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De åpnet ny idrettshall i Ringsaker 
 Ringsaker Blad. 19.09.2019 07:09 
Gaute Freng 
Ringsaker har fått en ny flerbrukshall. En ikke
ubetydelig arv fra en kjendis er medvirkende til at
Tyrilistiftelsen tirsdag kunne invitere til åpning av
Tyrilihallen i Mesnali.

Hallen ligger på Tyrilitunet i Mesnali.

 Tyrilistiftelsen har bygd hallen primært med tanke på
eget bruk, i arbeidet med behandling av personer med
alvorlig rusmiddelavhengighet.

 I tillegg til åpning av ny hall, var komikeren Rune
Andersen et av høydepunktene, med sitt utdrag fra den
sterke og personlige forestillingen «Lykkeliten».

 Styreleder i Tyrilistiftelsen, Sven Petter Omdal, som
sto for den offisielle åpningen av Tyrilihallen tirsdag
kveld, med høytidelig snorklipping.

 Hallen har gulvflate på 350 kvadratmeter og har kostet
mellom 8 og 9 millioner kroner. En ikke ubetydelig del
av summen er finansiert gjennom arv som har tilfalt
Tyrilistiftelsen, etter at mangeårig journalist, Norsk
Ukeblad-redaktør og «sjefsmegge» i P4, Astrid
Gunnestad, døde i 2016. Hun ønsket å bidra til en
organisasjon som hjalp vanskeligstilte og sårbare
personer, og hennes etterlatte bestemte at det var
Tyrilistiftelsen som skulle få arven. I hallen fins en
plakett med hennes navn, i takknemlighet for det
viktige bidraget hun har ytt til stiftelsens arbeid for
rusmiddelavhengige.

 - Vi er utrolig takknemlige for denne muligheten som
Astrid Gunnestad har gitt oss. Vår nye storstue,
Tyrilihallen, vil bli flittig brukt, og blir et naturlig
møtested for alle våre pasienter og medarbeidere i
mange år framover, sier leder i Tyrilistiftelsen, Anders
Dalsaune Jansen.

 Tyrilistiftelsen ble grunnlagt i Mesnali i 1980, den gang
som levefellesskapet Tyrilikollektivet. I dag er
Tyrilitunet stiftelsens konferansesenter, og brukes

blant annet til månedlige inntaksleirer - det første
møtet med Tyrili for de fleste nye pasienter ved alle
stiftelsens ti behandlingsenheter rundt om i landet.
«Tunet» brukes også til interne arrangementer for
ansatte, som den årlige stiftelsessamlingen: tre dager
med faglig påfyll, underholdning og sosial omgang.
Denne arrangeres tirsdag, onsdag og torsdag denne
uka.

 Image info:

 Fullt hus: Mange hadde møtt opp for å være med på
åpningen av den nye flerbrukshallen på Tyrili.
Styreleder Sven Petter Omdal (blå genser) og nestleder
i Tyrilistiftelsen Camilla Fjeld var på plass.

 Fint plassert: Den nye hallen på Tyrilitunet i Mesnali er
på 350 kvadratmeter og har kostet 8-9 millioner kroner.
Tyrilihallen skal primært brukes til aktiviteter og
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arrangementer for pasienter og medarbeidere, og blir
viktig i stiftelsens arbeid for personer med alvorlig
rusmiddelavhengighet

 Fint plassert: Den nye hallen på Tyrilitunet i Mesnali er
på 350 kvadratmeter og har kostet 8-9 millioner kroner.
Tyrilihallen skal primært brukes til aktiviteter og
arrangementer for pasienter og medarbeidere, og blir
viktig i stiftelsens arbeid for personer med alvorlig
rusmiddelavhengighet
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 Tyrili nyheter mesnali
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25LiLLehammer Byavis fritidTorsdag 19. september 2019

MESNALI: I flere 
årtier har Tyrili-
stiftelsen, blant 
annet gjennom 
kollektivet Tyrili-
tunet i Menali, og 
flere andre avde-
linger, reddet 
tusenvis ut av et 
liv med narkotisk 
rus. Tirsdag 
kveld kunne 
stiftelsen feire 
åpningen av en 
ny og moderne 
hall på hele 450 
kvm i Mesnali.
terje lisødegård
redaksjon@byavis.no

