Selbu

Nr. 1/2020
1

Selbu - et lykkeland!
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KORTREIST FERIE NÆRT OG KJÆRT!
N

å holder du første utgave av SELBUMAGASINET i hendene. Den
ble til da koronaens inntog førte til at mange av oss måtte tenke nytt
og endre kurs. Idéen til et magasin hadde jeg hatt en stund, men det var
da jeg fikk kontakt med SelbuTrykk i denne «annerledestida» at idéen
kunne realiseres.

Å

rets sommerferie blir nok annerledes for veldig mange i 2020.
Mange ønsker å prøve noe nytt, og både telt og hengekøye blir nok et
populært overnattingssted skal vi tro trendene.

S

elbu har mange fantastiske ferieperler og opplevelser å by på. Utallige
turmuligheter, både enkle og krevende for både store og små føtter.
I magasinet får du innblikk i litt av det du kan se og oppleve i bygda som
er kjent for selbuvotten.

D

en vakre Selbustien er nå prydet med blomster, benker, grillplasser
og er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Vil du gå eller sykle turer,
oppleve Årsøya Fritidspark, padle kajakk på Selbusjøen, eller bade og
ligge langstrakt på den 3 km «playa de Vikaengene» så er det bare å gjøre
seg klar.

D

en norske fjellheimen med sin vakre natur vil nok også være et yndet
turmål. Med over 300 fiskevann og en flott utmark er Selbu en av de
største utmarksområdene i Trøndelag. Den Norske Turistforening sine
hytter er godt forberedt på å ta i mot deg; bare husk at du må booke plass
på forhånd.

L

ag din egen opplevelsessommer og ta vare på bildene; enten i ditt
indre eller i fotoets verden. Sommerferie i Norge trenger ikke være
en dårlig plan B! Kos deg med «de nære ting!»

D
E

el gjerne bilder på #jegreiseriNorge og #visitselbu

n stor takk til annonsører og SelbuTrykk som bidro til at drømmen
ble realisert!

Inga Petrine Grøtte
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En hoppende glad ordfører i frisbeegolf-konkurranse med bygdas Melodi Grand Prix jr. stjerner, CAOS. Foto: Heidi Garberg.

Aktiv sommer i Selbu!
Sommeren 2020 vil nok for alltid bli stående som
«annerledessommeren», der paraplydrinker og parasoller
i sydligere strøk ble byttet bort med hengekøyer og
fjelltopper innenlands. Koronapandemien har som kjent
endret verdensbildet vesentlig, og selv om det normaliserer
seg sakte, men sikkert, vil årets sommer for de aller fleste
bli den store Norgessommeren.
Og her er selvsagt et besøk i
Selbu et «must». Selbu med sin
beliggenhet midt i landet, en
halv time fra Værnes, langs den
vakre, effektive og bomfrie FV
705, er en perfekt destinasjon
for kortere eller lengre opphold
denne sommeren. Ikke minst
om du søker en aktiv ferie. Et
utall merkede turstier både
nært og fjernt, 15 sykkelruter i

alle vanskelighetsgrader, unike
muligheter for padling og kano,
aktivitetsstien Selbustien og
Årsøya Fritidspark der du kan
oppholde deg med familien både
en og to dager. Midt-Norges
lengste sandstrand er som er
et eldorado på godværsdager,
fiskemuligheter i sjø, elv og
fjellvann, rulleskianlegg, alt
dette og mye mer kan du ta del i

gjennom en aktiv ferie i Selbu.
Overnatting gjør du selvsagt på en
av våre tre campingplasser,
alle idyllisk beliggende nede ved
Selbusjøen eller ved elva Nea.
Eller du går for en natt eller fem
på vakre Selbusjøen Hotell og
Gjestegård, i unike omgivelser ved
Selbusjøen.
Med andre ord, du kommer ikke
utenom lykkelandet Selbu om du
skal feriere i Norge i sommer!
Velkommen til Selbu!
Ole Morten Balstad
Ordfører

Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark:
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EN NATURSKJØNN PERLE
Den vakre nasjonalparken ligger i et uberørt skogsog fjellområde i kommunene Selbu, Tydal, Meråker
og Stjørdal. Den har en spennende geologi, flere
vernede kulturminner og en unik bergverkshistorie der
kvernfjellsteinen er sentral. Forfatterne av boka, «På
stein og sti», Tor Grenne og Harald Sveian, tok oss med
i en spennende historietime da vi besøkte NGU, Norges
geologiske undersøkelse, en sommerdag i juni.

tillegg til dette, har kartene et såkalt
skyggerelieff som gjør det lettere å
se terrengformene sammenlignet
med hvordan det er på et kart med
bare høydekurver.

Hvis dere skulle velge dere et
«favorittsted» i nasjonalparken,
hvor ville det være?
– Det må vel være Fongen, den
høyeste toppen i området, smiler
De to lune og trivelige karene som To spennende kart følger med?
Harald. Hit kommer vi på en
møter oss har gått «mil etter mil»
– Ja, kartene er i målestokk 1:50
dagstur fra den utrolig trivelige
i denne vakre nasjonalparken.
000. Det ene viser berggrunnen
Schulzhytta, som er hjertet av
Tor kan fortelle at han kjenner
og kvernsteinsbrudd, gruver og
nasjonalparken, og får en fantastisk
nasjonalparken på bakgrunn av
skjerp fra gammel tid. Her ser vi
geologisk kartlegging fra helt
utbredelsen av de ulike bergartene utsikt over store deler av Trøndelag,
fortsetter han.
tilbake i 2006 og frem til dags dato, og litt om hva opprinnelsen deres
mens Harald forteller at han har
er, slik som vulkanske avsetninger, – Og så er det sus av geologisk
historie, samstemmer Tor. Her
utført feltarbeid der i de senere år. steinsmelter som størknet dypt
går vi på stein som en gang var
– Jeg har også et nært forhold til
nede i jordskorpen, og sand og
glødende steinsmelte mange
området fra jakt- og fisketurer leire som ble avsatt i et oldtidshav
siden tidenes morgen, tilføyer en
for flere hundre millioner år siden, kilometer nede i jordskorpen og
som for 400 millioner år siden
smilende Harald.
forteller Tor, mens han peker på
ble del av en fjellkjede større enn
kartet.
Himalaya. Og det var her at
Hva var det som fikk dere på
berggrunnen først stakk opp
tanken på å lage denne boka?
som en nunatak da den tykke
– Utgangspunktet var et
innlandsisen trakk seg tilbake
NGU-prosjekt delfinansiert
for omtrent ti tusen år siden,
av Fylkesmannen, Fylkesslik at fjellene ble tilgjengelig
kommunen, Miljødirektoratet
for de første menneskene her,
og Riksantikvaren, der
forteller han.
vi kartla og undersøkte
Bakerst i boka, som har flotte
alle kvernsteinsbruddene i
– Det andre kartet viser
Selbufjellene, forklarer de to.
avsetninger av sand, grus og andre illustrasjoner og detaljkart,
finner du geologiske beskrivelser
– Historien bak kvernsteinsdriften, løsmasser fra istiden, samt spor
sammen med omfattende
etter den tykke isen som skrapte og av ni rødmerkede turstier der
Schulzhytta er knutepunktet. Du
gruvedrift og myrmalmutvinning, finslipte landskapet for litt over ti
kan nå Schulzhytta fra mange ulike
syntes vi var så spennende at den
tusen år siden, beskriver Harald.
startpunkt som Rotla/Heståsen,
burde gjøres tilgjengelig for alle
Kartene er et vedlegg i ei
som ferdes i området. Da var det
kartlomme bak i boka og er trykket Hoemskjølen/Bleka, Prestøyhytta
også naturlig å fortelle den store
på hver sin side av et rift-sikkert og og Kubjørga i Flora, for å nevne
geologiske historien som ligger bak vannfast stoff som tåler trønderske noen.
kvernstein, gruver og myrmalm, og værforhold. De inneholder også all Da er vel nysgjerrigheten vekket,
som også skapte landskapet slik vi topografisk informasjon som finnes så da gjenstår det bare å fordype
ser det i dag, utdyper de.
på vanlige turkart, slik som stier,
vann, høydekurver og turstier. I
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seg i den spennende boka, finne
frem turskoene, pakke sekken
og starte vandringen gjennom
nasjonalparkens geologiske
historie. God tur!
Se annonse på side 32.

