eldre å reise og sette seg. 

Kan det gjøres noe med den ujevne 
brosteinen som mange snubler i?
Det blir nå prøvd ut en ny type bro-
stein som er skåret og har fuger, noe 
som gir bedre fremkommelighet.

Det er utrygt å gå når syklene suser 
tett forbi!
Kommunen bygger nå anlegg for 
syklende og gående separert ofte 
ved siden av hverandre. I vedtatt 
sykkelstrategi er det sagt at vi som 
hovedprinsipp bygger det vi har 
kalt sykkelveg med fortau, det vil si 
syklende sykler på sykkelvegen og 
gående får fortauet for seg selv.

Kan jeg velge hvilket sykehjem jeg 
skal flytte til?
Vi har fritt sykehjemsvalg i Trond-

heim. Dette forutsetter at det er 
ledig plass ved det sykehjemmet du 
ønsker å flytte til. De fleste tar imot 
sykehjemsplass der det er ledig og 
setter seg på venteliste på det syke-
hjemmet de ønsker. Ikke alle ønsker 
å flytte i etterkant når det kommer 
et tilbud, fordi de trives godt der de 
har vært en stund. Vi har hatt kursing 
av rundt 70 sjåfører i Trøndertaxi 
sammen med Livsglede for eldre. Ti 
av sjåførene har fått ekstra opplæ-
ring som Livsgledesjåfører.

Aldersvennlig by
– spørsmål og svar
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Hallsteingård Oksestasjon 
stod sentralt i oppbyggin-
gen av organisasjonslivet 
og samholdet i Sjetnemar-
ka. Før oksene forsvant og 
avlsstasjonen lagt ned, ble 
pensjonistforeningen invi-
tert til avskjedsbesøk.

Tekst og foto: Anne Guri Solem  

Omkring 50 personer var med og 
markerte at den tradisjonsrike gården 
legges ned.
 - Norges eldste bevarte skjøte fra 
1215 er til denne gården, så dette er 
et sted med rik historie, innledet Ha-
rald Kleiva da han ønsket velkommen. 
Han viste fram anlegget både med 
det opprinnelige bygget fra 1961 og 
«nyfjøset» fra 1965, før vi fikk tatt en 
titt på oksene – på trygg avstand bak 
en glassvegg. Deretter ble det servert 
kaffe og sveler, før Aksel Winsnes 
viste lysbilder til felles erindring og 
glede.

Nærmiljøanlegg
Dagens gårdsanlegg ble bygget på 
den tida Sjetnemarka ble bygd ut. 
Nesten alle fremmøtte hadde vært 
her før, de fleste mange ganger. Her 
hadde Sanitetsforeningen sine møter 
og Idrettslaget ble stiftet i disse 
lokalene. - Her har vi vært mye. Både 
Heimdal Spellmannslag og Sjetneko-
ret hadde sine øvelser her i mange 
år, forteller Elin og Jan Ivar Koksvik. 

Samspillet med grenda har alltid vært 
godt, og mange har benyttet området 
til sport og friluftsliv opp gjennom 
årene. Hoppbakken og skiløyper 
vitner om stor aktivitet. Inntil skolen 
og grendahuset ble bygget, fungerte 
kontorene og kantina på Hallstein-
gård som samlingslokale.

Norsk Rødt Fe, NRF
Med en imponerende oversikt over 
årstall, dyr og mennesker, fortalte 
93-årige Aksel Winsnes om historien 
til anlegget. Han var leder på Hall-
steingården fra 1961 til 1991. Syste-
matisk og dokumentert avlsarbeid 
basert på blant annet avkommenes 
lynne, melkemengde og kjøttvekt var 
nytt i Norge, og møtte motstand fra 
den «gamle» eksteriørbedømmelsen 
som rådet på den tida.
 - Heldigvis vant den dokumenterbare 
veien fram, og det har betydd mye 
for norsk landbruk, fortalte Winsnes. 

Bøndene i Trøndelag sluttet godt opp 
om husdyrkontrollen og tok i bruk 
kunstig sædinseminering tidlig, så det 
var viktig å ha en god avlsstasjon her.

Mange blant publikum nikket gjen-
kjennende til bilder av beitende okser 
på jordene rundt gården og oppe ved 
Storhaugen. De første årene stod dy-
rene ute så mye som mulig om som-
meren, men det ble det etter hvert 
slutt på. På 80- og 90-tallet hadde de 
også spermieproduksjon fra værer 
og geitebukker. Nå oppbevarer de 
i samarbeid med Miljødirektoratet 
laksemelke fra 180 lakseelver i Norge 
på minus 196 grader.  

Jorda på Hallsteingården var i starten 
tungdrevet med mye grøftearbeid, så 
arbeidet var mangfoldig, noe bildene 
viste. De fikk ingen statlige tilskudd, 
så økonomien var nøktern og tillot 
ikke noe sløseri. 

