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Informasjonsavis for Orkdalsmessa 2015

Vi nærmer oss første helg i advent og nok en gang 
er det tid for Orkdalsmessa. Messekomiteen har 
vært i arbeid lenge, og Orklahallen er pyntet til 
fest. I år, som i alle de 20 årene Orkdalsmessa 
har eksistert, er det en betydelig frivillig innsats 
som kreves. Bakstedamene har bakt lefser og 
kokt mølsgraut, Knykenfolket har bidratt innenfor 
mange områder. Det ligger et stort arbeid bak det 
som skal bli en fest for alle som kommer på besøk 
til Orklahallen den 28. og 29. november. Orkdal 
Idrettslag ønsker å gi et rikt og godt tilbud spesielt 
til våre barn, idrett og lek er et anbefalt tilbud. 
For å bidra til å skape sunne interesser, kreves 
det en innsats. Skiavdelinga i Orkdal Idrettslag har 
gjennom bl.a. Orkdalsmessa, bidratt med økono-
misk støtte for nettopp å skape et godt og allsidig 
tilbud uten at det koster alt for mye for den enkelte 
familie. Knyken skisenter har i likhet med Orkdals-

banken stadion, bygd opp en arena der både barn 
og voksne kan dyrke sine idrettslige interesser. Det 
skal være rom for både lek og alvor innen idrett, vi 
ønsker å gi et tilbud til alle. 

Orkdalsmessa er rik på tradisjoner. Vi ønsker en 
messe som skaper glede og julestemning. Også 
i år har vi utstillere som har høy kvalitet på sine 
produkter, her bør det være store muligheter for 
å fi nne den perfekte julegaven til både venner og 
familie. Barna står i fokus, i år har vi lyktes med å 
få Selda og Håvard fra barne-tv til Orkdalsmessa. 
De vil gi oss et show som passer for både barn og 
voksne. Tema for årets Orkdalsmesse er strikking. 
Det ble invitert til strikkekonkurranse om å skape 
den beste «Knykengenser». Mange har deltatt, 
juryen har hatt en krevende jobb med å kåre en 
vinner. Det knytter seg stor spenning til samar-

beidsprosjektet «Prosjekt Heimat». En gruppe 
entusiaster har stått i spissen for å ta heim 
Thamspaviljongen, den har stått i Little Norway i 
Wisconsin, USA. Det er et krevende prosjekt som 
trenger økonomiske midler for å kunne realiseres. 
En gruppe kunstnere med Jarle Farmen i spissen, 
vil selge sine bilder under årets Orkdalsmesse. 
Inntektene av salget går i sin helhet til prosjektet. 
Det blir auksjon og stand som vil pryde Orklahallen 
denne helga. Jeg vil ønske alle velkommen til årets 
Orkdalsmesse, og håper våre utstillere får et godt 
salg og våre besøkende en god opplevelse den 
28. og 29. november.

Orkdalsmessa 2015
Magne Fossbakk
Leder messekomiteen

Velkommen til

Danske Bank er nok en gang så privilegert at vi får lov til å være med og gi ut messeprisen 

for beste stand på Orkdalsmessa. Vi er stolte av å være en del av Orkdalsmessa som samler 

kreative og engasjerte innbyggere om et arrangement som kommer Idrettslaget til gode. 

Prisen skal motivere til økt kvalitet og kreativitet blant utstillerne, og bygge opp under 

verdiene og ambisjonene som Orkdal Idrettslag har for Orkdalsmessa. Samtidig som vi 

vet at det økonomiske resultatet fra dette arrangementet kommer barn og unge i hele

Orkdalsregionen til gode! 

Nok en gang er timevis av arbeid lagt ned av frivillige som strømmer til for å lage den fl otte 

messa. 

Vi gleder oss til å ta turen til messa for å kjenne på den ordentlig gode julestemningen. 

Lykke til alle sammen! 

Med vennlig hilsen
Eirik Grøseth Sund
Banksjef privat
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Det sier Selda Ekiz (31) som sammen med NRK-
kollega Håvard Paulsen kommer til Orkdalsmessa 
for å holde to show i november.

– Målgruppen vår er barn og ungdom, men vi 
kaller det familieunderholdning. Det blir spennende 
eksperimenter med høye smell og rare forsøk fra 
fysikken og kjemiens verden, fastslår Ekiz.