Ved flere kvernsteinsbrudd ligger det nesten
ferdighogde steiner og rester av spellkabben
som ble brukt til å heise dem opp.
Foto: Harald Sveian.

To engasjerte forfattere forteller, Harald Sveian og Tor Grenne. Foto: I. P. Grøtte

Roltla nær Mølnhusvollen. Foto: Harald Sveian. Idyll ved TTs Ramsjøhytta, med Fongen
bakerst. Foto: Harald Sveian.

Utsikt fra toppen av Fongen mot øst, med
Sylan lengst bak. Foto: Fredrik Høgaas.

En fordums storfuru nær Vindlia, med vestsida
av Skarvan i bakgrunnen. Foto: Harald Sveian.

Utsikten nordover fra Fongen mot Skarvan.
Foto: Harald Sveian.

Utsikt fra gruvetippene mot Klepptjønna og
Vålåkleppen. Foto: Tor Grenne.

Foto: I. P. Grøtte

FOTOGRAFERING
KONFIRMANT • FAMILIE • BABY • BARN • NYFØDT • BRYLLUP • M.M.
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ELLER
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UTENDØRS?

Hvorfor ikke benytte
fotografen i nærmiljøet?
I vårt studio i Neaporten finner
du oss fremdeles basert på avtaler.
Ring eller send en e-post
Vi har også flotte lokaler og studio
på Grilstad Marina, Ranheim.
Kanskje er det tid for familiebilde og søskenfotografering også?

45 95 29 77 • 92 66 44 52
FOTOGRAF@GARBERGFOTO.NO

Vi tilbyr også: Innramming
Passbilder
Digitalisering av video (Hi 8, VHS, VHS-C, mini DV, 8MM)
Nettbasert fotokiosk

DU FINNER OSS PÅ RANHEIM
I GRILSTADPORTEN,
SKONNERTVEGEN 8-10
(I NEAPORTEN ETTER AVTALE)

WWW.GARBERGFOTO.NO

VELKOMMEN TIL
Tlf: 73 81 04 40 / post@xlbyggselbu.no
-Tlf:
Hele
byggevaresenter 73 Neadalførets
81 04 40 / post@xlbyggselbu.no
- Hele Neadalførets byggevaresenter -

arer
Hos oss kjøper du alle dine byggev tilbud.
d oss for gode råd og
Har du prosjekt på gang, ta kontakt me

Det får vi til

- Selbus eneste restaurant som
serverer amerikansk pizza
Pizza, kebab, kjøttretter og hamburger
Åpningstider:
mandag - lørdag: 14 - 22
søndag: 13 - 22

Takeaway: 414 25 753
Du finner oss på Tømra.

Tlf: 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no

xl-bygg.no

Hverdager: 07:00-17:00
Lørdag: 09:00-14:00

Vi tar både små og store selskap/catering
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Foto: Garberg Foto

Foto: Garberg Foto

Foto: Garberg Foto

Foto: Garberg Foto

Kortreist ferie:

Med familien i lykkelandet!
En liten time unna Trondheim ligger ei lita bortgjemt
perle av ei bygd. Denne bygda har for meg vært bygda
med Selbuvotten og Selbuhuset, men etter denne
helgeturen med campinghytte på Selbu Camping har jeg
sett at det er utrolig mye annet gøy og interessant å ta seg
til her også. Det er noe eget med det å utforske nye steder,
og med tre aktive tenåringer kan det være utfordrende å
finne noe som kan tilfredsstille behovet for både aktivitet
og total avslapping. Så hva kunne Selbu tilby min brokete
gjeng?
Årsøya er en severdighet i
seg selv, et imponerende og
inspirerende friareal. Gjengen min
kastet seg kjapt over fotballmålet og
flyttet seg etter hvert over til
volleyballbanen. Vi kunne
konkludere med at her er det
egentlig bare fantasien som setter
grenser, det var både tilrettelagt

frisbee-golfbane, trampoline,
grillområder, picnicbenker og store,
åpne områder for fri aktivitet. Det
er umulig å ikke nevne muligheten
for bading og soling på den deilige
sandstranda. Jeg kan virkelig
finne på å komme tilbake en
solskinnsdag bare for å ligge her
og kjenne på sydenstemningen og

dekke tærne med deilig sand!
Er du blitt bitt av stolpejaktbasillen? Vi prøvde oss på
stolpejakt, og det var gøy å navigere
seg rundt området med kart for å
samle på stolper på mobilappen. En
litt mer voksen utgave av pokemonjakt, vil jeg påstå, en morsom måte
å få oss rundt omkring i området
på. I løpet av stolpejakta kom vi
over et klatresenter hvor vi kunne
gå inn og bruke oppdemmede
feriekrefter. Dette senteret hadde
mange klatreløyper og haugevis
av buldreløyper. En skikkelig
overraskende opptur for alle
som klatra til topps – for det var
kreftene som stoppet aktiviteten
vår og ikke mangel på utfordrende
løyper! To dyktige instruktører

hjalp oss der vi stod fast, og gleden
over å mestre buldring og klatring
ga mersmak.
Etter en lang dag med aktiviteter,
satt vi og så på sola som fortsatt
var oppe. Vi pakka sammen
picnicutstyr og dro til den lange,
deilige sandstranda vi hadde fått
glimt av på Årsøya. Og det er
kanskje her en av hemmelighetene
til en vellykket ferie ligger hos min
familie: picninc, en stille stund,
frisbee og kveldsbad for den som
måtte orke det. «Sykt forfriskende
og digg at det er ferskvann,» var
dommen fra yngstejenta. Jeg
hadde nok med å ligge på pleddet
og se utover Selbusjøen og nyte
synet av fargene sola malte i de
gjennomsiktige sommerskyene.

Foto: Garberg Foto

Det er likevel ofte de små og nære
ting som utgjør store deler av
en vellykket ferietur. Jeg elsker å
starte dagen utenfor campinghytta
med kaffekoppen i solveggen og
se plassen langsomt våkne til liv
etter ei lys sommernatt, denne
gang var intet unntak.Eller da jeg
snublet over Selbu Husflidscentral,
fikk en inspirerende innføring i
Selbuvottens historie og kom ut
derfra med nydelig garn «jeg må
jo bare strikke votter til jentene
mine»! Og så var det gleden av
å sette tenna i deilig nybakst
fra Selbu bakar’n – et must for
sultne stolpevandrere. For ikke å
glemme min favoritt, da jeg rolig
og fredelig kunne ligge i hengekøya
ved Garbergselva, med boka mi, og
se på ungdommene som padla forbi

i kajakkene. Ahhhh, da snakker vi
ferie, folkens!
Det herlige er at vi bare har
sett en brøkdel av det Selbu
kan tilby en turist i eget land.
Vi har til gode å tilbringe en
lang dag på den fantastiske
«sydenstranda» Vikaengene,
gå på fjellturer i Skarvan og
Roltdalen nasjonalpark, besøke
sjokoladefabrikkene og hilse på
alpakkaene i Alpakkalia. Det får vi
gjøre neste gang, tenker jeg.
Takk for oss, herlige Selbu, vi
kommer tilbake!
Elisabeth Høidal
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SELBU

GODKJENT
ENTREPRENØR
Vi påtar oss de fleste
typer byggeoppdrag

Klar for norgesferie?

