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Info fra Stugudal fjell
En sommer er over
Varmerekorder falt, det var bålforbud i store deler
av landet og landbruket fortvilte over lite nedbør.
For alle oss andre ble dette en flott sommer med
mye fint turvær.
Det har vært stor aktivitet i hele Stugudalen hele
sommeren igjennom. Flere melder om mye besøk –
godværet har nok en del og si, men trenden er nok
at flere og flere oppdager hvor fint vi har det her i
fjellregionen og kommer hit.
I løpet av sommerhalvåret vil stiprosjektet bli
sluttført, en stor jobb er nedlagt og nesten 100
skilt blir montert. Stiene er populære og er i flittig
bruk. Videre planer på merking av stier er ikke pr
nå planlagt, jobben blir utført på dugnad og tiden
strekker ikke til for å få mere utført i 2018.
Tydal Kommune har i samarbeid med
reiselivsaktører merket opp 5 sykkelruter i sommer
– et viktig tiltak for å få flere ut på sykkelen og gi
dem flere valgmuligheter. Jobben er ikke sluttført,
det er planer om sykkelutleie og tilrettelegging
for sykelister hos overnattingstedene – dette vil
det jobbes videre med i 2019. En av de nasjonale
sykkelrutene i Norge– rute nr.9 Villmarksruta som
går fra Halden til Trondheim går igjennom dalføret,
det er en målsetning at denne må fram i lyset og bli
merket.
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Leder:

Arne Otto Vedvik
Tlf: 900 67 657
Mail: arneotto@sylanopplevelse.no

Styremedlem:

Ole Waagan
Tlf.  415 22 234
Mail: ole.waagan@voith.com

Styremedlem:

Torbjørn Berg Strømstad
Tlf.  915 18 723
Mail: torbjorn.berg.stromstad
       @stjordal.kommune.no

Styremedlem:

Margret Ellertsdottir
Mail: bella@tydalsnett.no
Tlf. 951 54 437

Stugudal Fjell fikk innvilget prosjektmidler for
tilrettelegging av løypetraseer. Vi har et skrikende
behov for å tilrettelegge traseene våre slik at vi kan
begynne løypeprepareringen tidligere med mindre
snø enn tilfellet er i dag. Tidligtraseen er viktig her,
men rundløypa rundt dalen er også meget viktig i
dette for å øke tilbudet til alle dere brukerne. Det
er en målsetting at vi får utført alle tiltak som vi har
midler til og har satt øverst på prioriteringslisten
nå i høst før skisesongen starter. Skiløypene er vårt
viktigste arbeid og også det som krever mest midler.
Vi opplever at etter den gode vinteren med flotte
skispor at responsen fra hytteforeningene meget
positivt. Flere hytteforeninger har tilbudt seg å
bidra med dugnader og støtte, dette setter vi stor
pris på og gjør at vi raskere kan få opp standarden
på løypenettet. Det vil bli dugnader utover høsten
med løype rydding som blir annonsert på sosiale
medier. Om noen ønsker å rydde i løypene rundt sitt
hyttefelt er det bare å ta kontakt og vi tar en befaring
med berørt grunneier og blir enig om hvordan det
kan utføres.
Det har vært mye rein i Stugudalen i sommer og
oppfordringen er at alle tar hensyn i sin ferdsel for å
unngå å forstyrre dem.
Ønsker alle en flott høst i et fargesprakende fjellrike!

Redaktør:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Ellen Brandtzæg
Annonser:
		
Stugudal håndverk og fritid			
		
Tlf. 99444646
		mail: turistkontor.stugudal@online.no
Infobolk avis. Neste utgivelse: Desember 2018. Materialfrist
15.november 2018. Avisen sendes ut til alle hytteeiere og husstander i
Tydal, og legges ut på Tydal Kommune Servicekontoret, Coop Tydal,
Best, Joker Stugudal, Stugudal Håndverk, Væktarstua.
Kontonummer Stugudal Fjell 4285 07 92768. VIPPS NR 59588.
Løypeavgift kr.500. støttemedlemsskap kr.250,Forsidebilde: Else Lisø
Hjemmeside: www.stugudal.no
Trykk/layout: Selbutrykk. Opplag 2500
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Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Bredbånd på hytta?
Ta kontakt

Fiskekonkurranse på Nesjøen
21. og 22. juli

45 personer deltok i konkurransen lørdag og 21
båtlag var med søndag.
Lørdag var det konkurranse om den største fisken.
Bodil Rønningen vant voksenklassen med en ørret
på 1,682 kg. Istvan Selesi kom på andre plass med ei
røye på 678 gr. Børje Staark ble nr tre med ei røye på
569 gr.
I barneklassen med 6 deltakere, vant Vilde Solseth
med ei røye på 433 gr. Axel Uppegård ble nr.2 med
315 gr., Rasmus Uppegård nr.3 med 262 gr., og Emil
Grandin nr.4 med 216 gr

infonett.no - post@infonett.no - 72 41 48 60
Klart vi hjelper deg

Bodil og Eldar Rønningen med vandrepokal

Søndag var det båtlaget som fikk mest fisk som
vant. Bodil og Eldar Rønningen klarte også i år å
få mest fisk av alle båter med 10,85 kg. På 2. plass
Istvan Selesi og Maria Genbera med 6,64 kg, 3. plass
familien Uppegård med 4,7 kg.
Bodil og Eldar Rønningen har nå to napp i
vandrepokalen, så neste sommer blir det nok økt
konkurranse og kamp om førsteplassen.
50 og 40 års jubileum

Kom å se vår utstilling!
Vinduer, balkong-og skyvedører.
Standard og spesialmål.

Selbustrand 7584 - Tlf: 73 81 01 30
E-post: firmapost@hoibysnekkeri.no
Web: www. hoibysnekkeri.no
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LOKALT
BILVERKSTED
• Periodisk kjøretøykontroll.
• Service og reparasjoner på personog varebiler.
• Salg og service av Lynx snøscootere,
Can-am ATV.
• Klær og utstyr, sleder og vogner for
scootere og ATV.
• Kontroll, sertifisering og reparasjoner på
taljer og kraner!
Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 5510
Mob.: 416 05 322
E-post: tydalbil@frisurf.no
www.biloglandbruk.no

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

I forbindelse med premieutdelinga lørdag ble det
markert at det er 50 år siden Stortinget gjorde
vedtak om å gi konsesjon til Nea-utbyggingen, og
i tillegg at det er 40 år siden Nesjø Båtutleie ble
etablert.

Bodil Rønningen med ørreten på 1,682 kg.

Børge Hansen, tidligere Statkraft og Trondheim
E-verk ansatt, fortalte tilhørerne interessante
historier i forbindelse med utbygging, byggingen av
Nesjø-dammen og utviklinga fram til i dag.
Etter at Børge Hansen hadde fortalt om Neautbyggingen ikledde han seg en annen rolle, som
varaordfører i Tydal kommune, for anledningen
med splitter nytt ordførerkjede. Han berømmet
grunneierne som for 40 år siden etablerte Nesjø
Båtutleie. Et tiltak som har hatt stor betydning for
utviklingen av området, og som er en svært viktig
aktør innen turistnæringa i Tydal. Han overrakte
blomster og gave til styreleder i Nesjø Båtutleie,
Stian Østby.
Størst fisk gjennom hele sommersesongen
Bodil Rønningen leder i skrivende stund
konkurransen om størst fisk gjennom sesongen med
ørreten på 1,682 kg.