Hynar!
Har du vært på fest i Sjetnemar-
ka, har du kanskje hørt uttrykket 
«Hynar» i stedet for «skål». Dette 
uttrykket stammer fra premieoksen 
Hynar, som satte rekorder både i 
levert mengde og kvalitet. Oksen 
preger dessuten logoen til Sjetne 
Oldboys-lag. Ikke rart glassene heves 
for han fremdeles! 
Fargene til Sjetne Idrettslag er også 
inspirert av oksene, men den første 
leverandøren av drakter hadde bare 
burgunder, og siden ble det slik. 
Det ingen tvil om at bydelens og går-
dens historie er tett knyttet sammen. 
Og forsamlingen fikk også vite siste 
nytt; en av nyveiene i området skal 
hete Hallsteinveien.

Takk og farvel!

Axel Winsnes holdt foredrag



Livsgnist – av menn, for menn!
Det ble fullt hus da «Menn i 
helse» inviterte godt voksne 
mannfolk til arrangement 
på Ladekaia.

Tekst: Anne Guri Solem 
Foto: Ronny Danielsen

Et arrangement for og av menn er 
ikke hverdagskost. - Det er herlig å bli 
invitert til et arrangement bare for 
mannfolk. Så slipper vi maset om å 
oppføre oss, flirer en gjeng fra Sjetne-
marka som har tatt turen til Ladekaia 
og arrangementet «Livsgnist 2017». 
De fikk invitasjon via Frivilligsentra-
len, og er svært fornøyde med dagen. 
De lurer litt på hvem som betaler for 
alt; servering av både velkomstkaffe 
og sodd til middag. Og jammen av-
sluttes det hele med dessert og mer 
kaffe. Underveis er det underhold-
ning av både seriøst og humoristisk 
slag. Og karene oppførte seg fint, selv 
uten noen til å passe på.

På nabobordet har en gjeng fra Saup-
stad slått seg til. - Vi i «Den gyldne 
morgenkaffes venner» møtes hver 
morgen klokken ni på bydelskaféen, 
forteller Helge Svedal. Der utveks-
les historier og verdensproblemene 
løses. Dit kunne Donald Trump gjerne 

tatt seg en tur! Men disse karene 
sitter ikke bare på kafé. Svedal står 
også bak «Søbstad Spadser og hu-
mørclub». - Dette er helt topp. Dagen 
har gitt oss et skikkelig løft! Saup-
stadkarene er helt overbegeistret og 
mener «Menn i helse» har forstått at 
mennesker trenger å møtes.

Jan-Erik Carlsen, opprinnelig fra 
Ballangen, meldte seg på via Munk-
voll Dagsenter. Han sitter ved et bord 
hvor de ikke kjenner hverandre fra 
før, men det har de tenkt å gjøre noe 
med i løpet av dagen! Fra dagsenter 
og helse- og velferdssenter kommer 
det flere som har med ledsagere, for 
det meste menn som er i praksis. 
Det er ordnet med transport for dem 
som ikke kjører selv. Skoleklassen står 
bak arrangementet, med god hjelp av 
dem som er ute i praksis. - Vi hadde 
håpet på 30 gjester, men er vel opp 
i 70 gjester, sier en meget fornøyd 
Glenn Espenes fra arrangørene.

Jan-Erik Carlsen diktet spontant en 
hyldningsstrofe; Vet du hvor du finner esset? 
Ta en tur til Lade-nesset!
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Hvor super blir bussen?
De nye superbuss-traséene 
blir heftig diskutert når 
eldre folk treffes. - Er det 
sant at man ikke får mer 
enn 15 sekunder til å bytte 
buss?

Tekst og foto: Anne Guri Solem 

 - Bussene skal heller ikke i fremti-
den kjøre før folk har kommet seg 
forsvarlig av eller på! Med flere og 
bredere dører, samt at billetter må 
løses på forhånd, vil det ta kortere 
tid enn i dag. Grethe Opsal, mar-
kedssjef i AtB forklarer hvorfor det 
vil ta kortere tid å bytte buss med 
det nye systemet. 

Hun nevner flere forbedringer. 
Bedre merking av linjenummer 
og endeholdeplass på hver buss, 
egne seter for eldre og andre med 
funksjonsnedsettelse. Stoppsignal 
vil bli varslet med lyd samt lyssignal 
ved dørene i bussen. Skjermer i 
bussene vil opplyse om neste hol-
deplass, i tillegg til muntlig varsling. 
I superbussene skal det være plass 
til to rullestoler og tre barnevogner 
samtidig. - Alle bybusser vil få flate 
gulv uten trinn, kommenterer hun 
videre.