VI HAR UTSTYRET!
ÅPNINGSTIDER
Onsdag: 12-16
Fredag: 14-18

Alt av persontransport
opp til 16 personer

7381 7418

Fagkunnskap gir trygghet!
Godkjent for ansvarsrett
StartBank Id: 148278
Achilles Id: 105304

Tlf. 976 88 303

SELBU
drosjesentral AS

KVALITETSBRØD OG
KAKER

Vi holder til
i kjelleren på
Coop-bygget

Tlf: 73 81 72 92

ATV OG SNØSCOOTER
VI UTFØRER:

8-22

Er du på utkikk etter en entreprenørbedrift?
Trenger du hjelp og veiledning innen graving,
veibygging, VA-anlegg eller massetransport?
Kyllo Maskin AS er en
entreprenørbedrift med stor
fleksibilitet.

•
•
•
•

Vi har meget lang erfaring innen
entreprenørbransjen, ansatte
med høy kompetanse, en
moderne og variert maskinpark
og vi er opptatt av kvalitet og
pålitelighet.

•
•
•

Fjellsprengning
VA-anlegg
Veibygging
Dammer og
kraftverk
Gravetjenester
og grunnarbeid
Massetransportog formidling
Snøbrøyting

HUSK

Mob: 970 14 222
E-post: john.tore@kyllomaskin.no
Mob: 950 31 880
E-post: firmapost@kyllomaskin.no

Mob: 938 55 327
E-post: trond.ole@kyllomaskin.no

Selbuvegen 1688, 7580 Selbu. tlf: 911 01 237

- EU-kontroll
på biler inntil 7500 kg
-AC-service
på klimaalegg
-Tuning av motorstyreenhet
på bil, MC og traktor
-Flushing
av automatgirboks
-Service og reparasjon
på alle bilmerker
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SELBU
CAMPING

Velkommen til

VELKOMMEN TIL SELBU OG

B. LANGSETH
B. Langseth har drevet handelsvirksomhet i Selbu i lang tid. Her kan du fylle både handlevogn,
drivstofftank og mage under «samme tak». Med ett stopp dekkes alle behov.
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Vi har stor parkeringsplass, vaskehall, selvvaskeanlegg og el-billader.

Her har vi aktiviteter til store og små,
både på land og i vann!

*

*

STASJONEN ligger i en åpen løsning knyttet

til SPAR-butikken og Cafe Langseth, og tilbyr
selvsagt alle tjenester som hører hjemme på en Best-stasjon.

BUTIKKEN hos B. Langseth tilbyr et

stort utvalg av brød- og bakervarer,
ferskvarer i vår store ferskvaredisk og frukt/grønt, og ikke minst
mange varer fra lokale leverandører.
frister med et bredt utvalg av delikatesser
for sine besøkende. Vi tilbyr frokostog middagsbuffet. Cafe Langseth har
skjenkebevilling. For bestilling: 73 81 01 71

finner du ved Garbergselva, idyllisk
plassert ved Selbusjøen. Vi har et
allsidig tilbud, fiskemuligheter og
naturopplevelser i særklasse. Vi
tilbyr plass for både lange og korte
opphold.
er en komplett flerbrukshall,
med mange kvaliteter. Hallen
har en fotballflate på 40 x 60 meter, og en topp klatrehall.
Anlegget ved hallen har et topp utstyrt styrkerom, tuftepark,
kajakkpadling, ATV-kjøring, stupetårn og uteområder med
mulighet for mange aktiviteter i ulike årstider.

*Foto: Garberg Foto

HYTTER TELTPLASSER BOBILPLASSER CAMPINGPLASSER
HENGEKØYECAMP BÅT- OG KAJAKKUTLEIE FISKEKORT
•

•

•

www.selbucamping.no

•

•

•

B. LANGSETH
7580 Selbu
Tlf.: 73 81 01 70 – 73 81 01 80
http://blangseth.no
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Hingsten Rockwilder ble kåret i Norsk varmblod og er
nå blitt avlshingst.

KONKURRANSERYTTER MED
AVLSKARRIERE
Heidi Lien Bjerkan reiste ut som
16-åring for å studere og ri i Sverige
og Danmark. Som utdannet trener og
sprangstilsdommer har hun hatt en
spennende utvikling.

Mitt ferieparadis
Grete Trondsetås Berg
ser seg tilbake og mimrer
om hvordan det var å
være barn, ungdom og nå
voksen i «lykkelainne»
Selbu. De siste 40 åra har
hun og familien tilbragt
mye tid på feriestedet
Liajare i Øverbygda.

«Denne helga er det stille. Vi er
helt alene her oppi Liajare Edvin
og jeg. Det er behagelig. Minst like
godt er det når tunet fylles med
våre fire barn, svigerbarn og ni

aktive barnebarn, slekt og venner.

og mye, mye mer.

Vi er heldige som har fått overta
dette vakre stedet etter mamma
og pappa, i bygda Selbu; mitt
barndoms paradis. Her har jeg
tilbragt mange helger og ferier.
Med fire besteforeldre og «all»
min slekt her i Selbu, var jeg godt
kjent med Selbu, før Liajare ble i
familiens eie. Jeg minnes godt åpne
bæssmorfang, dyr i fjøset, hersjing
om sommeren og høstferiens
potetopptaking. Eller når vi var på
besøk på hytta til tante og onkel
oppi Åsåm, i lek med søskenbarn

Etter at jeg ble konfirmert ble det
populært med Selbufester. Som
ungdommer hadde vi en plass
å være den gangen. Ofte var det
fester med flere generasjoner, så
noen ganger var jeg på fest med
både mamma, pappa, tanter og
onkler. Det var «søkktrivele»
og jeg tror vi fikk med oss noe
veldig verdifullt med denne
aldersblandinga - alle sammen.
Jeg tenker at vi som er godt
voksne i dag, har et spesielt ansvar
for at dagens ungdom også får

denne muligheten. Ingenting
er så trivelig som å være på fest
under Selbumartna’n i juni og
møte mange unge og «gamle»
slektninger. For ikke å glemme det
artige og sosiale rundt festen på
Hyttbakken 4.juledag!
Jeg har alltid vært så heldig
å få være mye sammen med
storfamilien min. Det er en
verdifull arv jeg har tatt med meg
videre. Noe av det beste jeg vet
er når flokken min kommer til
«lykkelainne vårt». Der trives vi,
ofte fire generasjoner sammen.

Siden hun startet med Stall Bjerkan i 2010
har Bjerkan undervist privat og hatt inntil 25
elever hver uke, i tillegg til å drive rideskole.
Stallen er lokalisert ved Selbu travbane. Når
det gjelder avlsvirksomheten samarbeider
hun med Garli Avlsstasjon. Hun trener
også hester for andre, men satser nå mer
på sin egen karriere, samt unghester og avl.
Heidi forteller at hun har spesialisert seg
på unghester og grunnarbeid, og tar i mot
treningshester gjennom hele året.