Søndagens storfangst

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Trenger du

RØRLEGGER?
Tar oppdrag i Stugudal,
Tydal, Selbu og Stjørdal
Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01
Avdeling Stjørdal:
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

Asbjørn Furan
tlf: 970 14 241
e-post: post@nearor.no
facebook.com/nearoras
Nettbutikk:
www.nearor.no

www.selburegnskap.no
E-post: firmapost@selburegnskap.no

Tydal
Vedprodukter ANS
Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Tlf: 73 81 53 12 - 959 36 017
mail: objarnes@tydalsnett.no

Lagerleie

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Ferdig regulerte tomter i Aas
m/vei-vann og strøm

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

xlbyggselbu.no
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Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo
www.stugudalhåndverk.no

Åpningstider:
Mandag
- lørdag 10-16
Åpningstider:
F.o.m
27.juni
dager 10-18
10-16
t.o.m.alle
15 september
F.o.m 22.aug
dager
Deretter
10-16alle
fredag
og 10-16
lørdag

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR

Info og hjelp utenom åpningstid ring
73815512 / 99444646

WEB DESIGN

HØSTFERIE (uke 41)
10-18 GLAD-DAG
mandag-lørdag
Lørdag 9.juli

Utenom åpningstid ring 99444646 for hjelp og info
Selbusporten m/sykkelrep.,
XL Bygg, Selbuhus m.fl, salg, konkurranser

www.fagtrykk.no

Bjørkved

Fra XL-bygg:
Div.
verktøy, snekker
GLADDAGER
I STUGUDAL
ogSENTRUM
maleutstyr
r blir bedre med riktig utstyr
de opplevelse
12.og 13.oktober
Kafé
ar det du trenger for:Levende musikk på terrassen
Varm og kald drikke
ki
Servering og salgsboder
ykkel
Vafler og hjemmebakte kaker
ske

ur
ritid
liping av ski

port´n

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

Stugudal Håndverk og Fritid

Fra Selbusporten:
Sko, klær og turutstyr
JULEFURUTENNING
Lørdag 1.desember
Alt til fisketuren:
Vi serverer gløgg og pepperkaker
• Fiskekort
Nissen kommer med gaver til alle barn
• Fiskeutstyr
Underholdning
• Mark og maggot

Trapper - Stiger
Sambatrapper
Utstilling av trappemodeller i våre
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Stikk innom oss på Selbusporten ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039,
Stugudalsvegen
2039, 7590
7590 Tydal
Tydal
å finne utstyret som passer for nettopp deg!

Døgnåpen Bilberging Verksted - Salg - service

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

44

Stugudal Naturfoto
Naturfoto og
og design
design
Stugudal
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Salgsutstilling Stugudal
Stugudal Håndverk
Håndverk og
og Fritid
Fritid
Salgsutstilling
Utstilling
Væktarstua
Hotell
NYTT FRA
STUGUDAL FJELL
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Tlf: 994 44 646

Besøk oss eller ta kontakt!
Telefon: 73 81 57 12
Fax: 73 81 55 11
e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum

Tlf: 73817350
NYTT FRA STUGUDAL FJELL

9

ROTÅBU
En liten historie om Aagot (Bitte) Lien og hytta Rotåbu.

Her med datteren Guri som har tatt over hytta.
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I 1958 bodde vi i Bagdad, mannen John Lien, som
var ingeniør, jobba på et prosjekt der, forteller
Bitte. Han dro ned først, og jeg fløy etter med to
små barn på 3 og 6 år pluss ei i magen. Vi pleier
å fleipe med at Guri, barn nummer 3 og hun som
i dag er eier av hytta, er født araber! Vi fløy til
Bagdad via Damaskus, og der ble Guri født. Så ble
det uroligheter, så det var tryggest at jeg tok med
barna og reiste hjem til Trondheim. Mannen ble
igjen et helt år for å gjøre ferdig prosjektet, rydde
opp og selge utstyr. Det var ei underlig tid, jeg var
engstelig for han som var der nede i urolighetene.
Jeg visste jo at han lå med pistol under hodeputa om
natta.  Da han endelig kom heim, så skulle jeg møte
ham i Tyskland, der kjøpte han seg bil. (Tollreglene
var litt annerledes den gang). Vi kjørte hjem til
Trondheim gjennom Danmark med nybilen. Det ble
enkelt å kjøre turer opp til Stugudalen for å nyte
fjella som vi begge var så glad i. En gang vi gikk tur
oppi Skardøra, så sa han, ska vi itj bygg oss hytte
neddi der. Vi har begge to vært glad i å gå i fjellet,
så det hadde ikke vært meg imot. Da sjekker vi det
i morra, sier John Lien. Vi snakka med sjefen hans,
Svendsen, som allerede hadde hytte ved Rotåtjønna,
og på neste besøk dro vi innom Ingebrigt Stuevoll
som var grunneier den gang. Han ble med oss opp
Sylsjøveien, og viste oss blant annet denne haugen.
Vi satt der og kikka, og der ble det bestemt. Dagen
etter ble det praktiske ordna, og mannen min dro
oppover og betalte tomta.
NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Dette var i 1961, bygginga starta i 1962. Vi fikk bo i
Svendsenhytta mens vi bygde. Mannen min tegna
hytta, og gjorde alt sjøl med meg som håndlanger.
Jeg har vært med på hvert et spikerslag. Jeg sto ute
og saga, fikk beskjed om hvor mange fjøler og hvor
lange de skulle være. Og sjølsagt var det håndsag!
Ingen ferdigvinduer å få kjøpt heller på den tida, det
var å sette inn og kitte. Vi hadde tre små barn som
ofte ble satt igjen hos mine søstre mens vi bygde,
men de har alle vært med mye på fjelltur.
Badstu ble bygget i 1974. Bading foregår i Rotåa, i
kulper. Vi har bygslet langs elva, på den andre siden
av veien for å unngå at det ble parkeringsplass der,
det var det nemlig snakk om før det ble vei på den
andre sia. Etter hvert ble det bygslet, og siden kjøpt
til tilleggstomt, for å bygge anneks. Kjøkkenet ble
påbygd i 1978, og Guri og Roar har restaurert den
delen. Artig å tenke på, sier Guri, at vi har vært med
på utviklinga fra utedo, parafinlamper og talglys,
så kom reisetv med bilbatteri og siden aggregat.
Ja, det har vært en rivende utvikling rundt oss, sier
Bitte på 91 år. Nye generasjoner tar over og utvikler

John Lien var en systematiker, her er alt dokumentert!

hytta etter sin smak. Guri og Roar tok over i 2010,
og har tatt store grep. Etter at det ble muligheter til
å koble seg til kommunalt vann og kloakk, så er bad
og kjøkken totalrenovert. Kjempetrivelig hytte med
en herlig beliggenhet. Her kan roen senke seg med
lyden av Rotåa som bruser herlig.
Takk for ei fin stund!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Info om jakt og fiske i Tydal

finner du ved å gå inn på Grunneierlagets side
på Facebook, eller på hjemmesiden jakt-fiske.
no Turistinformasjonene kan også hjelpe deg.
Jakt og fiske i Tydal
«Nå nærmer høsten seg og vi har et variert tilbud av
småviltjakt på flere ulike områder i Tydal. Jaktkort
på både skogsfugl, hare, fjellryper og lirype finner
du ved å klikke på et av bildene på siden.»
Følgende jaktkort er lagt ut for salg:
Småviltjakt i Blåhammeren, kortene finner du på
inatur.no og jakt-fiske.no.
Rypejakt i Øfjellet, kortene finner du på jakt-fiske.
no.
Rådyrjakt i Græsli, bukkekort finner du her på jaktfiske.no.

7590 Tydal
Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875
www.stugudalhytteservice.no

Trenger DU elektriker?

60 l sekk eller pall – tilkjørt eller hente selv
Bestill nå for levering høsten 2019

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen.
•
•
•

Vi utfører både nyanlegg, utvidelser og rehabilitering.
Vi leverer og moterer varmepumper.
F-gas sertifisert montør.

Ta kontakt på tlf. 908 99 454 for et godt tilbud.

Elektriker’n i Tydal

•
•
•
•

Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti
Tilsyn
Vasking
Montering/justering parabol

Tydal Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

•

Tjenesteformidling
Vi har gode samarbeidspartnere og formidler tjenester
til håndverkere og andre.

