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mesnaLi: Han kalles 
altmuligmannen på 
Tyrilitunet i Mesnali, 
kokken Roy Evensen. 
For selv om det er 
kokk han er, ja, så tar 
han gjerne et tak der 
det trengs i den store 
bygningsmassen på 
sju hus på vakre Tyrili-
tunet.
 Terje Liødegård
redaksjon@byavis.no

I elleve år har Roy Evensen (48) 
vært ansatt på Tyrilitunet, som 
kan huse rundt 90 personer i 
leilighetsbyggene. Stedet fun-
gerer som en slags inntaksleir 
for personer med rusproblema-
tikk, og «tunet» er en hovedba-
se for Tyrilistiftelsen.
- Jeg trives veldig på Tyrilitu-
net. Det er her jeg vil jobbe, sier 
Evensen til Byavisa i kjølvan-
net etter åpningen av den store 
hallen som ble åpnet i forrige 
uke, og som ble omtalt i Byavi-
sa da.
Blant de ansatte på Tyrilitunet 
omtales Roy Evensen bare som 

«kokken». Og det er han. Lager 
det meste av maten som trengs 
for ansatte og kursdeltakere. I 
tidligere tider måtte man sette 
opp midlertidig telt når noe 
stort var på gang. Nå er Even-
sen og alle de andre kjempegla-
de for den nye hallen som ruver 
øverst i området.

elleve år på tunet 
- Jeg har vært ansatt på Tyrilitu-
net i elleve år, men har hatt an-
svaret for matlagingen siden 
2014. Det er en kjempefin jobb i 
et veldig bra miljø, sier Even-
sen. Han og hans mannskap 
hadde det rimelig travelt under 
hallåpningen i forrige uke, da 
200 personer skulle ha sitt mål-
tid samtidig.
Ved siden av den daglige matla-
gingen, tar Evensen seg også av 
den daglige «pussen», det vil si 
vedlikeholdet av hele byg-

ningsmassen og utearealer.
- Vi har mye bygningsmasse 
som hele tiden trenger vedlike-
hold. Det er alltid noe å ta seg til 
her. I tillegg er det mye tekniske 
apparater som også trenger et-
tersyn og stell. Helheten er å 
skape trygge rammer for alle 
som bor og jobber her på Tyrili-
tunet, sier Evensen.
Rommene, som det er mange 
av på Tunet, må ha sitt daglige 
ettersyn.
- Og vinterstid går det mye i 
brøyting av snø. Vegene hit må 
være kjørbare, sier «kokken».

 arbeidstrening for 
elever
 Tyrilistiftelsen har egen avde-
ling i Lillehammer, der mange 
unge oppholder seg i perioder 
for å få oppølging og ikke minst 
arbeidstrening.
- En del av denne arbeidstre-

ningen får de unge elevene ved 
avdelingen i Lillehammer nett-
opp her på Tyrilitunet. Det er 
flinke folk, skryter Roy Even-
sen. Elevene bidrar sterkt til 
mange jobber på Tunet, både 
innendørs og ute på arealet.

ville bli brannmann – og 
ble det!
Roy Evensen er også brann-
mann i store deler av Ringsa-
ker, inkludert Sjusjøen.
- For mange år siden spurte jeg 
om å få bli brannmann, og jam-
men fikk jeg jobben, ler Even-
sen, som kan fortelle at brann-
korpset i Mesnali har rundt 60 
utrykninger i året.
Med hensyn til jobben på Tyri-
litunet, understreker Evensen 
at det er mange som tar et tak 
når det trengs.
- Her hjelper alle til, det er en 
form for dugnad når store ting 

skjer, for eksempel hallåpnin-
gen. Da gikk det for seg i tre 
hele dager, sier Evensen. Han 
sier også at det er mulig at byg-
da kan leie den nye hallen ved 
store arrangementer, iallfall er 
det drøftelser innad i Tyrilistif-
telsen om akkurat det.

Får ros av sjefen 
Flere sjefer i Tyrilistiftelsen, 
sier til Byavisa at Roy Evensen 
er den perfekte medarbeideren 
for Tyrilitunet i Mesnali.
Styreformannen i stiftelsen, 
Svein Petter Omdal, sier at 
Evensens innsats er unik og 
veldig viktig for hele stiftelsen.
- Ja, det er en kar vi virkelig set-
ter pris på, sier kommunika-
sjonsansvarlig i Tyrilistiftelsen, 
Anders Bisgaard til Byavisa.
 

altmuligmann på «tunet» i mesnali
GLeDe: Roy Evensen (til venstre) i samtale med en fornøyd styreformann, Svein Petter Omdal under åpningen av den nye hallen på Tyrlitunet i Mesnali.
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TERJE LIØDEGÅRD 
MESNALI: Han kalles altmuligmannen på Tyrilitunet i
Mesnali, kokken Roy Evensen. For selv om det er kokk
han er, ja, så tar han gjerne et tak der det trengs i den
store bygningsmassen på sju hus på vakre Tyrilitunet.