Her kan vi bake flatbrød ute, bade
i Hersjøen eller på Vikaengan, og
gå til topps på Bringen. Å ta turen
til Selbumartna’n er en tradisjon,
i tillegg til den årlige juletrefesten
med storfamilien. Av og til besøker
vi kyrne til naboen eller bare leker
ute på tunet, mens Nea radio går i
bakgrunnen. I skumringa eller på
natta hender det vi studerer elgen
og rådyrene som går rundt husene.
Her i Liajare og Selbu stortrives
vi!»
Grete Trondsetås Berg

Stall Bjerkan tar fortsatt noen oppdrag i
form av leieridning og fellesturer dersom det
passer inn i timeplanen, smiler Bjerkan, før
hun tar en ny treningsøkt med sin fyrrige
varmblodshingst.

Føllet er 10 dager gammelt.

Møt sommeren i Selbu:
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Idylliske Årsøya
& nydelige Selbustien

17

Selbusjøen Hotell og Gjestegård.
Videre går den via Årsøya og
Vikaengene før den ender opp
i Vikastøa. På veien finner du
mange benker, rasteplasser med
grillplass og bålpanne. Stien er
pyntet med blomster og artige
steiner og har flere plasser der en

Knappe 30 minutter fra
Trondheim Lufthavn Værnes
finner du Årsøya Fritidspark
og den 8 km lange Selbustien.
Stien er nettopp ferdigstilt og
er allerede blitt et populært
turmål. Årsøya er kjent for
sine store festivaler og mindre
arrangement av ulik karakter,
i tillegg til at parken innbyr til
aktivitet for både voksne og
barn.

Foto: Kenneth Høidal

På Årsøya fritidspark finner du
lekepark for de yngste, i tillegg
til baner for strandvolleyball,
beachhåndball, trampoline og
HC-fiskeplass. Den ni hulls
frisbeegolfbanen på Årsøya ble
i år kåret som «Landets tøffeste
bane» av frisbeegolf.no. Midt
i juni ble også Selbu sin nye
og populære hengekøyecamp
åpnet her. På Årsøya kan du telte
gratis med både hengekøye og
telt. Det er tilrettelagt med eget

sanitæranlegg. Blir du kaffetørst
og får lyst på en vaffel, så er
kiosken i paviljongen rette sted.
Den er åpen i helgene. Nytt av året
er også «Allsang på Årsøya» så
her er det bare å renske røsten og
kaste seg med!
Selbustien er en praktfull
turtrasè langs Selbusjøen med
handicaptilrettelagt grussti.
Den passer godt for folk i alle
aldre og starter ved Putten ved

kan prøve fiskelykken. Elva Nea og
Selbusjøen er kjent for meget godt
ørretfiske så middagen kan fort
være i boks.
Vikaengene er Trøndelags lengste
sandstrand med tre kilometer ren
sand. Her er det god plass til alle

og enhver. Nydelige solnedganger
er ren «mindfullness» for kropp
og sjel!
Velkommen til perlen Årsøya
og Trøndelags flotteste tur- og
aktivitetssti!

Bygda med lange

strikketradisjoner
18

Østrungen:

En fryd for øyet
Med nydelig utsikt fra gapahuken blir
vi bergtatt. For et sted! Vi ser ut over
innsjøen, mens furu og gran speiler seg
i den. Som ferierende i «lykkelandet» i
en årrekke, har denne perlen vært helt
ukjent for meg.

Lisbeth Norbye, Liv Grøtte og Anne Lise Valle. Daglig leder, Annee Grøtte Viken var ikke tilstede da bildet ble tatt.

22.februar åpnet Selbu Husflidscentral en butikk i Selbu Bygdemuseum sine lokaler.
Vi møtte tre av eierne som fant ut at de ville bli gründere da Selbu Husflid la ned.
Lokalet oser av farger og strikkeglede uansett hvor du
vender deg. Selbuvotten er ikke lengre bare tradisjonell
svart og hvit eller grå og hvit. Nøster i sennepsgul,
mosegrønn og en varm rødfarge lokker deg mot
strikkepinnene. Fargerike utstillinger møter deg og
inspirerer til fantasi og kreativitet.
– Hvem er det som strikker alle disse produktene?
Vi har rundt 40 strikkere som leverer varer til oss, men vi
vil nok trenge flere, så vi bør vel rekruttere «strikkersker»
etterhvert, smiler Liv Grøtte.
Ellers så syntes vi det var en god idé å kombinere
butikken med bygdemuseet som har en spennende
strikke-utstilling oppe i 2. etg., forteller Lisbeth Norbye.
– Hvilke fremtidsplaner har dere?
Vi ønsker blant annet å samarbeide med Selbu
Husflidslag og andre aktører i Selbu om å lage en
«besøksrute». I tillegg til dette har vi planer om å
arrangere strikkekurs til høsten, forklarer Liv.
- Det blir også
en spennende
boklansering med
Anne Bårdsgård sin
andre strikkebok i
midten av august,
tilføyer Anne Lise
Valle.
Det er ingen tvil
om at de fire damene
Foto: Annee Grøtte Viken.

har mange ideer for butikken, og det skal bli
spennende å følge de videre. Én ting er i hvert fall
sikkert; nå klør det i fingrene etter å sette i gang
med et nytt strikkeprosjekt med mitt nyinnkjøpte
garn fra Selbu Spinneri. Totråvotta med skartrell
og kaffekånn.

SOMMÅR

Et smilende vertskap
møter oss på en av
sommerens flotteste
dager. Her får vi høre mer
om hva vakre Østrungen
Friluftsleir har å by på.

Maria og Halvard viser oss rundt i flotte
tømmerhytter som er både romslig
og barnevennlig. Her kan du ta med
hunden eller gullfisken for den saks
skyld. Dette må jo være det perfekte
sted for en familieferie, men også
et yndet sted for «syklubben» eller
guttegjengen.

Østrungen Friluftsleir ligger

formidabelt
Østrungen Friluftsleir
liggertil med et vakkert
skue over innsjøen Østrungen
formidabelt til med et
vakkert
skue
omtrent
18 km fra
Selbu
Mens fuglene kvitrer og fjellufta fyller
sentrum. Her ﬁnner du
over innsjøen Østrungen
omtrent
fantastiske
naturopplevelser
lungene, rusler vi ned mot sjøen. Her
med god tilgang til både
18 km fra Selbu sentrum.
Her finner
ﬁskevann og fjelltopper. Leiren
er det mulighet for å prøve fiskelykken
består av 4 laftehytter som
du fantastiske naturopplevelser
hver har sengeplass til ﬁre,
fra land og fra båt. Tenk å grille fersk
grillhytte,
åpen gapahuk og
med god tilgang til våde
fiskevann
vedskjul. Vi har også båter til
ørret til middag på kvelden! Bålplassen
og fjelltopper. Leirendisposisjon
bestårfor
avvåre
4 gjester.
er klar og ved finner du i vedskjulet!
laftehytter som hver Kontaktinformasjon
har sengeplass
ostrungenfriluftsleir@gmail.com
til fire, grillhytte, åpen
gapahuk
994 99 102/938 95 483
@ostrungenfriluftsleir
og vedskjul. Vi har også
båter til på Facebook
disposisjon for våre gjester.
Kontaktinformasjon
ostrungenfriluftsleir@gmail.com
994 99 102 / 938 95 483
@ostrungenfriluftsleir på Facebook
Grillhytta er jegernes yndlingsted

etter en spennende jaktkveld. Her

ÅPEN BUTIKK & MUSEUM
21.JUNI TIL 16.AUGUST

Museet er åpent hver dag mellom 11.00 og 17.00
mens butikken er åpen torsdag til lørdag 11.00 til 16.00
- samt etter avtale. Ta kontakt for større grupper.
SKARTTRELL Å KAFFEKÅNN