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg
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Tilbyr blant annet
•
•
•
•
•

Vasking
Hagearbeid
Snømåking
Maling
Bortkjøring av rask
facebook: alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

mange MULIGHETER på nett

HJEMMESIDER
NETTBUTIKKER
MOBIL-APPER

Makedsføring på nett

Transport og graving
Gruslevering

Armfeldts karolinerhær i Tydal, 1718/1719
Børge Hanssen, leder av den lokale
karolinerkomite
Det er nyttårsaften 1718. 5.800 svenske soldater
har kommet til Østbygrenda, og venter på å ta den
siste etappen over fjellet, hjem til Sverige. Lite aner
de hva de har i vente, men hjem må de, koste hva
det koste vil. Hjemme venter mødre og fedre, koner,
barn, søsken, som alle venter på sin kjære og som er
spente på å få høre hvordan det gikk med felttoget
mot Trondheim.
Tidlig på nyttårskvelden, i måneskinn, startet
marsjen over fjellet. Først gikk Björneborgs
regiment, muligens også Åbo läns regiment. I denne
fortroppen satt også general Armfeldt i sin slede
sammen med pasjen Anders Ramsöy. Vegviser var
Lars Bersvendsen Østby sammen med Brynhild Tuset
og Ingeborg Haugen. Fem norske dragoner som ble
tatt til fange utenfor Trondheim var også med. Lars
Johnsen Østby og Anne Haugen var vegvisere for
den neste troppen som forlot Østby. For at det skulle
være lettere å gå gikk soldatene en etter en, eller to
og to. Dette ble til slutt et langt tog.
Det var stilt, men kaldt. Utpå ettermiddagen,
nyttårsdagen, slo det om til kraftig uvær med
sterk vind. Størsteparten av karolinerhæren var
nå kommet opp på partiet langs Øyfjellet, mot
Essand. Det var for sent til å tenke på å snu. Det
var her oppe Armfeldt bestemte seg for å la de tre
kvinnelige gislene, Brynhild, Ingeborg og Anne få
snu. De lyktes på å ta seg ned fra fjellet og de ble
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sannhetsvitner på hva som var i ferd med å skje
oppe på fjellet. Armfeldt og fortroppen nådde ned til
Essand før de slo leir for natten, mens generalmajor
Yxkull ikke kom lengre enn til foten av Øyfjellet, til
der det i dag kalles Svensklegertjønna.  Noen kom
ikke lengre enn til Hærtjønna på Østbymarka. De
fem norske dragonene klarte nå å rømme og kom
seg ned til Meråker hvor de kunne fortelle hva som
var i ferd med å skje inne på fjellet.
2. dagen fortsatte stormen med uforminsket styrke,
og i det landskapet som er rundt Essandsjøen og
mot svenskegrensa var det vanskelig å holde armeen
samlet. Sporene drev igjen med en gang og det
var vanskelig å se soldaten foran seg.  Det var helt
utrolig at en svensk bonde, Lars Hansson, som var
sendt ut for å få kontakt med de svenske soldatene
for å lede dem på rett vei, traff på fortroppen i dette
uværet.
Innen soldatene kunne slå leir for natten var de
spredt rundt Bustvola og mellom søndre og nordre
Enbogen, langs elven Ena. Hvor mange som nå var
døde er det vanskelig å vite, men da folk kom opp på
fjellet etter at vinden hadde stilnet, så de soldater i
hopetall som lå over alt. Sommeren etter var det en
helt uutholdelig likstank rundt Essand.
På ettermiddagen den 3. dagen kom  de første
soldatene ned til Handöl. Det var ikke mange
beboere i Handöl, men flere ble det sendt ut for å
hjelpe de som var igjen i fjellet og lede dem på rett
veg.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

uten at det koster skjorta!

Telefon: 73 81 56 05
Fax: 73 81 56 33
e-post: aastrans@online.no
Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

Selge fritidseiendom?

Bruk meglere som har
god lokalkunnskap og lang
erfaring med å selge hytter i
Tydal!
Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

Rotøyvegen 56

T!

G
SOL

Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

458 76 002
tore@webmekkern.no
www.webmekkern.no

LOKAL TILHØRIGHET OG OMRÅDEEKSPERTER
Vi har gjennom 17 år opparbeidet oss meget god og verdifull kunnskap
om fritidsmarkedet i Tydalsområdet og kjenner derfor til mange som
ønsker seg en hytte i dette nydelige landskapet. Vi vet at det er erfaring,
lokalkunnskap og presentasjon samt riktig tilnærming til markedet som
avgjør resultatet av et hyttesalg.
FORNØYDE KUNDER
Over 9 av 10 kunder vil gjerne bruke oss på nytt og anbefale oss til venner
og kjente. Dette er vi stolte av og du kan være sikker på at vi gjør det lille
ekstra for at nettopp ditt salg skal bli en suksess.
VURDERER DU Å SELGE EIENDOM?
Våre meglere er klare til å ta på seg oppgaven. Ta kontakt med oss for en
hyggelig og uforpliktende prat om din eiendom.

Se mer på hem.no

Rybekkvegen 30
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G
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Rotvollivegen 73
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G
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Øvlinglia

T!

G
SOL

Vi går til
kirke

NYE LEVERINGSSTEDER!
Bestill viltprodukter og få de levert helt i nærheten av deg!
Vi har følgende leveringssteder i Trøndelag:
Støren - Klett - Tiller - Granåsen - Moholt - Lade
Hommelvik - Hell - Selbu - Flora - Tydal - Stugudal

Gudstjenester:
Tydal kirke:
23.09.2018 – kl. 11.00 - 50-års konfirmanter og nye
konfirmanter
21.10.2018 – kl. 11.00 – Høsttakkefest 4-5- og 6-års bøker
04.11.2018 – kl. 12.00 – AlleHelgens gudstjeneste
02.12.2018 – kl. 12.00 – Lys våken
15.12.2018 – kl. 18.00 – SuperLørdag
24.12.2018 – kl. 14.30 – Julaften

Stugudal kapell:
14.10.2018 – kl. 18.00 – Musikkandakt
25.12.2018 – kl. 12.00 – Julegudstjeneste

www.stensaas.no

Andre steder:
02.09.2018 – kl. 11.00 – Friluftsgudstjeneste ved
gamle kirkeruiner ved Kirkvolden Pilegrimsgård
23.12.2018 – kl. 15.00 – Andakt ved Tydal syke- og
aldershjem
Feragsveien 11, 7374 Røros | www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50

Tlf: 41 21

Vi utfører alt innen rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

8-22
16

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Tlf: 41 21 56 92
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ÅGE

Tydalsnatt
(Fritt etter Trondhjemsnatt, med tillatelse, av Åge Aleksandersen)

Æ sjer stjerna som skin over Tydal’n i natt,
som et smykke mot Sylanes rand.
Æ sjer Nesjø’n og Essand
som ligg der så blank,
som oasa i fjellenes land.
Æ sjer Skardøra bade i gull i natt,
og Øyfjellet skin som en rubin.
Æ sjer disen over Nea lage eventyrland
Som spunnet av finaste lin.
Ref.: Fjellan dæm hviske «god natt og sov godt».
Og Syltoppen den held vakt
over hjerta som banke,
over store og små,
over ei Tydalsnatt.