Randi Wiggen, leder i Trondheim 
Seniorråd, mener superbuss-sat-
singen er et eksempel på eldre 
kommer inn i prosessen alt for 
sent. - Det må være en involvering 
fra starten av! Eldre er ikke bare 
opptatt av helse- og velferdssek-
toren. Vi har viktige innspill også i 
saker som gjelder byutvikling, og 
da kommer transport sterkt inn. 
Ett eksempel hun trekker fram er 
holdeplassen i Kongensgate, nær 
Vår Frues Menighets omsorgsbo-
liger og Hospitalet. - Det var ikke 
gjort noen vurdering av hvem som 
bor i nærområdet da holdeplassen 
ble foreslått flyttet mye nærmere 
Skansen. 

Innenfor helse- og velferdssekto-
ren inviteres eldre til å bidra med 
personer i ulike arbeidsgrupper. 
Det kan godt gjøres på andre om-
råder også. - Selv om det er mange 
dyktige, unge mennesker som job-
ber med prosjektene, klarer de ikke 
å erstatte erfaringen og perspek-
tivet til oss seniorer. De unge har 
ikke kompetanse på å være eldre. 
Bruk oss som den ressursen vi er, 
understreker hun. En annen ting 
ved tidlig involvering er at de po-
sitive sidene ved endringene vil få 
mer oppmerksomhet. - Nå har det 
fått satt seg en oppfatning om at 
det blir «umulig» for eldre å bytte 
buss, i stedet for at det blir enklere 
med rullator, legger hun til.

Fakta:

«Menn i helse»
startet for å rekruttere menn med livserfaring til helsefaget. Voksne, arbeidssøkende menn kan 
gjennom en intensiv periode på 2 ½ år oppnå fagbrev som helsefagarbeider. 

Fakta:

Trondheim Seniorråd
er et rådgivende organ for kom-

munen. Rådet har til behandling 

alle saker som omhandler leve-

vilkårene til eldre i kommunen. 

I tillegg skal rådet behandle 

årsbudsjett og økonomiplan, 

kommuneplaner, tiltak og pla-

ner i helse- og omsorgssektoren 

og saker rådet selv ønsker å 

behandle.

Randi Wiggen, leder i Trondheim 
Seniorråd, tar til orde for at superbuss-
satsingen må evalueres i flere omganger, 
slik at det kan gjøres korrigeringer. Ved 
Dalen Hageby er den nye holdeplassen 
allerede tatt i bruk.
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Hva skaper Livsglede mer 
enn en påspandert drøm-
medag? Beboere på Brun-
dalen og Ranheim helse- og 
omsorgssenter reiste til 
Tautra.

Tekst: Anne Guri Solem 
Bilder: TRAVELNET

TRAVELNET Reisevarehuset og 
busseselskapet Nidaros Tours har 
en ordning hvor ansatte kan bruke 
sin fagkunnskap til å invitere med en 
gruppe på tur. Sylviann Sandvik fra 
TRAVELNET var aldri i tvil. 
 - Fra idéen dukket opp, var jeg 
bestemt på å gjøre noe for eldre 
mennesker. Vi står fritt til å velge, og 
jeg hadde hørt om Livsglede for el-
dre, og at Strinda videregående skole 
har elever som tar praksis på syke-
hjem. Jeg har selv en bestemor på 
over 90 år, og jeg trives godt med å 
være sammen med eldre. Det er ikke 
så lett når helsa svikter, så jeg vet at 
mange blir passive og ensomme. Det-
te ville jeg gjøre noe med!

Hun tok kontakt med helse- og vel-
ferdssentrene på Ranheim og Brun-
dalen, og de ville veldig gjerne være 
med. Sammen med lærerne Frøydis 
Valstad, Berit Eriksen og personalet 
ved sykehjemmet ble turen planlagt.  

- Det ble noen begrensinger på hvem 
som kunne være med, i og med at de 
måtte kunne komme seg inn og ut av 
bussen, men det var likevel venteliste 
– så populært ble initiativet, forteller 
hun.

Hvor skal vi reise?
Vi valgte å kjøre gammelveien, slik 
at det ble mer å se på. Vi hadde en 
stopp i Fættenfjorden for å strekke 
på beina før vi kjørte til Tautra, for-
teller hun videre. Ved klosterruinene 
ble det tid til å se seg om, og mange 
var der for første gang. Klostergården 
spanderte nydelig mat, og ansatte 
ved sykehjemmet la merke til at flere 
spiste mer enn de noen gang hadde 
gjort. Både maten og stemningen ga 
matlyst!

«Drømmebussen»
Sjåføren var en viktig brikke i hele 
opplevelsen. Smilende, humørfylt 
og hjelpsom som han var, tok han de 
eldre med storm. 
 - Han hjalp til med rullatorer og rul-
lestoler, og bæring der det trengtes. 
Det ble allsang i bussen, så reisen ble 
i høyeste grad en viktig del av opple-
velsen, sier Sylviann videre.