VELKOMMEN!
SELBU HUSFLIDSCENTRAL & SELBU BYGDEMUSEUM
GJELBAKKEN 16 • 7580 SELBU • +47 468 99 657

Østrungen Friluftsleir ligger
Østrungen
Friluftsleir
ligger
jaktes
det
både elg og rype. Er du
formidabelt
til med
et
vakkert
formidabelt
til med et
vakkert
skue over innsjøen
Østrungen
skikkelig
heldig
får du besøk av elgen;
skue
over18
innsjøen
omtrent
km fra Østrungen
Selbu
omtrent
18
km
fra
Selbu
sentrum. den
Her ﬁnner
du nemlig også her, men ikke
trives
sentrum.
Hernaturopplevelser
ﬁnner du
fantastiske
fantastiske
naturopplevelser
under
elgjakta.
med god tilgang til både
med god tilgang til både
ﬁskevann og fjelltopper. Leiren
ﬁskevann og fjelltopper. Leiren
består av 4 laftehytter som
består av 4 laftehytter som
hver har sengeplass til ﬁre,
hver har sengeplass til ﬁre,
grillhytte, åpen gapahuk og
grillhytte, åpen gapahuk og
vedskjul.ViVihar
harogså
ogsåbåter
båtertiltil
vedskjul.
disposisjonfor
forvåre
våregjester.
gjester.
disposisjon

I sommervarmen kan du ta et forfriskende bad i Østrungen. Vil du
en tur, er det flotte muligheter for det med 9 km vei

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
heller sykle eller gå
ostrungenfriluftsleir@gmail.com
ostrungenfriluftsleir@gmail.com
rundt
99499
99102/938
102/938
95vannet.
483
994
95
483

Østrungen; et perfekt sted for friluftsliv og rekreasjon!

@ostrungenfriluftsleirpå
påFacebook
Facebook
@ostrungenfriluftsleir
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Sykkelruter i Selbu

Selbu Kommune
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Fra Tømra kan følgende sykkelturer anbefales:

1 Langs Selbusjøen Nord

Middels krevende tur fra Tømra til Draksten på 29 km en vei fordelt på 530
høydemeter. Turen går på fast underlag, grus og trillesti.

2 Tømra - Fuglem - gml. vei Grøtte - Fosshode - Tømra
Krevende tur på 18 km en vei på fast underlag, grus og trillesti.
Turen kan kombineres med sykkelrute 1.

3 Tømra - Espet - Mogrenda

4,4 km på underlag grus. Kan gjerne kombineres med rute 1 og 2.

6 Gammelveien Garberg - Tømra

Lett tur på 5 km på fast underlag, grus/kjerrevei.

Fra Innbygda kan følgende sykkelturer anbefales:

4 Børsjørunden 28,5 km

Middels lett rundtur på hovedsakelig grusdekke, noe fast underlag og trillesti.

5 Stråsjøvolln rundt 25 km

Middels krevende tur på hovedsakelig grusdekke, noe fast underlag og trillesti.
Turen kan kombineres med sykkelrute 4.

6 Gammelveien Garberg - Tømra

Lett tur på 5 km på fast underlag, grus/kjerrevei.

Fra Mebonden kan følgende sykkelturer anbefales:

7 Mebonden - Hersjøen - Hoemskjølen 14,7 km

Middels lett tur på litt fast underlag og hovedsakelig grusdekke fordelt på
195 høydemeter.

8 Mebonden - Hersjøen - Røssvegen - Roltdalen 26 km

Middels krevende tur på litt fast underlag og hovedsakelig grusdekke fordelt
på 222 høydemeter.

9 Kalvåarunden 22,6 km

Lett rundtur på 75 % fast underlag og 25 % grusdekke fordelt på 250 høydemeter.

10 Mebonden - Kalvåa - Flora - Heggsetdammen - Græsli 44 km

Middels krevende tur på noe fast underlag, men mest grusdekke fordelt på 427
høydemeter. Kan kombineres med rute 9, 11 og 12.

11 Flora - Roltdalen (Startsted Flora) 11 km

Middels krevende tur på grusdekke fordelt på 394 høydemeter.
Kan kombineres med rute 8 og 10.

12 Mosletta - Skyttholet (Startsted Mosletta) 14,3 km

Middels krevende tur på grusdekke fordelt på 468 høydemeter.
Kan kombineres med rute 9 og 10.

13 Sørungen rundt - (Startsted Mebonden) 41 km

Middels krevende rundtur på 25 % fast underlag og 75 % grusdekke fordelt på
560 høydemeter. 30 km fordelt på 510 høydemeter dersom startsted
Vikvarvet.

14 Renårunden - (Startsted Mebonden) 43 km

Middels krevende tur på 25 % fast underlag, 70 % grusdekke og noe trillesti fordelt
på 595 høydemeter. 32 km fordelt på 540 høydemeter dersom startsted Vikvarvet.
Kan kombineres med rute 13 og 15.

Tegnforklaring

-------

Sykkelruter

15 Selbusjøen Syd - (Startsted Mebonden) 28 km

ParkeringP

Flere ruter/more routes - visitselbu.no, ut.no, og godtur.no

Middels krevende tur med noe fast underlag men hovedsakelig grusdekke.

Skogsbilvei
Turistveg 705
Trillestier

Sykkelrutene i Selbu har 3 hovedstartsteder, og består av totalt 15 ruter som gjør det mulig å
sykle i ulikt terreng og ulike deler av kommunen. Sykkelrutene viser attraktive områder både
når det gjelder natur, kultur og evt. attraksjoner.
Rutene varierer med tanke på lengde og vanskelighetsgrad. Noen ruter er lette og passer
for alle, mens andre er mer krevende og det vil være en fordel å være sykkelvant og i bra
form. Sykkelrutene er skiltet med informasjonstavler og ulike skilt, og hver rute har unikt
rutenummer fra 1 - 15.
Vanskelighetsgrad framgår også av beskrivelsen for den enkelte rute.

Enkel
Vær oppmerksom på

All ferdsel på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.

Caution

• All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in emergency situations.

Selbu Kommune NEA

CK

Middels

Krevende

Ekspert
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LIV OG RØRE I SELBU!

Har du hørt om den
blå reven Turbo?

Selbu O-klubb og flere aktører
har mange aktivitetstilbud til
folket. Trimturer i Selbu er et
samarbeidsprosjekt mellom alle
idrettslagene i Selbu der en har
fellesturer hver uke. Du finner
en turoversikt på Facebook og på
butikker, hotell, kommunen eller
hos Frivilligsentralen.

I år vil det være mulig å delta
på Turboturer fra 1.juni til 10.
oktober, da finner du fem fine
turmål rundt omkring i Selbu.
Og vettu – ALLE som deltar på
Turbotur og sender inn kortet får
premie!

Det er veldig mange flotte og
ulike trimtilbud i Selbu, sier
en engasjert leder i Selbu
O-klubb, Karin Galaaen. Hun
ivrer etter å fortelle meg om
både gamle og nye tilbud.

En av disse er nykomlingen
Stolpejakten med poster på
Mebonden vest og i Damøyene
i Innbygda. Disse finner du på
Facebooksiden til Selbu O-klubb.
Stolpejakten, årets nykommer har
allerede registrert over 800 aktive
personer. 50 stolper vil stå ute i
tidsrommet 15.mai til 1.oktober.
En fin måte å bli kjent på nye
steder. De som har registrert alle
stolpene er med i trekningen av 10
spennende premier. Selbu er en av
fem trønderske kommuner som
har starta «Dra på stolping», som
er en god markedsføring av bygda,
smiler Karin.
Sjekk stolpejakten.no for digital
registrering eller last ned appen
«stolpejakten» fra Appstore eller
Google Play. Hvis du ønsker et
kart på papir, kan du hente det på
butikker, hotell, kommunen eller
hos Frivilligsentralen.