Tenk at denne artisten fyller 70 år 21.mars
2019! Åge leverte som alltid, han var på
Tydalsfestival’n for tredje gang. Han hadde tid
til et lite treff backstage etter konserten. Og
han hadde tid til å snakke med andre fans som
dukket opp bak gjerdet, en varm og god gest!
Sanger, musiker, komponist og tekstforfatter. Har
siden slutten av 1960-årene vært en av de fremste
representanter for norsk rockmusikk og kjent som
en av skaperne av «trønderrock», og for sitt bidrag
til å få norske tekster akseptert i rockmusikken.
For meg som opprinnelig namdaling er han en
del av min ungdom og oppvekst. Jeg husker Mads
Incorporated og Whoopee Choop, for ikke å snakke
om Prudence som til og med spilte inn plater. (De
har jeg enda!) I 1976 flytta han til Trondheim,
hvor Sambandet etter hvert ble dannet. «Det e
langt igjæn te Royal Albert Hall». Visst var han litt
på viddene som drømte om noe sånt! «Det var
stort for en enkel mann fra Namsos å få drømmen
oppfylt, sier Åge. Men du veit, for mæ e det også
stort å spæll på Kvål!» Alle utmerkelsene han har
fått gjennom årene gjør ham nesten flau å snakke
om. På spørsmål om hva han setter høyest, så sier
han med glimt i øyet: «Å bli utnevnt til æresslusk
i Sulitjelma!» (I oktober 2006 ble han utnevnt til
Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats
for norsk musikk- og kulturliv. I desember 2006
mottok han Nord-Trøndelag fylkes kulturpris og
under Spellemannprisen 2006 ble han tildelt juryens
hederspris sammen med Sissel Kyrkjebø og Bjørn
Eidsvåg. Åge Aleksandersen mottok også Erik Byes
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Minnepris i 2005 under Protestfestivalen. Dette er
noen av de 16 prisene han har blitt tildelt! En statue
strategisk plassert i Namsos har det også blitt.)
Hvordan klarer du å opptre med slik energi og glede
hele tiden? «Du veit, æ har ikke verdens verste
jobb, vi sitt jo på ei grønn grein, sier han. Og vi trives
sammen, vi gutta i bandet. Vi kan vær daff før vi går
på scenen. Men når vi kjæm utpå her, med fint vær
og trivelig publikum, i tillegg te at vi bor i et godt
land, så boble det. Av respekt for publikum som har
betalt i dyre domma for å hør på oss, så e det vårres
plikt å levere!  Det som begynner å tære på er all
reisinga. Nå skal vi reise fra Stugudalen med buss
til Brønnøysund. Men å være på scenen og opptre,
det er jobben min, og den elske æ. Og på bussen til
Brønnøysund ska æ sjå på teksten te Tydalsnatt!»
(Han syntes det var artig at vi hadde laget tekst
på hans sang Trondheimsnatt, og gjort om den til
Tydalsnatt.) På spørsmål om han kommer tilbake, så
sier han: «Æ bli snart 70, vi veit itj ka framtia bringe.
Men æ kjæm te å fortsette med å lage og framføre
musikk, det e jo livet mitt, og det vil æ gjør så
lenge det e liv ti mæ». Takk te Åge for nok en herlig
konsert! Håper å se deg igjen i Stugudalen.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Æ sjer Stugudal’n og Hilmoan,
små grenda med sjel.
Dæm ligg der med kvar sin natur.
Æ sjer Græsli og Aune og Østbyan med.
Du verden for et mangfold det e.
Og bak nattsvarte ruta
har folk gått te ro.
Dæm kvile fra kvardagens jag.
Men dæm søv med et smil,
og i sjela fins ro,
for dæm trives i fjellenes land.
Ref.: Fjellan dæm hviske «god natt og sov godt»,
og Syltoppen den held vakt
over hjerta som banke,
over store og små,
over ei Tydalsnatt.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Tydal Utbygging AS
Tydal Utbygging AS bygger ut Stugudal Fjellandsby.
Hele feltet inneholder ca 20 tomter og de første 4
er nå bebygget og solgt og den 5. er også solgt og
bygging startet.
Vi starter opp med bygging av nye hytter som vil
være klar til overtagelse til påsken 2019
Hyttene vi bygger er i overkant av 90 m2 med
to overbygde terrasser i tillegg. De inneholder
kjøkken/stue, bad, vaskerom, 3 soverom og bod.
Hyttene leveres nøkkelklar med alle fasiliteter en
kan forvente på en moderne hytte. Hyttene står på
selveiertomt og er tilknyttet det kommunale vann
og avløpssystemet.
Hyttefeltet ligger svært sentralt i østenden
av Stugusjøen med gangavstand til butikk og
hotell. Oppkjørt skitrase inne på området og
snøscooterløypa er like utenfor feltet.
Tydal Utbygging AS:
Løvøyvegen 72
7590 Tydal
Mail: tydal@bygdeservice.no
Tel 91372340 Olaf

TOUR OF NORWAY
FOR KIDS
Tour of Norway for kids er Norges desidert
største sykkelritt for barn, hvor alle som starter
vinner og alle får premie! Tirsdag 24. Juli var
sirkuset på besøk i Stugudalen for første gang i
verdenshistorien!

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

913 72 340!
Vi utfører :

● Planlegging / tegning ● Byggesøknader
● Grunnarbeid, graving og betong ● Snekkerarbeid

Ønsker alle riktig god sommer!
Vi lever av fo

er!
rnøyde kund

Vi lever av fo

er!
rnøyde kund

Alt som skal til fra du har planer om å bygge ny
eller rehabilitere din gamle hytte.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner.
Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet.
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Vi kan påta oss
oppdrag for rask
oppstart.

er!
rnøyde kund
fo
v
a
r
e
v
le
i
V

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul
Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Tour of Norway for kids er helt gratis, alle får
t-skjorte og premier, åpent for alle mellom 0 og 13
år som har hjelm og noe med hjul -En av sponsorene
er JOKER, og Joker Stugudal var medarrangør i
Stugudalen. De sponset smoothie og donuts til alle.
80 påmeldte barn deltok, det var stor stemning på
Stugguvollmoen med kanskje tre ganger så mange
voksne!
Som alle andre store sykkelritt med respekt for seg
selv ble det delt ut tre trøyer på vilkårlig nummer
som ble trukket ut, det ble gitt bort en grønn
spurttrøye, en gul sammenlagt-trøye og en prikkete
hvit og rød klatretrøye!
Det ble også delt ut en flunkende ny sykkel fra
Nakamura! Her er de heldige vinnerne sammen med
An-Magritt fra JOKER STUGUDAL.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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VÆKTARSTUA HOTELL
En sommer er på hell, den beste i manns minne
sies det. Den flotte sommeren har også hatt positiv
innvirkning på omsetninga på Væktarstua. Juni og
juli har satt ny rekord, de beste månedene siden vi
starta, sier Helge og Totto. Vi vil gjerne takke alle
som har vært gjester hos oss, som har stoppet her
og bidratt til en topp sommer. I tillegg vil vi takke alle
ansatte, de har gjort en kjempejobb for Væktarstua,
og er gull verdt, hver og en av dere!
Vi kan ikke presisere sterkt nok hvor viktig det er
med aktiviteter i Stugudalen og bygda generelt,
sier Helge. Tydalsfestival’n og Storsylen opp bidrar
svært positivt, og vi har et topp samarbeid med
arrangørene. Vi er gjensidig avhengige av hverandre,
og lykkes de, så drypper det også på oss andre i
bygda. Det var et stort tap for oss at Pilegrimsrittet
ble avlyst, plutselig var ei hel helg helt tom. Men
det kommer nye, spennende prosjekt. Et slikt er
Eternel White- en karolinsk rockeopera. «Den
svenske invasjonen av Trøndelag og dens tragiske
utfall i Tydalsfjellene i januar 1719 er som skapt for
et møte med symfonisk metal. Andreas Nergård har
via sitt prosjekt Nergard sørget for at dette møtet
ble til virkelighet. Tunge gitarriff, massive trommer
og storslagne melodier fargelegger den makabre
historien som er basert på vitnemålet til feltpresten
Nicolai Idmann. Verket fremføres i sin helhet på
Stuguvollmoen lørdag 8 september.» (Fra Facebook)
Væktarstua åpner lavvoen etter forestillingen i et
samarbeid med arrangøren.
Samarbeidet med Dyrhaug Ridesenter er også svært
viktig, for begge parter.
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Tom dypt konsentrert etter skotthyllkast.

Finalelagene Malvik Bandidos og Væktarstua.

Kaptein Sørensen server for Polarislaget

.Seier eller ikke, like blide!

Vandrepokal til Væktarstua.

Premieutdeling etter skotthyllturnering.

Vi fortsetter salget av leiligheter på hotellet, sier
Helge og Totto. De som ønsker visning blir tilbudt
gratis overnatting.
Tydalsvukku (4.-14.oktober) er et samarbeid med
resten av kommunen, og sjølsagt skal også vi bidra,
sier Helge. Det arrangeres vinsmaking og viltaften,
og her er det først til mølla-prinsippet. Mulig at vi
kan arrangere viltaften fredag også hvis lørdagen blir
fulltegnet. Meld dere på!
Og plutselig er det tid for julebord! Her har vi også i
år samarbeid med Jomar med sine snøscootere for
de som ønsker en tur. Ta kontakt for mer informasjon
og bestilling. Se ellers annonse i bladet, og info på
hjemmesiden og Facebook.
Ellers vil redaktøren takke Helge og staben på
Væktarstua for at dere arrangerer og lager mye moro
for oss alle. Volleyballturneringer, skotthyll og lavvo,
dere gjør Stugudalen til et herlig sted å være! Et lite
knippe bildebevis kommer her!