I elleve år har Roy Evensen (48) vært ansatt på
Tyrilitunet, som kan huse rundt 90 personer i
leilighetsbyggene. Stedet fungerer som en slags
inntaksleir for personer med rusproblematikk, og
«tunet» er en hovedbase for Tyrilistiftelsen.
- Jeg trives veldig på Tyrilitunet. Det er her jeg vil jobbe,
sier Evensen til Byavisa i kjølvannet etter åpningen av
den store hallen som ble åpnet i forrige uke, og som
ble omtalt i Byavisa da.
Blant de ansatte på Tyrilitunet omtales Roy Evensen
bare som «kokken». Og det er han. Lager det meste av
maten som trengs for ansatte og kursdeltakere. I
tidligere tider måtte man sette opp midlertidig telt når
noe stort var på gang. Nå er Evensen og alle de andre
kjempeglade for den nye hallen som ruver øverst i
området.

Elleve år på tunet
- Jeg har vært ansatt på Tyrilitunet i elleve år, men har
hatt ansvaret for matlagingen siden 2014. Det er en
kjempefin jobb i et veldig bra miljø, sier Evensen. Han
og hans mannskap hadde det rimelig travelt under
hallåpningen i forrige uke, da 200 personer skulle ha
sitt måltid samtidig.
Ved siden av den daglige matlagingen, tar Evensen seg
også av den daglige «pussen», det vil si vedlikeholdet
av hele bygningsmassen og utearealer. - Vi har mye
bygningsmasse som hele tiden trenger vedlikehold.
Det er alltid noe å ta seg til her. I tillegg er det mye
tekniske apparater som også trenger ettersyn og stell.
Helheten er å skape trygge rammer for alle som bor og
jobber her på Tyrilitunet, sier Evensen.
Rommene, som det er mange av på Tunet, må ha sitt
daglige ettersyn.
- Og vinterstid går det mye i brøyting av snø. Vegene hit
må være kjørbare, sier «kokken».

Arbeidstrening for elever
Tyrilistiftelsen har egen avdeling i Lillehammer, der
mange unge oppholder seg i perioder for å få
oppølging og ikke minst arbeidstrening.
- En del av denne arbeidstreningen får de unge elevene
ved avdelingen i Lillehammer nettopp her på
Tyrilitunet. Det er flinke folk, skryter Roy Evensen.
Elevene bidrar sterkt til mange jobber på Tunet, både
innendørs og ute på arealet.

Ville bli brannmann - og ble det!
Roy Evensen er også brannmann i store deler av
Ringsaker, inkludert Sjusjøen.
- For mange år siden spurte jeg om å få bli brannmann,
og jammen fikk jeg jobben, ler Evensen, som kan
fortelle at brannkorpset i Mesnali har rundt 60
utrykninger i året.
Med hensyn til jobben på Tyrilitunet, understreker
Evensen at det er mange som tar et tak når det trengs.
- Her hjelper alle til, det er en form for dugnad når store
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ting skjer, for eksempel hallåpningen. Da gikk det for
seg i tre hele dager, sier Evensen. Han sier også at det
er mulig at bygda kan leie den nye hallen ved store
arrangementer, iallfall er det drøftelser innad i
Tyrilistiftelsen om akkurat det.

Får ros av sjefen
Flere sjefer i Tyrilistiftelsen, sier til Byavisa at Roy
Evensen er den perfekte medarbeideren for Tyrilitunet i
Mesnali.
Styreformannen i stiftelsen, Svein Petter Omdal, sier at
Evensens innsats er unik og veldig viktig for hele
stiftelsen. - Ja, det er en kar vi virkelig setter pris på,
sier kommunikasjonsansvarlig i Tyrilistiftelsen, Anders
Bisgaard til Byavisa.

GLEDE: Roy Evensen (til venstre) i samtale med en
fornøyd styreformann, Svein Petter Omdal under
åpningen av den nye hallen på Tyrlitunet i Mesnali.
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