Gåttåsfjellet. Foto: Karin Galaaen.

«17 i Selbu» er et folkehelsetiltak
fra 1. juni til 15. oktober i regi
av Selbu kommune. Her besøkes
17 steder i Selbu kommune. De
som ikke ønsker å laste ned appen
kan finne beskrivelser og kart på
kommunens hjemmeside.

de arrangerer felles sykkelturer.
Tirsdager er det rolig sykkeltur på
1 1/2 time for aktive mosjonister,
og andre som har lyst på en felles
sykkeltur.Torsdager er det lagt
opp til felles trening for aktive
konkurransesyklister.

«10 på topp» har vært en tradisjon
i 40 år i tidsrommet 1.juni til
15.oktober. Poster og kart kan
lastes ned fra appen eller en kan
hente en post-/kartoversikt på Best
Selbu eller Selbusporten. Mer info:
turorientering.no

På hjemmesidene til
Turistforeningen ut.
no og VisitSelbu.no finner du en
oversikt over sykkelmuligheter
i Selbu. 15 ruter dekker hele
Selbu med ulik lengde og
vanskelighetsgrad.

«Sykkel-O» har fem trimturer
fra 1.juni til 15. oktober som kan
registreres på trimpoeng.no.

På Tømra, i Innbygda v/Best B.
Langseth og i Mebonden v/Sport 1
er det store oversiktstavler.

Sykkelturer
Leder i Nea Cykleklubb, KarlErik Elvsveen, kan fortelle at

Selbustrand IL arrangerer felles
sykkelturer torsdager og søndager.
God tur!

Trimpoeng er óg en nyhet. Last
ned appen fra trimpoeng.no og du
får opp både kart og informasjon
om «17 i Selbu», «10 på topp» og
«Sykkel-O.»

«Ikke det? Det er han som lusker rundt i skog og mark, og
henger opp poster på turmål som er lette å nå for små bein.
Turbo er maskoten til Barnas Turlag. Han ELSKER å møte
barn på tur, gjerne ilag med voksne. Når barna kommer syngende, med andpustne voksne bak – da koser Turbo seg. Og
nå har Turbo vært på ferde igjen».

I Selbu er det en lokalavdeling
av Barnas Turlag Trondheim, et
tilbud for barn mellom 0 og 12
år. Vi ønsker å være med på legge
til rette for at barnefamilier kan
oppleve glede, selv ved korte turer.
Aktivitetene foregår i nærmiljøet,
og i Selbu har vi rikelig med

Ei viktig målsetting for de ulike
aktivitetene i Barnas Turlag, er at
de skal foregå på barnas premisser
der de voksne er aktivt med.
Det å oppleve gleden av å være i
naturen sammen, og gi barna god
tid til glede og fantasifull lek, står
sentralt. Å gjøre noe sammen med
barna gir dem gode og positive

Foto: Karin Galaaen

opplevelser som de har med seg
resten av livet.
P.S. Konvolutter med mer
informasjon om Turboturer, fås
kjøpt på Best B. Langseth og
SelbuSport1 i Mebond.
Følg oss gjerne på Facebook!
Eva Dahlø Fossan

BOLIGOPPFØRING
REHABILITERING

B L I K K FA N G P Å V E I E N -

K A R AT PA N E L F R A

JON INGE KULSETH
Daglig leder
+47 951 49 400
jik@kubeent.no
Ivrige syklister i Nea Cykleklubb.

muligheter for et allsidig og aktivt
friluftsliv. Gleden ved å gå på tur
er noe av det viktigste vi kan gi
barna våre, samtidig som det er en
fin mulighet til å bli bedre kjent
med bygda vår.
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TOMMY EIDEM
Prosjektleder
+47 414 25 861
te@kubeent.no

Tlf.: 73 81 01 00
E-post: selbu@kjeldstad.no
in n t re . n o / kj e lds tad-t relast .no
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Perler i Selbu
B I L D E R F RA F R I LU F TS E N T US I A ST E R
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Foto: Garberg Foto

Anne Kristin Slind: Rolsethvåttån

HØYT HENGER VI - «TUSSI ELLER TRELI?»

Rune Berg: Middagen smaker
best på bål!

Unni Haarstad: Bringen

Karen Espelund: Bilde fra Norge
på tvers turen.

I Selbu Klatreklubb ønsker vi å ha et miljø hvor
«å være best» ikke er målet. Her skal det være
rom for at både nybegynnere og eksperter skal
kunne klatre i samme vegg uten at det bærer preg
av konkurranse. Vi ønsker et åpent, inkluderende
og hyggelig miljø. Vi oppfordrer til kunnskapsdeling mellom medlemmer og besøkende, om
klatreteknikker, beste praksis i forhold til sikring og
andre klatrerelaterte emner i hallen.
Vi tilbyr brattkortkurs og topptaukurs til både
medlemmer og ikke-medlemmer. Vi arrangerer
også andre arrangementer. Følg med på
siden aktiviteter og
kurs for kommende
arrangementer i
klatrehallen.
Buldreveggen er ca. 5 m
høg, mens tauveggen er
11.40 meter.
Følg oss gjerne på
Facebook og Instagram!

Kjellrun Sporild: Hevillen - en
Anne Marit Garberg: Solnedgang Unni Haarstad: Skarven
grensetopp mellom Selbu, Malvik over Selbusjøen.
og Trondheim.

Lena Hammerhaug
Storvik

Foto: Garberg Foto

HEGGEN Hyttegrend - Tomter og hytter til salgs
26
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Selger og ansvarlig for feltsamarbeid
Bård Lie
tlf: 979 96 635 • lie@saltdalshytta.no

Grunneier
Eivind Aune
tlf: 955 58 555 • eivind.aune@gmail.com

REALISER DIN HYTTEDRØM...

MED «FELET» BRINGEN
SOM NABO
Går du med tanker om å
skaffe deg hytte i Selbu?
Da er Heggen Hyttegrend i
Østrungen verdt et besøk.
Eivind Aune er entusiastisk
når han forteller om hyttefeltet
som ligger ved Heggensetra ved
den vakre innsjøen Østrungen.
Området ligger nært sjøen i et
solrikt område. I disse dager er
byggetrinn 1 ferdigstilt med 14
klargjorte tomter med vann, strøm
og avløp.
Han har valgt Saltdalshytta som
samarbeidspartner da han likte
hyttemodellene deres svært godt,
men poengterer at eventuelle
kjøpere kan sette opp den hytta de
selv ønsker.

Aune forteller videre at kun en
drøy times kjøretur fra Trondheim
er med på å øke antall bruksdøgn
Det er brøyta helårsveg til området
og det er mobilt bredbånd, så
her ligger det fint til rette for
hjemmekontor for de som har
mulighet for det.
Tilknyttet hyttefeltet er også 15
nausttomter - da Østrungen er en
innsjø med gode fiskemuligheter.
En ørret på kroken er nok ikke en
sjelden vare. Utover det er det en
del jakt i området, og på vinteren
kan en spenne på seg skia ved
hytta og gå etter oppkjørte løyper
hvis en vil det, avslutter Aune, som
ønsker nye hytteeiere velkommen
til Selbu!

Unik mulighet med flotte, store, solrike tomter ved vannet.
Ved Østrungen i Selbu - kun en drøy times kjøring fra Trondheim.
Alle fasiliteter - vann, strøm, avløp og vinterbrøytede veier.
Naturskjønne omgivelser - mulighet for naust og båtplass!
Ta kontakt for visning!
God sommer

Mer info om Heggen Hyttegrend på Facebook og Finn!