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Tur til Djupholet

«Djupholet ligger ca 2 km sør/sør-øst for Møsjøens
søndre ende, og ca 8-10 km fra Stuggusjøen. Turen
dit passer best som overnattingstur, men det er også
fint mulig å gå tur/retur på en dag som Marianne og
Torstein gjorde. På vei opp til Djupholet passerer vi
Håvollen hvor det ligger et system av 6 fangstgroper,
og fortsetter langs den gamle Härjedalsveien, også
kalt ”Postruta”. Når en kommer over tregrensa har
en Møsjødalen under seg på vestsiden. Innerst
i dalen danner elva en tverrsving og løper ut fra
ei kløft som er merket Djuphola på kartet, på
folkemunne også kalt ”Helvete”.
Geologisk sett er Djupholet ei spylerenne som ble
dannet av breelver fra Vigelsjøområdet under siste
istid. Grunnfjellbergarten ryolitt har en lagdelt
oppdeling i dette området, og elva har funnet sin
vegg mellom lagene. Det er et fasinerende skue å se
elva komme direkte ut av fjellet midt i bergveggen.
Fra Djupholet kan vi så følge elva videre oppover
langs spesielt glattskurte berg. Stup og skrenter vest
for stien går enten nord/sør eller Øst/vest. Her har
vi også skuringsstriper på berget, og løsblokker som
er transportert sørfra med isen.» (fritt fra Selbu og
Tydal historielags turbok)
Marianne og Torstein Sjøholtstrand med hunden
Mix hadde en flott tur til Djupholet i slutten av
juli. Her er deres veibeskrivelse fra sin tur, og vi
presiserer at det er deres opplevelse av turen
som beskrives. Andre kunne sikkert gi en annen
beskrivelse eller rute:
Fin dagstur, vi brukte 5-6 timer.
Følg Dalsliveien helt til enden (bomvei). Et godt
stykke oppi veien møter du et skilt på venstre hånd
som viser vei til gangsti: Møåa. IKKE ta den, gå bare
videre, veien blir etter hvert dårligere, og du vil få
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en bom på høyre side. Dette er «gammelveien»,
den skal du IKKE følge. Gå rett frem, denne veien
går over til en skogs-/traktorvei. Følg denne som
etter en stund fører opp en bakke, ta deretter en sti
på venstre hånd. Følg stien bratt ned en skråning
og over en bekk, og bratt opp på andre siden. Følg
deretter stien som går langs elva og opp til Møsjøen.
Følg Møsjøens bredde til høyre (sørover) til
sørenden av sjøen. Passer et lite sivområde i enden
(ca 100m) til du ser en sandbukt. Her finnes det en
sti til høyre (sørover) som skal følges. Her kommer
flere store myrområder etter hverandre (sør) og du
går igjennom et lite skogkratt før Møsjødalsvollen
åpenbarer seg.
Du vil da se ei elv til venstre (øst) for sætra. Følg elva
et stykke (noen 100 m) til den svinger mot høyre og er lett å krysse.
Kryss elven og fortsett retning sør-øst. Slak stigning
i ca 30 minutters gange, rett over skoggrensen vil
du se Djupholet.      Tips! Det anbefales å ta ut en
kompasskurs fra Møsjødalsvollen til Djupholet, som
du bruker om du ikke finner stien. Backup!      Takk
til Marianne og Torstein for turbeskrivelse og flotte
bilder! (red)

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Torstein innrammet ved den gamle grua!

Møsjødalsvollen

Minnestein for LangHenning som frøs i hjel i 1757.  

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Glimt fra Tydalsfestival’n (bilder sier mer enn ord!)
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Annies Fjellyoga
I sommer har Annie Dahlseng Østby/Yogaliva
arrangert Yoga på Nedalshytta tre ganger, og det er
4.året på rad. Hvert arrangement har hatt plass til 12
deltakere, og alle har vært fulltegnet. Populært, med
andre ord!En kombinasjon av yoga, turer og sosialt
samvær i tre dager er en fin blanding. Annie legger
vekt på at du skal få mulighet til å kjenne på stillhet
og indre ro – og ikke minst følelsen av å være BRA
NOK SOM DU ER! Hun ønsker at du skal få kjenne
på den gode effekten som yoga har både på kropp
og sinn. Og all yoga er ut fra egne forutsetninger og
eget ståsted. Lunch-tur med bålkaffe og pastasalat,
med kaffesjef Atle som god turleder, og treretters
middag om kvelden er noe av det som tilbys. I tillegg
kan man også nyte fjellet og stillheten, og ha egentid
til det man ønsker.
Høres ut som ei perfekt helg i regi av Annie!

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU
Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERIET SELBU
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU
TINEs
eneste
anlegg
som
Tine’s
eneste anlegg
som
produserer
blåmuggost
produserer blåmuggost

Tørr bjørkved
Selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.
For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715
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Foto: Norrøna

!
Stikk innom oss på Selbusport’n
Vi hjelper deg å finne utstyret
som passer til ditt behov.
SPORT 1 SELBUSPORT´N
Selbutorget
7580 Selbu
Tlf: 41 46 78 44

Etterkommere etter Ane (1890-1986) og
Henrik Kåsen (1892-1981)11.august samlet
ca 80 etterkommere fra 4 måneder gammel
til 82 år (Lilly og Magda) seg i Stugudalen.

ÅPNINGSTIDER:

Man - Fre: 09 - 17
Lørdag:
10 - 15

Den tradisjonsrike rakfiskaften arrangeres
i Steinfjøset Lørdag 27.10.2018
Påmelding: 91582795
Alle Rettigheter
•
•
•
•
•

Utleie av selskapskale, Steinfjøset
Utleie av stallplass
Innendørs klatrevegg
Innendørs skotthyllbane
Salgshester

Ta kontakt med oss på Tlf 91582795
anmagritt.hegstad@gmail.com
Eller på våre facebooksider:
Steinfjøset Stugudal Øvre
Stugudalshester Stugudal Øvre
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Slektstreff for familien Kåsen

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

Ane og Henrik var 2.generasjon på gården Kåsen.
Ane fødte 9 barn, hvorav 7 levde opp. I tillegg
hadde hun 2 aborter, men Lilly forteller at hun aldri
var hos lege eller jordmor før hun som 96-åring
fikk lungebetennelse og døde. Magda er siste
gjenlevende barn, jevnaldrende med svigerinnen
Lilly (enke etter broren Hilmar). Slektstreffet ble et
vellykket arrangement. Fra Steigen i nord til Arendal
i sør kom slekta til Stugudalen. Noen har hytter,
noen bodde i bobiler eller hos slektninger, og atter
andre bodde på Væktarstua. Det startet med kaffe
hos Lilly på Kåsen, og tro det eller ei, det ble plass
til alle! Etter en stopp på kirkegården ble det servert
lunchbuffe` med trivelig samvær på Væktarstua.
Kåsen, som John Helge Kåsen nå driver. Han bruker
hver ledig time i døgnet til å restaurere og pusse opp
våningshuset, både utvendig og innvendig. Og det
blir nok bra!
Lilly ønsker at vi skal avslutte med siste vers av
Tydalssongen (Tekst K.J.Gullikstad)

Her ætt på ætt har stridd og strevd og dyrka
bit for bit, her far og mor har glade levd med
signing over slit. Her vil vi og forutan skam, på
eigen ættar gard, med alle krefter halde fram i
deira fotefar.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Velkommen innom lokalbanken i Tydal
Vi ønsker å gi deg som kunde helhetlig økonomisk rådgiving
og hjelp til å ta gode valg for fremtiden.
Med kompetente rådgivere, nærhet til kundene og god kunnskap om lokale
markedsforhold er vi bedre rustet enn de fleste til å lykkes.