Rundt 200 ansatte, og 
selskapets ledelse, var 
på plass da styreleder 
Svein Petter Omdal klip-
te snora på scenen i den 
imponerende hallen, 
som har kostet mellom 
åtte og ni millioner kro-
ner.
Den betydelige investe-
ringen ble muliggjort da 
avdøde Astrid Gunne-
stad, kjent medieprofil, 
testamenterte hele sin 
formue til Tyrilistiftel-
sen. Hun bestemte at ar-
ven skulle brukes i en 
ungdoms-institusjon 
som jobber med unge 
mennesker med rus-ut-
fordringer, akkurat det 
Tyrilistiftelsen har gjort 
blant annet gjennom Ty-
rilitunet i Mesnali i snart 
40 år.

arven muligg jorde 
dette
- Etter at vi fikk den fan-
tastiske arven, satte vi oss 
ned og vedtok å bygge 
den hallen vi i dag åpner 
offisielt, sier styreleder 
Svein Petter Omdal til By-
avisa. Daglig leder ved 
Tyrilikolletivet i Mesnali,  
Anders Dalsaune Jansen, 
er ikke mindre takknem-
lig for gaven og den mu-

ligheten den ga Tyrili-
stiftlsen totalt.
 
hundrevis til mes-
nalia
 Tyrilistiftelsen i Mesnali 
fungerer i dag som inn-
taksporten for hele Tyrili-
systemet. Der blir aktuel-
le søkere kjent med hver-
andre og alle de aktivite-
tene som tilbys i kampen 
mot rus, før dem som blir 
tatt opp kommer til andre 
avdelinger av stiftelsen.
Tyrilitunet, som er det of-
fisielle navnet  i Mesnali,  
har årlig 4.000 overnat-
tinger.
- Vi tar inn 200 nye pasi-
enter årlig, og kan gi be-
handling til totalt 350 i 
året, sier kommunika-

sjonslederen i stiftelsen,  
Anders Bisgaard til Byavi-
sa.
Han poengterer at alle sø-
kerne er innom Mesnali-
avdelingen gjennom de 
såkalte inntaksleirene 
Tyrilistiftelsen har der. 

Stiftelsen har for øvrig en 
kjent avdeling på Lurhau-
gen i Lillehammer, som er 
en del av Tyrilistiftelsen.
Pasienter som blir tatt 
opp for behandling, gjen-
nomgår et opplegg i alt 
fra ni til 12 måneder.

middag og rune 
andersen
 Under åpningen av hal-
len, som skal brukes til 
mange formål, idrettslige 
og mange andre, var det 
200 ansatte i stiftelsen på 
plass til middag og ikke 

minst underholdning av 
den kjente komikeren 
Rune Andersen, som be-
geistret sitt store publi-
kum.

88 sengeplasser
 Tyrilitunet i Mesnali har 
88 sengeplasser i leilighe-
ter, og har hatt en rivende 
utvikling siden starten 
for snart 40 år siden.
Tyrilitunet og stiftelsen 
nyter også bare godord 
fra messendølene. Nev-
nes må det også at to av 
de store veteranene for 
Tyrilistiftelsen, Gunnar 
Engen og ikke minst Ulf 
Jansen var til stede under 
hall-åpningen. Jansen var 
styreleder for stiftelsen 
fra starten til han gikk av  
i 2018. Og han har vært 
med i byggekomiteen for 
hallen.

millionarv ga tyrili ny hall i mesnali

aNsatte: Rundt 200 ansatte var på plass inne i den nye hallen under åpningen tirsdag.

ÅPNet: Her har styreleder Svein Petter Omdal (i midten) nettopp klippet snora i 
hallen, med bistand fra daglig leder Anders Dalsaune Jansen og nestleder i styret for 
stiftelsen, Camilla Fjeld.

rØd LØPer: Stilig med rød løper og fakler inn til den 
nye hallen. Her ser vi de to veteranene, Gunnar Engen (til 
venstre) og Ulf Jansen.

Koldtbord kl. 13-16
hver søndag!
Bordbestilling over 6 pers. 
Telefon 61 28 57 20 • Strandsetervegen 7, 2658 Espedalen
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UTDRAG AV TURMENY:
Velkommen om bord til oss i Thorleifs!