Velkommen til
Trøndelags FLOTTESTE
tur- og aktivitetssti!
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Komplett utstyrt

EQC AMG Edition
EQC 400 AMG Edition

Utstyr inkludert i standardversjon:

Tillegg AMG Edition:

Nå
kr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

699.000,-

Spar kr 34.620,-

•
•
•
•
•
•
•

#

SELBU

STIEN

visitselbu.no
Følg oss på
Facebook!

4MATIC firehjulstrekk
MBUX inkl. touchpad
MULTIBEAM LED lys
110 kw Hurtiglader CCS
Ladekabel for vanlig stikkontakt
Ladekabel for wallbox
Easy-pack elektrisk bakluke
Keyless-GO komfortpakke
Oppbevaringspakke: 12V uttak i
bagasjerom, 2 USB-uttak i baksetet,
oppbevaringsrom i bagasjerom
Mørke ruter bak
Setekomfortpakke: Forseter elektrisk
justerbare i høyde og rygg, 4-veis
korsryggstøtte
EQ Remote- og navigasjonstjenester
Multifunksjonsratt i skinn
ISOFIX barnesetefester i ytre
bakseter
EQ komfortunderstell
Med mer

•
•
•
•

AMG Line: AMG interiør og eksteriør
Sommer og vinterhjul 20”
AMG lettmetallfelg
Metallic lakk
Kjøreassistentpakke: Aktiv avstandsassistent
DISTRONIC med styreassistent, DISTRONIC
Plus med styreassistent, PRE-SAFE® System
Smartphonepakke: Apple CarPlay, Android
Auto
Aktiv parkeringsassistent med PARKTRONIC,
360° kamera
Tilhengerfeste
Bagasjeromsnett

Pris inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. EQC 400 AMG Edition: Rekkevidde inntil 404 km. Gjennomsnittlig elektrisk
energiforbruk: 22.3 - 25.0 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km. Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP. De angitte
verdiene er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen
AS. Tilbudet er gyldig til 30. august 2020. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

Arild Reitan Sandnes, Tlf: 91 88 85 88, E-post: arild.reitan.sandnes@motor-trade.no
Christer Nilsen, Tlf: 92 05 72 30, E-post: christer.nilsen@motor-trade.no
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BLÅMUGGOSTENE OG
SALATOSTENE FRA
TINE MEIERIET SELBU

TINEs eneste anlegg som produserer
blåmuggost og i tillegg salatost
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VELKOMMEN TIL

I SELBU

Vi utfører alt innen VVS for nybygg,
rehabilitering og næring
i Neadalføret.

Selbuhus Rørleggerservice AS
Vår mann i Tydal, Erlend Haarstad, tlf. 455 16 456
Selbuvegen 817 // 7580 Selbu
Tlf.: 476 36 000 // E-post: ﬁrmapost@selbuhus.no

2% KJØPEUTBYTTE FOR MEDLEMMER
I COOP MIDT-NORGE
Åpent: 8-22 (9-21)

31

32

33

Foto: Jonny Remmereit

Sommer-glede 2020:

DIN FØRSTE FJELLTUR?
Denne sommeren er det viktig at du planlegger ferien din godt. – I år er det ikke mulighet
for «drop-in», sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening. Dette
året må folk planlegge godt og booke seg inn i forkant av fjellturen.
I «annerledesåret 2020» er kapasiteten på
turisthyttene redusert en god del.
– Vi må ha oversikt over alle som har bodd på våre
hytter for å sikre smittesporing, fortsetter Bergrem.
Den Norske Turistforening har utarbeidet en
instruks for smittevern på hyttene, i tillegg til en
smittevernplan som kan endres etterhvert som rådene
fra helsemyndigheter endrer seg.
I vakre Roltdalen og Skarvan nasjonalpark finner vi
Norges minste, betjente DNT-hytte, Schulzhytta, som
ligger 574 moh. Området er rikt på kulturminner
og et flott utgangspunkt for dagsturer med ulike
mål. Du kan utforske Kvernsteinsbruddene, en
nedlagt kobbergruve eller ta en topptur til Fongen,
Sprøyten eller vandre i Skarvanmassivet. Fantastiske
turopplevelser venter deg i et vakkert område der
natur og kultur møtes.

OK!
URB OG
T
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O
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SELBU KIRKE
Selbu kirke er fra middelalderen,
men vi vet ikke riktig hvor gammel
den er. Mest sannsynlig er den
fra første halvdel eller midten
av 1100-tallet. Den har 500
sitteplasser og hevdes å være en
korskirke i stein. Den eldste delen
av kirken er romansk, mens tårnet
etteraper gotisk stil. Altertavle
og prekestol er i 1700-talls
bondebarokk.

en premie fra skattekista hvis du
sender henne løsningen på mail
til: lisbeth.ingvild.sorflakne@
selbu.kommune.no

Har du bilder fra skattejakten må
du gjerne sende henne det også.

Lyst til å bli bedre kjent med Selbu
kirke? Lykke til!
Åpen kirke fra 28. juni ut juli
måned fra kl.11-15.

Selbu kirke er kjent for sin
gode akustikk til konserter og
lydopptak, og Trondheimsolistene
er blant dem som har gjort flere
opptak i denne vakre kirka.

Les også mer om den spennende Expedition-turen
Norge på tvers. www.norgepatvers.no

Kr. 290.Husk: Bestill på forhånd og følg
smittervernreglene.
Sjekk: www.tt.no

Foto: W@ng

Selges fra bokhandlere, turistforeningskontorer,
enkelte handelssteder og direkte fra NGU:
distribusjonen@ngu.no eller tlf. 73 90 40 00

I sommer kan du laste ned appen
FOTSPOR og gå på skattejakt
rundt Selbu kirke. Bruk koden
7438Y og møt opp ved porten til
kirka.Ved hver ledetråd finner du
en bokstav som til slutt gir deg
et løsningsord. Lisbeth lover deg

En vakker parkliknende kirkegård omgir bygningen. Foto: W@ng

Med familien på

NORSK RADIO- OG
FJERNSYNSMUSEUM
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Når en severdighet ligger godt utenfor allfarvei, lurer man
noen ganger på om målet er verdt reisen. Det trenger du
ikke bekymre deg for når det gjelder et besøk til disse
muséene i Sjøbygda. Selv om veien virker øde og du mer
enn én gang tror at du har kjørt feil. Det ligger en historisk
skatt og venter der fremme.
Jan Erik og Anne Helene Steen
har bygd opp to samlinger
med gammelt og nytt radio- og
fjernsynsutstyr på Eggen gård i
Sjøbygda, ved vakre Selbusjøen.
Over 40 000 objekter er vevd
sammen på systematisk og
interessant vis over flere etasjer
i to ulike bygg. Sammen danner
disse en nær og komplett oversikt
over apparater fra mellom 1890 og
nåtiden.
Jeg, og min familie på fem, ble
med Jan Erik på guidet tur en
regntung dag i juni 2020. Mens

koronaviruset forandret landet der
ute, forklarte Jan Erik oss fordelene
med Tandberg Coronas analoge
lyd trygt under tak. Humoristisk
og kunnskapsrikt engasjerte han
hele familien med forklaringer
og lydsnutter. Ikke bare musikk
fra store jukebokser og gamle
fjernsyn på «hele» 17 tommer, men
også med innslag av de korrekte
radiovertenes faste opplesning
av valutakurser på 70-tallet .For
ikke å glemme Bjørge Lilleliens
rørende jaging av Oddvar Brå inn
til 38.52,5 under Ski-VM i Oslo.