Kontakt oss for å avtale et møte:
Kim Olsen
Stokke

Paula
Brynhildsvoll

Liv Grete M.
Lillebudal

BM- og
landbruksrådgiver
Tlf. 40498868

Autorisert
Finansiell
Rådgiver
Tlf. 90977409

BM- og
landbruksrådgiver forsikring
Tlf: 91750136

www.selbusparebank.no Tlf 73 81 00 00

HUSFLIDS& FRITIDSMESSE 2018

I TYDALSHALLEN

LØRDAG 24. og SØNDAG 25. november KL.11-16
GRATIS INNGANG

BJØRKLY STUGUDALEN
4. og 5.august ble det arrangert loppemarked i
Bjørkly, Stugudalen. Dette var svært vellykket, sier
Bjørg Thyholt, leder i U.L.Fjellblink. Først fikk vi
inn utrolig masse små og store lopper i løpet av
sommeren. Og på åpningsdagene kom det mange
innom og handlet.  I tillegg var det mulig å kjøpe
seg en kopp kaffe med noe godt attåt. Vi er svært
fornøyd med resultatet, uten at vi vil tallfeste det.
Men nå får vi mulighet til å pusse opp enda mer, i
tillegg til at det trengs mye til løpende utgifter. Det
er et gammelt hus, og behovene er mange og store.
Men fortsatt har vi mange lopper igjen, og vi har
bestemt at vi tar ei helg til i år med loppemarked.
Det blir mest sannsynlig uke 41 (siste helga i
høstferien). Deretter omtrent ei helg i året. Følg med
på Facebook og Nea
Radio, pluss oppslag.  Lopper kan leveres i Bjørkly
ved å ta kontakt på telefon 95732313 eller
91813096. Styret består av leder Bjørg Thyholt,
nestleder Oddveig Martine Rotvold, sekretær Bodil
Haarstad, kasserer Lena Wærnes og styremedlem
Gunvor Jensvold. Disse damene, pluss noen flere
(ingen nevnt, ingen glemt!) har jobbet intenst for
å få til dette loppemarkedet, de skal ha all ære av
innsatsen!
Det har blitt lagt ned utallige dugnadstimer på
innvendige oppgraderinger.  Kjøkkenet er fint
oppusset, lagerrommet mellom kjøkken og bakdør
likeså. Styret presiserer at Bjørkly er til for alle,
både fastboende, hyttefolk og andre. Lokalet er
ideelt til små og store lag som bryllup, bursdager,
konfirmasjon, slektstreff mm.

Følg oss på facebook “Husflidogfritid”
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Alt under
samme tak

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp
eller kanskje en campinghytte for en natt
eller to? Vi har alt du behøver, og du

Stugudal Foto

Ny, stor parkeringsplass!
Spar B. Langseth

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling.

for god rehabilitering.
I låvens førsteetasje er det  innredet et moderne
kjøkken med en storsal plass til 90 personer. De
gamle jernvinduene rammer inn rommene til en
behagelig og trivelig sted å kunne feire, bursdag, ha
møter, konfirmasjon eller dåp og andre behov som
måtte være.
Lars Sommervold sier de kan kontaktes via www.
gronberggard.com, eller Tlf 97778278

Tlf. 73 81 01 70
Åpningstider:
Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 09.00-20.00

Best Selbu B. Langseth

Selvsagt bensin og diesel, men også en hel rekke andre
hele 17 timer i døgnet!
Rikstoto - tippekommisjonær.
Tlf. 73 81 01 80
Man-fre: 06.00–23.00
Lør: 08.00-23.00
Søn: 09.00-23.00

Cafe Langseth

Kafeteria som i tillegg til grillmat, også har både frokostbuffet, samt en daglig middagsbuffet til en rimelig penge.
Et naturlig treffsted i Selbu!
Tlf. 73 81 01 71
Man-lør: 09.00-22.00
Søn: 10.00-22.00

Selbu Camping

Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både campingvogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og
Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og
www.selbucamping.no

B.LANGSETH, SELBU

Lars og Bente Sommervold på Grønberg Gård sammen med Axel
Brandtzæg, StugudalFoto, i storsalen på gården.

Stugudal Foto starter høsten med ei stor
utstilling av naturbilder i storsalen på
Grønberg Gård i Hommelvik. Grønberg Gård
eies og drives av Lars Sommervold med
familie. Lars og familien har hatt hytte i
Stugudal i mange år og er derfor godt kjent
med Axel Brandtzæg i Stugudal Foto og hans
produkter.
Grønberg Gård er renovert i sin helhet og bevart i
sin stil, i samsvar med kulturminnefondets krav,  fra
den ble bygd i 1910-1915. I 2016 fikk gården en pris

lender
Naturka
2019
fra Tydal

I storsalen har Axel sin utstilling, og han kan også
kontaktes dersom noen er interessert i, eller lurer
på noe vedr. bildene. All kontaktinfo finnes på www.
stugudalfoto.no
Mange hytteeiere i Tydal bor fast i TrondheimStjørdalsområdet, og nå kan de også se Axel sine
bilder i Hommelvik.
I Stugudal er Axel veldig godt fornøyd med
samarbeidet han har med Væktarstua Hotell.
Her har han i mange år hatt bilder utstilt og før
sommeren hengte han opp flere nye bilder der.
Andre gaveartikler han har laget selges også på
Væktarstua Hotell.
Hans produkter finnes også å få kjøpt på
servicekontoret i Tydal kommune og Nedalshytta.
Eget utstillings- og salgslokale leier han av Stugudal
Håndverk og Fritid. Der kommer det jevnlig nye
bilder på veggene og andre gaveartikler kan kjpes.  

Stugudal Foto lager også i år kalender med
flotte bilder fra Tydal.
12 bilder som passer til årstidene/måneden er
valgt ut og med et spesielt motiv fra toppen på
Bandaklumpen på framsiden.
Tema for kalenderen er Se Tydal.

Kontakt Info:
K. Eidem Elektro AS, Tydal Tlf: 90257777
Magnar Stuesjø (Elektriker) Tlf: 95300777
Gunnar Bjerken (Elektriker) Tlf: 95207777
Rolf Bjarte Lien (Elektriker) Tlf: 45260812
Hans Lehmann (Elektriker) Tlf: 90267777
Ole Ivar Røset (Elektriker) Tlf: 90827530
Jon Bjarne Østby (Saksbehandler)  Tlf:97008279
Knut Eidem (Saksbehandler/Daglig leder) Tlf: 4020777

Den trykkes i begrenset opplag og alle kalendere blir
signert.
K. Eidem Elektro AS utfører alle typer
El- installasjons arbeid i Tydal.
For oppdrag eller forespørsler ta kontakt
på telefon eller epost.
Kontor og butikk I ÅS sentrum er betjent hver
fredag, ellers pr. Telefon og etter forespørsel.

Kalenderen kan bestilles allerede nå på e-post:
turistkontor.stugudal@online.no.
Eller SMS til Axel tlf: 97497815.

Sett inn vedlagt bilde framside kalender

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
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Dette skjer på Væktarstua høsten 2019
Etterfest i Lavvoen 08. September.

Tydal
Fra grafisk design til ferdig produkt
Vedprodukter

Fest etter «Eternal White- en karolinsk rockeopera»
på Stuguvollmoen, fra 22.00-02.00 gratis inngang.

Høstfest i Lavvoen , lørdag 29. September
Vi arrangerer pubkveld med levende musikk

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved
i sekker
eller
på
paller.
Visittkort
- Visuell profil
- Logo - Bok
- Blad
- Reklamebanner

Grafisk design og layout: Brosjyre - CD layout -

Lørdag 06. Oktober

- Annonse - Presentasjon Trykksaker: Bøker - Blader
- Hefter - Flyers - Giro - Visittkort - Billetter Websider:
Wordpress hjemmesider - Digitalisering bøker - Webbutikk Reklame: Banner - Flagg - Skilt - Tekstiltrykk Bilreklame - Penner - Krus - Plakat - Flyer Foto: Portrett
- Produkt - Flyfoto - Bryllup - Konfirmasjon - Retusjering
- Storformat print - Digitalisering bilder Video: Flyfilm Reklamefilm - Presentasjonsvideo - Musikkvideo - Postproduksjon - Digitalisering smalfilm

Vi arrangerer barnasdag fra kl.13.00-15.00
og barnedisco på Væktarstua fra kl.18.00-20.00 i bodegaen.