Flott ungdom
 - Det var rørende å se hvor utrolig 
flotte ungdommer som var med. 
Elevene snakket med de eldre og tok 
godt vare på dem, sier hun. Frøydis 

Valstad er lærer i helse- og oppvekst-
fag på Strinda videregående skole, og 
forteller at elevene også var svært 
fornøyde etterpå. 
 - De påpekte hvor stor glede de el-
dre hadde av både bussturen, maten, 
samholdet og Klosterruinene. Med så 
mye som skjedde var det lett å finne 
gode samtaleemner, og vi oppnådde 
akkurat det som var formålet; økt 
livsglede, smiler hun.

Livsglede på  
busstur

Flere som fortjener en 
drømmetur?
Alle kan søke om en gratis reise 
for en gruppe eller organisasjon. 
Gå inn på www.drommebussen.no 
og send inn en søknad.
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Hornemansgården  
- seniorenes eget hus
Midt på Torvet finner 
du den staselige Horne-
mansgården. Den ble gitt 
i 1000-årsgave til byens 
eldre, og drives av Pensjo-
nistenes Fellesorganisasjon.

Daglig leder Inger-Johanne Olsen 
mener dette er byens mest aktive 
kulturhus, for her er det mange ulike 
aktiviteter som foregår. Foruten 
språk-, dans-, snekker- og akvarell-
kurs er det i høst også flere nyheter:

• Skrivekurs «Opplev din egen 
håndskrift» hvor «blekket spru-
ter», ispedd muntre historier fra 
kursleder Leif Otto Furseth

• Nytt mat- og vinkurs med Henning 
Dolve 

• Nytt språkkurs i tysk

- Kjøkkenet er renovert, og caféen 
har fått smilefjes fra Mattilsynet – 
både før og etter oppussingen, sier 
Olsen. Hornemansgården ble fra 1. 
mai mva- og skattepliktig, derfor har 
prisene steget noe. 

- Reke- og karbonadesmørbrødene 
har behold sin lave pris, for disse er 
viktig for våre gjester, smiler Inger- 
Johanne Olsen fornøyd.

Bare noen 
meter fra det åpne, og mange ganger nokså vindfulle torvet, ligger den skjermede og fredelige Hornemans Have. Her kan du nye en kopp kaffe og slå av en prat med andre som også har funnet fram til denne skjulte skatten.
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HISTORISK

Livet på Nordre
Munkegata er gata for de store 
anledningene som 17. mai, Kongelige 
bryllup eller andre opptog. I det van-
lige bylivet er det Nordre gate som 
gjelder. Det er her vi går for å treffe 
kjentfolk eller ta en kopp kaffe, stå på 
stand eller bare kikke i butikkvinduer.

Fram til siste halvdel av 1800-tallet 
bestod bebyggelsen av toetasjes tre-
hus, hovedsakelig brukt som boliger. 
Utover i 1880- og 90-tallet ble det 
oppført murgårder med forretninger i 
første etasje, og flere av de eldre byg-
gene ble bygd om til butikker.

«Å gå på Nordre» innebærer ikke 
bare å bruke denne gata til å komme 
fra A til B. Det innebærer å gå der for 
å se -og bli sett. Lenge var det uskrev-
ne lover om hvem som skulle gå på 
Nordre til ulike tider, ungene var hen-
vist til fortauet, mens ungdommene 
gikk i gata.

Navnet Nordre gate er omdiskutert. 
At to parallelle gater heter henholds-
vis Søndre og Nordre, skyldes i følge 
noen historikere en misforståelse av 
himmelretningene på et kart. Uan-

sett, vi som er bor her i byen har bare 
erkjent at dette er navnet.

Mye har forandret seg siden gata ble 
anlagt, men gamle bilder viser at livet 
på Nordre hadde et yrende også i 
tidligere tider. Det var dermed neppe 
tilfeldig at det var på Nordre byens 
første kvinnelige politikonstabel ble 
presentert.

Verden endrer seg, men Vår Frues 
Kirke, Brunhjørnet og Adressa-bygget 
gir fremdeles faste holdepunkter. Vi 
sees vel på Nordre?

Foto: Harald Renbjør, 1938 – 
tidlig fargefotografi.

Levanger Fotomuseum

Kvinnelig politi, 1962. 
Foto Schrøder. Trøndelag 

Folkemuseum.

Kafferast Nordre 2016. 
Foto: Anne Guri Solem.

Nordre gade, Trondhjem, antatt 
1909. 

Trøndelag Folkemuseum

Foto: Georg Kjellerød / Østfold fylkes billedarkiv.
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