Ålborg med Danskebåten Stena Line
3 dager: 22. september, 20. oktober, 24. november
Pris ......................................................................... kr 1095,-

Tur til Kiel  
3 dager  26. oktober, 24. november ............... fra kr 1590,-

Juletur til Fyn 5 dager  5. desember .................... kr 5950,-

Nyttårscruise til Kiel
4 dager   30. desember ......................................... kr 5995,-

For flere turer og mer informasjon, 
se vår hjemmeside: tbuss.no
eller ring oss: 72 55 33 94

Prisene er per person
i dobbeltrom/lugar. 
Tillegg for enkeltrom.

Millionarv ga Tyrili ny hall i Mesnali 
 Lillehammer Byavis. 19.09.2019. Side: 25 
TERJE LISØDEGÅRD 
MESNALI: I flere årtier har Tyrilistiftelsen, blant annet
gjennom kollektivet Tyrilitunet i Menali, og flere andre
avdelinger, reddet tusenvis ut av et liv med narkotisk
rus. Tirsdag kveld kunne stiftelsen feire åpningen av
en ny og moderne hall på hele 450 kvm i Mesnali.

Rundt 200 ansatte, og selskapets ledelse, var på plass
da styreleder Svein Petter Omdal klipte snora på
scenen i den imponerende hallen, som har kostet
mellom åtte og ni millioner kroner.
Den betydelige investeringen ble muliggjort da avdøde
Astrid Gunnestad, kjent medieprofil, testamenterte hele
sin formue til Tyrilistiftelsen. Hun bestemte at arven
skulle brukes i en ungdoms-institusjon som jobber
med unge mennesker med rus-utfordringer, akkurat
det Tyrilistiftelsen har gjort blant annet gjennom
Tyrilitunet i Mesnali i snart 40 år.

Arven muliggjorde dette
- Etter at vi fikk den fantastiske arven, satte vi oss ned
og vedtok å bygge den hallen vi i dag åpner offisielt,
sier styreleder Svein Petter Omdal til Byavisa. Daglig
leder ved Tyrilikolletivet i Mesnali, Anders Dalsaune
Jansen, er ikke mindre takknemlig for gaven og den
muligheten den ga Tyrilistiftlsen totalt.

Hundrevis til Mesnalia
Tyrilistiftelsen i Mesnali fungerer i dag som
inntaksporten for hele Tyrilisystemet. Der blir aktuelle
søkere kjent med hverandre og alle de aktivitetene som
tilbys i kampen mot rus, før dem som blir tatt opp
kommer til andre avdelinger av stiftelsen. Tyrilitunet,
som er det offisielle navnet i Mesnali, har årlig 4.000
overnattinger.
- Vi tar inn 200 nye pasienter årlig, og kan gi behandling
til totalt 350 i året, sier kommunikasjonslederen i
stiftelsen, Anders Bisgaard til Byavisa.
Han poengterer at alle søkerne er innom
Mesnaliavdelingen gjennom de såkalte inntaksleirene
Tyrilistiftelsen har der.
Stiftelsen har for øvrig en kjent avdeling på Lurhaugen i
Lillehammer, som er en del av Tyrilistiftelsen. Pasienter

som blir tatt opp for behandling, gjennomgår et
opplegg i alt fra ni til 12 måneder.

Middag og Rune Andersen
Under åpningen av hallen, som skal brukes til mange
formål, idrettslige og mange andre, var det 200 ansatte
i stiftelsen på plass til middag og ikke minst
underholdning av den kjente komikeren Rune
Andersen, som begeistret sitt store publikum.

88 sengeplasser
Tyrilitunet i Mesnali har 88 sengeplasser i leiligheter,
og har hatt en rivende utvikling siden starten for snart
40 år siden.
Tyrilitunet og stiftelsen nyter også bare godord fra
messendølene. Nevnes må det også at to av de store
veteranene for Tyrilistiftelsen, Gunnar Engen og ikke
minst Ulf Jansen var til stede under hall-åpningen.
Jansen var styreleder for stiftelsen fra starten til han
gikk av i 2018. Og han har vært med i byggekomiteen
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for hallen.

ANSATTE: Rundt 200 ansatte var på plass inne i den
nye hallen under åpningen tirsdag. | ÅPNET: Her har
styreleder Svein Petter Omdal (i midten) nettopp
klippet snora i hallen, med bistand fra daglig leder
Anders Dalsaune Jansen og nestleder i styret for
stiftelsen, Camilla Fjeld. | RØD LØPER: Stilig med rød
løper og fakler inn til den nye hallen. Her ser vi de to
veteranene, Gunnar Engen (til venstre) og Ulf Jansen.
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