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen
73 81 46 82 - 909 73 324

Fredag 12. Oktober
Vinsmaking på Peisestua med BAP-import.
150 per pers. påmelding post@vaektarstua.no/73813100

Flemming Lunden
918 80 715

Viltaften 13.Oktober
Sett av lørdag 13. Oktober til vår nydelige viltbuffe.
Det blir masse god mat, og levende musikk før og etter maten
Kr 490,- per pers. Mat pluss overnatting i dobbeltrom 890,- per pers

TYDAL
UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell
Bestilling:
telefon 92 49 27 22

www. tydalutleieservice.no
tydalutleieservice@gmail.com

Vi har bred ekspertise innen nisjeprodukter.
Bare ta kontakt for en hyggelig prat.
www.selbutrykk.no - tlf. 73 81 04 80 - post@selbutrykk.no

Villmarksjulebord
Lørdag 24. November, lørdag 1.Desember, lørdag 15. desember serverer
vi stor julebordbuffe med tapasinnslag i lavvoen. Begrenset antall plasser.
Bordbestilling. Pris kr 490,- per pers
Pakke pris med overnatting, lunsj, villmarksjulebord og frokost
kr 1190,-/1390,-

Julebord
Vår store og tradisjonelle julebuffe står dekket i helgene
16-17 November og 7-8 Desember. Ring for tilbud.

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg
Hytter i bindingsverk og hand-

Hver dag under Tydalsvukku (4-14. Oktober) har vi pizza og tacobuffet
155,- per pers. Spis så mye du vil.
Hver søndag har vi middagsbuffet fra kl.13.00

Leilighetshotell.

Hytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.
tilbygg
Adr.: 7590 TYDAL

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

Tlf.Adr:
priv.7590
73 Tydal
81 53 43,

Væktarstua har startet salg av hotellrom. 11 rom er solgt.
Visning lørdag 06.Oktober og onsdag 10.Oktober. Kl. 12.00-16.00
Ta kontakt for mer info. Helge Kvithammer 934 57 771
www.syleneeiendom.no

priv.
81 901
53 43
Mob.Tlf.
951
54 73
441/
72 769
Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Følg med på vår facebook, instagram og
hjemmeside for mer info

post@vaektarstua.no
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Stugudal
snøskuterlager

SKILTING
OG MERKING
AV TURSTIER

Vi ønsker alle en god
høst i Tydalsfjella

Det er igangsatt et omfattende prosjekt med
merking av turstier. John Helge Kåsen sier at
det meste skal være ferdig i løpet av høsten.
Det som er ferdig merket og skiltet er stien
fra Stugudalen inn til Møsjøen. I tillegg er
stien rundt Væktarhaugan ferdig merket. På
Litjvola og Langsvola skal det merkes, det
blir i løpet av høsten. Rutene skal legges inn
på www.ut.no Det kommer mer info i senere
utgaver av bladet.
Tlf 90760174
e-post: rotvoldostre@gmail.com
Facebookside: stugudalsnøskuterlager
Utleie av lagerplass m.m. Ta kontakt.

COOP
TYDAL
MANGE GODE TILBUD
- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk
Kjøpeutbytte 2 %
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Nå har vi fått nye åpningstider fra
06.08.18 :
Man – Tors : 0800 – 19:00
Fredag 08:00 – 20:00
Lørdag 09:00 – 18:00
Telefonummer : 95082272
Mailadresse : coop.marked.tydal@coopmidtnorge.no

Velkommen
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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avd. Tydal

TYDALSVUKKU – 2018 PROGRAM
DAG DATO TID
Tor
Fre

Lør

4
5

6

19.00
11 – 16

Man

Tir

Ons

7

8

9

10

Kveli, Rånes og Bremseth
Åpen husflidsstuggu

HVOR

Tydal kulturhus
Husflidsstuggu
v/Rådhuset

ARRANGØR

Tydal kulturforum
Tydal husflidslag

15 – 20

Åpent bibliotek

Tydal skole

Tydal kommune

16 – 19

Åpen kraftstasjon, guidet omvisning i
Nea kraftverk hver hele og halve time

Nea kraftverk

Statkraft Energi AS

17 - 20

Fredagssvømming

Tydalshallen

Tydal il

09 – 14

Åpen dag

Berggardsmyra

Bil og landbruk AS

11 - 16

Åpen husflidsstuggu

Husflidsstuggu
v/Rådhuset

Tydal husflidslag

Væktarstua

Væktarstua

12 – 16

Søn

ARRANGEMENT

Visning av leilighet

Salg av husflidsartikler og
kaffe

Oppmøte ved kraftverket,
Neabyen 31. Verneutstyr vil
bli utlevert ved inngang. Evt.
spørsmål rettes til: Stig
Alsethaug,
tlf. 976 71 688, epost:
stig.alsethaug@statkraft.com
Tor

Salg av husflidsartikler og
kaffe

Bodegaen,
Væktarstua

Væktarstua
Væktarstua

Spongtun Græsli

UL Vårfryd

13 – 18

Linedansekurs med påfølgende
country fest
Stor høstbuffet

Væktarstua

Væktarstua

Kr 250,- pr.pers.

12 - 18

Ett knippe tydalsmusikk

705 - Senteret

09 - 15

Sparebankuke

Selbu Sparebank,
avd. Tydal

Tydal Trekkspillklubb,
Hommel i Dommel
Selbu Sparebank

Søstrenes kammers har salg
av mat og forfriskninger.

14 - 18

Åpent gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri,
v/Alison Østby

Skilt ved veien i Østby.
Gratis kaffe med salg av
lemser og lapper.

Kurs i lemsebaking

Skolekjøkkenet

Ingunn Græsli

Begrenset antall plasser.
Påmelding til Ingunn på 481
80 155

17 – 20

Yinyoga

Neatun

Yogaliva, Neatun
Velværesenter

10 – 15

Åpent hus

Kirkvollen

Kirkvollen pilegrimsgård
AS

14 - 17

Åpent bibliotek

Tydal skole

Tydal kommune

14 – 18

Åpent gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri,
v/Alison Østby

09 – 18

Sparebankuke

Selbu Sparebank,
avd. Tydal

Selbu Sparebank

10 - 14

Åpent bibliotek

Tydal skole

Tydal kommune

10 – 15

Hiphopkurs barn/ungdom 4. – 10. klasse
med RAW danseakademi

Tydalshallen

Tydal Dans

10

Pilegrimsvandring fra Mosjøen over
Oppmøte ved
Kirkvollen pilegrimsgård
Knallen til Kirkvollen pilegrimsgård. 12
Mobrua
NYTT
FRA
STUGUDAL
FJELL
km.
parkeringsplass

Gratis. Ta med matpakke.

Visning av leilighet

Gratis overnatting for 2
personer, for de som vil teste

Væktarstua

Væktarstua

Fre

11

12

Gratis overnatting for 2
personer, for de som vil teste
ut rommet. Ring 934 57 771.

Barnas dag
Barnedisco

12 - 16

Åpent bibliotek

Tydal skole

Tydal kommune

10 – 15

Hiphopkurs barn/ungdom 4. – 10. klasse
med RAW danseakademi

Tydalshallen

Tydal Dans

Påmelding innen 3/10
martheul@hotmail.com

10

Pilegrimsvandring fra Mosjøen over
Knallen til Kirkvollen pilegrimsgård. 12
km.

Oppmøte ved
Mobrua
parkeringsplass

Kirkvollen pilegrimsgård

Gratis. Ta med matpakke.

12 - 16

Visning av leilighet

Væktarstua

Væktarstua

Gratis overnatting for 2
personer, for de som vil teste
ut rommet. Ring 934 57 771.