Hyttetomter selges!
En varm sommerkveld dro
vi på besøk til Erik Brenna
i Alpakkalia i Øverbygda.
Han kunne fortelle at disse
trendy husdyrene, som
opprinnelig er fra
Sør-Amerika, fascinerer
folk i alle aldre.
Må innrømme at jeg var litt spent
da jeg nærmet meg disse litt
spesielle, men eksotiske dyrene.
Jeg hadde jo hørt at de spyttet så
jeg hadde ikke akkurat tatt på meg
«den fineste sommerkjolen». Men,
den frykten var nok ubegrunnet.
– De er veldig tillitsfulle, og har
normalt ikke noe behov for eller
ønske om å spytte mot oss, kunne
Brenna berolige meg. De sikter
derfor sjelden på oss mennesker,
men kan spytte på hverandre hvis

de blir litt ivrige på maten eller om
de knuffer seg imellom.
De er svært nysgjerrige og
tillitsfulle, samtidig som de er
skeptiske og varsomme.

«Selbu strikkebok.»

Selv om de ble litt nysgjerrige
på fotografen fikk jeg tatt noen
artige bilder innimellom. De var
fargerike og hadde noen særegne
fjes; både søte og snodige.

For mer info om Alpakkalia; følg
oss gjerne på Facebook, Instagram
og Snapchat.

– Hva gjør du med ulla til
alpakkaene?
– Den går til Selbu spinneri der
den beholdes i sine naturlige
farger. Jeg får tilbake tykke, gode
tova pledd, lillefingertykt ryegarn
og vanlig garn iblandet noe
saueull. Når jeg får stort nok lager
har jeg planer om å selge garn og
produkter inspirert av blant annet

Alpakkalia har ikke faste
åpningstider, men tar imot turister
og andre besøkende etter avtale.

SYLANE
HYTTEFELT

Både Steen og “Rock-Ola” tok fram
rockefoten

Jeg vil faktisk ikke fortelle så mye
mer… Du må ta turen selv for å
sanse og oppleve. Jan Erik er en
strålende historieformidler med
tilsynelatende bunnløs kunnskap
om disse brune boksene som har
brakt verden inn i stua gjennom
mer enn 100 år. God fornøyelse!
Kenneth Høidal

TORVTAKSPESIALISTEN
TORVTAK GRØNN BLOKK
TORVTAK I BULK
TORVTAK I 50 L SEKK
TORVTAK I 1400 L STORSEKK

kommunalt vann og kloakk i
Sylane hyttefelt.
Kontakt:

John Inge Sørensen
951 36 736 / post@soerens.no

www.fossli.no
mail@fossli.no
mobil 97592770

Nybygg – Oppgradering
Betong - Hytter
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Selbu Bygde-og
Hytteservice SA
Et bra alternativ både for
store og små arbeidsoppdrag.
Disponerer mye arbeidsfolk med mangfoldig
kompetanse og stor maskinpark.

LAKKERING OG
OPPRETTING
AV BILER
Bobil- og campingvognplass
Båt og hytteutleie
975 11 027 / 971 63 511
bkorsvo@frisurf.no
Tor Stein Korsvold

Tlf: 73 81 77 30 | krauto@start.no

Vi tar oppdrag for
privatpersoner og bedrifter

Gratis befaring og uforpliktende
pristilbud på ditt prosjekt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Ta kontakt på post@jrbygg.no
Selbu/Tydal: 920 43 187
Stjørdal/Malvik: 917 20 406
For katalogbestilling: www.jrbygg.no

Tlf 930 50 160
Les mer om oss på
www.bygdeservice.no

Forhandler av

ALT AV HENGERE
til bil, båt og skuter

GJØR FAVORITTSTEDENE DINE
OM TIL KUNST PÅ VEGGEN!

Selbu Trykk printer bilder på mange forskjellige materialer på størrelser opptil 130 cm
bredde.
Vi tar også på oss dronefotografering av eiendommer.
Ta kontakt med oss!
7381 0480 // post@selbutrykk.no

Du finner
oss ved
Fv705!
Priseks.
bilde utskrevet i
str. 50x70 cm på
fotopapir:

250,-

Salg og Service
Mobil: 951 54 450

KJELKER OG
PULKER
til snøskutere

BÅTER

Ciljan - Vikingboat
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Jentene på tunet:
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Et spektakulært sjokoladeeventyr
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Fra et glassgulv i kurs- og
konferanselokalet kan du se rett ned i
produksjonslokalet.

De delikate håndlagede sjokoladebitene
er flotte å se på og smaker bare
himmelsk.

I sommer vil Jentene på
Tunet invitere feriegjester
og andre inn i en spennende
sjokoladeverden. Kun en
time fra Trondheim og 30
min fra Værnes finner du
«verdens beste sjokolade.»
Fjøset i Bardogar´n, på
nesten tusen kvadratmeter,
er restaurert og rommer både
sjokoladeproduksjon og en
eksotisk sjokoladeverden. Når
du kommer inn i butikken og
kafeén møter du en sjokoladevegg,
en magisk sjokoladefontene
og to grønne, store kakaotrær.
Sittegrupper i delikate farger;
hvitt, turkis og ulike rosatoner, gir
rommet en helt spesiell stemning.
Her det virkelig rom for å kose seg.
Hvis været viser seg fra sin beste
side kan du nyte sjokoladen og
annet godt til kaffen på den flotte
terrassen utenfor.

Chocolatier chef, Iris Martinsen
Aune stråler, mens hun snakker
om sin merkevare «Sjokoladefryd.»
– I dag leverer vi til over 200
utsalgssteder og vi vil etterhvert
også satse på utlandet; da som
«the girls on the farm.» Koronaen
førte til en bråstopp, men vi kunne
etterhvert produsere mer da mange
firmaer sendte en oppmuntrende
sjokoladehilsen i postkassen til
sine ansatte som måtte jobbe
hjemmefra.
Iris er nok den mest kreative i
teamet, mens ektemann Eivind
Aune er forretningsutvikler. De
ønsker at gjester som kommer skal
få lære om sjokoladeproduksjon,
kanskje også delta selv og i alle
fall få smake på herlighetene.
Sjokoladeproduksjon kan jo også
fungere som teambuilding. Å
jobbe med relasjonsbygging på
denne måten må jo bare føre til
noe positivt, sier Eivind.

Ekteparet roser sine ansatte som
har jobbet hardt og bidratt til at
bedriften har fått masse heder
og omtale. Jentene på Tunet har
vunnet International Chocolate
Awards tre ganger; og i 2019
ble det GULL! De er stolte, men
samtidig takknemlig og ydmyk for
at flere oppdager deres kvalitets
sjokolade Sjokoladefryd.
– Vi velger de aller beste råvarene
og ønsker at alle våre håndlagde
biter skal nytes av både øye og
gane, noe vi håper dere vil merke
både på smak, kreativitet og
kvalitet. Litt lykke i hver eneste bit,
avslutter en smilende Iris Aune
Martinsen.

Iris viser oss de spennende hjerteformene som må gjennom flere dagers arbeid før
de kan nytes.

KOM OG BESØK VÅR NYE
SJOKOLADEFABRIKK
Gårdsbutikk, cafe, møtelokaler og stort
lekerom for de små
Åpningstider og mer info på vår Facebookside

@jentenepaatunet

Kammen 39, 7580 Selbu - www.jentenepaatunet.no - 41 11 31 31
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alle dager
HELE SOMMEREN
SPILL RADIOBINGO

HVER TIRSDAG KL. 20.00

VERDENS BESTE TRØNDERRADIO
på FM, DAB, nett og mobil

Selbu Trykk AS

opptil 125.000 kr i premier