14 – 18

Åpent gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri,
v/Alison Østby

Skilt ved veien i Østby. Gratis
kaffe med salg av lemser og
lapper.

17 – 19

Barneyoga

Neatun

Yogaliva, Neatun
Velværesenter

Begrenset antall plasser.
Påmelding til
neatun@neatun.com
Kr. 150,- pr. pers.

18 - 21

Kurs i strikking av tydalsvotta
(døbbeltvotta)

Husflidsstuggu
v/Rådhuset

Tydal husflidslag

14 - 18

Åpent gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri,
v/Alison Østby

Påmelding til 452 82 387.
Følg oss på Tydal husflidslag
på facebook
Skilt ved veien i Østby. Gratis
kaffe med salg av lemser og
lapper.

15 - 20

Aktivitetsdag på Kløfta

Tydal il og Tydal
kommune

07 – 15

Åpen dag Tydal Trappefabrikk

Kløfta (både inne og
ute. Ta med
uteklær)
Berggardsmyra

09 - 15

Sparebankuke

Selbu Sparebank,
avd. Tydal

09 - 18

Gladdag i Stugudal

Stugudalen sentrum

Joker Stugudal og
Stugudal håndverk &
fritid

09 – 16

Toilldag

Salong Karisma, Ås

Salong Karisma

11 – 16

Åpen husflidsstuggu

Husflidsstuggu
v/Rådhuset

Tydal husflidslag

Salg av husflidsartikler og
kaffe

Pop-up hudpleiesalong

Steinfjøset i
Stugudalen

Meraki Hud & Velvære

Fotpleie, vippe- og
brynsfarge, vippeløft, gellack,
rygg- og nakkemassasje.
Bestilling til 473 66 282 eller
merakihud@gmail.com

14 – 18

Åpent gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri

Østby gårdsbakeri,
v/Alison Østby

Skilt ved veien i Østby. Gratis
kaffe med salg av lemser og
lapper.

17 - 20

Fredagssvømming

Tydalshallen

Tydal il

19

70-tallsbonanza med ny quiz

20 – 22

Vinsmaking med BAP import

09 - 18

MERKNAD

13 – 15
18 - 20

40

10 - 14

Begrenset antall plasser.
Påmelding til
neatun@neatun.com
Kr. 300,- pr. pers.
Servering av kaffe og salg av
munker

Skilt ved veien i Østby. Gratis
kaffe med salg av lemser og
lapper.

Påmelding innen 3/10
martheul@hotmail.com

Lør

13

Eget program for denne
dagen kommer.

Tydal Trappefabrikk

Diverse aktiviteter

Kor Magnon

Sted kommer senere

Peisestua på
Væktarstua

Væktarstua

Gladdag i Stugudalen

Stugudalen sentrum

Stugudal Håndverk og
fritid/Joker Stugudal

Påmelding til
post@vaektarstua.no eller
tlf. 73 81 31 00. Tar også
imot drop inn.
Diverse aktiviteter

Pop-up hudpleiesalong

Steinfjøset i
Stugudalen

Meraki Hud & Velvære

Fotpleie, vippeløft, gellack,
rygg- og nakkemassasje.
Bestilling til 473 66 282 eller
merakihud@gmail.com

11 - 16

Bagasjeloppis og åpen husflidsstuggu

Husflidsstuggu
v/Rådhuset

Tydal husflidslag

Påmelding bagasjeloppis til
452 82 387.

11 – 17

Loppemarked med salg av kaffe og kaker

Bjørkly, Stugudalen

UL Fjellblink

18 – 20

Rulleskirenn m/oppvisning fra
hiphopkurs i pausen

Sentrum (Ås)

Storsylen opp / Tydal il

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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14

Søn

18

Musikkandakt

Stugudal kapell

Tydal menighet

v/Nina Lunden

16.30 - 19

Væktarstua

Væktarstua

19.30
22.30

Vorspiel viltaften. Levende musikk før og
etter maten
Viltaften
Fest i lavvoen

Væktarstua
Væktarstua

Væktarstua
Væktarstua

11 - 17

Loppemarked med salg av kaffe og kaker

Bjørkly, Stugudalen

UL Fjellblink

Påmelding til mail
post@vaektarstua.no eller
tlf. 73 81 31 00.
Kr. 490,- pr.pers. Med
overnatting 890,- pr.pers. i
dobbeltrom. 1.090,- pr. pers.
i enkeltrom.

13 - 18

Stor høstbuffet

Væktarstua

Væktarstua

16 - 18

Fotballkamp 4.divisjon Tydal - Kvik

Kløfta kunstgress

Tydal il fotballgruppa

Kommunale åpningstider

Kr. 250,- pr. pers.

www.tydal.kommune.no

Øvrig program:
Alle dager 08.00 – 15.00: Servicekontoret, Tydal kommune serverer kaffe m/go’bit til alle besøkende.
•
•
•
•

•

Tydalsvukku tilbud på Væktarstua: pizza- og tacobuffet hver dag i cafeen. 155,- pr.pers. Barn 0 – 3 år gratis. Barn 3 – 6 år 40,-. Barn 6 – 12 år 85,-.
Kaffekurs med Langøra kaffebrenneri på Søstrenes kammers i 705 – Senteret i løpet av uka. Følg Søstrenes kammers på facebook for informasjon
om tid og påmelding.
Patrusli Gaard: Rideleirer samt hel -og halvdagsturer – hele Tydalsvukku.
Løype som kan kjøres, vandres eller på sykkel til forskjellige bedrifter i Ås i Tydal. Her vil hver bedrift ha spørsmål hengende på døra, og ruta kan
også gjennomføres utenom åpningstid. Oppgaveark kan hentes hos Søstrenes kammers i 705 – Senteret fra 4. oktober. Besvarelser må leveres på
samme sted innen 12. oktober. Annonsering av vinnere lørdag 13. oktober.
Joker Stugudal åpent alle dager i Tydalsvukku.

Dette er et foreløpig program med forbehold om endringer.
Se sylan.no for oppdatert program.

Tydal kommune, rådhuset

Turistinformasjonen

Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Tlf 73 81 59 00
E-post: postmottak@tydal.kommune.no

Lokalisert i servicekontoret på rådhuset
Tlf 73 81 59 00
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no

Åpent:
Hverdager kl 08.00 – 15.30

Samme åpningstider som rådhuset
Salg av suvenirer, bl.a dialektkoppen, kniver,
strikkavotter, buffer, lokalhistoriske bøker og
bygdebøker. Jakt- og fiskekortsalg og kart.
Brosjyremateriell fra Tydal og nærkommuner.

Tydal bibliotek

Salgsutstilling
Stugudal Håndverk og Fritid - Væktarstua Hotell i Stugudal
Grønberg Gård i Hommelvik
Salg av produkt med naturfotomotiv -Tydal Servicekontor,
Væktarstua Hotell, Stugudal Håndverk og Fritid.
Axel tlf, 974 97 815. www.stugudalfoto.no

Åpent:
Tirsdager kl 14.00 – 17.00
Onsdager kl 10.00 – 14.00
Fredager kl 15.00 – 20.00

Velkommen innom turistinformasjonen!

Tydal legekontor
Åpent:
Hverdager kl 09.00 - 12.00 og kl 13.00 - 15.00
Øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid ivaretas av Værnesregionen legevakt på Stjørdal,
som nås på telefon 116 117.
Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.

GOD

Stugudal Foto
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Returadresse Astrid M. Sprauten, Gammelvegen 4, 7590 Tydal.

joker.no

VELKOMMEN TIL
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JOKE
Våre åpningstider:
Mandag–torsdag
Fredag

9–18

Lørdag

9–18

9–20

GASS • DIESEL • BENSIN
APOTEKVARER • RESEPTUTLEVERING

Mmm...
E
FERVSAK
E
E R R
BAK

VI HAR
SØNDAGSÅPENT!

11–18

kl.

t.o.m. 14. oktober

JOKER STUGUDAL Stugudalsveien 2031, 7590 TYDAL • Tlf. 94475620