Kjent fjes
De aller fl este av oss kjenner sikkert ansiktet 
til Ekiz fra NRK-programmer som Newton, Barn 
ingen adgang og ikke minst som programleder for 
den populærhistoriske realityserien Anno. Når vi 
snakker med Ekiz er hun midt inne i opptakene 
av sistnevnte program. Og det er travle dager for 
31-åringen som er oppvokst i Sande i Vestfold sam-
men med familien som er av tyrkisk opphav.

– Det er en stor produksjon jeg er midt oppi. 
Hektisk, men samtidig utrolig spennende, forklarer 
Ekiz.

Anno er en av høstens største satsinger på NRK. 
– Det blir over noenlunde samme lest som den første 

sesongen?
– Det stemmer. I fjor var året 1764. Denne 

gangen har vi skrudd tiden helt tilbake til 1721, men 

tematikken er den samme. Det blir et interessant 
innblikk i hvordan mennesker levde på den tiden, 
forteller Ekiz.

Brenner for vitenskap
På tross av sin relativt unge alder så har Selda 
Ekiz høstet mye ros for sin formidlingsevne som 
programleder. Spesielt innen vitenskaplige emner. 
Hun vant blant annet prisen Gullruten 2013 
sammen med Thomas Seltzer som beste program-
leder. 

– Formidling av populærvitenskap ligger veldig 
nært hjertet mitt. Det er noe jeg virkelig brenner 
for, forteller Ekiz som har en mastergrad i fysikk 
fra Universitetet i Bergen. Hun var i tillegg med å 
starte opp vitenskapsformidlingsgruppen 
“Fysikkshow Bergen”. Fra 2015 har hun også vært 
delaktig i forskningspodcasten Vitendate.

– Å jobbe som programleder i Newton var 
drømmejobben da du fi kk den?

– Absolutt. Jeg har lyst til å vise barn og unge 
at matte og naturfag slett ikke trenger være noe 
trist og kjedelig gjennom praktiske eksperimenter, 
understreker hun.

Masteroppgave som Ekiz leverte i 2011 hadde 

den kryptiske tittelen “A new approach to 
compound specifi c gas detection.”

– For vi se noe fra den i showet i Orklahallen?
– Da tror jeg nok publikum sovner, ler hun.
– Det blir nok langt mer jordnær og spennende 

naturvitenskap på scenen, legger hun til.

Flammeblåsing
Selv om hun jobbet og bodde i Trondheim i to år 
mens hun var programleder for Newton så har Ekiz 
aldri vært i Orkdal kommune før.

– Jeg kom meg aldri dit mens jeg bodde 
i Trondheim, men jeg ser fram til å besøke 
Orkdalsmessa i november.

– Kan du gi oss noen hint på hva dere vil gjøre på 
scenen?

– Vi har ikke spikret hele showet ennå, men den 
røde tråden er naturvitenskap i praksis.

– For unge i alle aldre?
– Ja. De aller minste bør nok ha med seg en 

voksen. Noe av det vi gjør kan kanskje bli litt 
skummelt.

– Som for eksempel?
– Jeg skal prøve å få Håvard til å blåse fl ammer. 

Jeg håper han våger, avslutter Ekiz lurt.

Lover halsbrekkende 
og sprø eksperimenter

– Mange har sikkert sett det vi holder på med 
i serien Barn ingen adgang på NRK Super. 

Men jeg kan love at vi blir mye heftigere live 
på scenen i Orkdal.

Håvard Paulsen bør være et kjent fjes for både barn 
og foreldre som benker seg ned for å se på NRK 
Super.

– Å lage underholding for unge mennesker er en 
utrolig takknemlig oppgave, sier Paulsen som 
sammen med medprogramleder Selda Ekiz i 
programmet Barn ingen adgang, lager barne-TV 
helt utenom det vanlige.

Ærlig publikum
“Håvard har alt av det vi har sett etter. Han er 
en tøff  pappatype, som samtidig er varm.” Slik 
beskrev redaksjonssjefen i NRK Super Håvard 
Paulsen da han landet drømmejobben i 
statskanalen i 2014.

– En treff ende beskrivelse?
– Tja, det er i hvert fall ikke langt unna. Det er 

uansett et skikkelig kompliment med tanke på at 
jeg er ganske så fersk i faget, smiler han.

Paulsen er opprinnelig fra Mo i Rana, men bor og 
jobber nå i Oslo. Han fullførte sin teaterutdanning 
ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012.

– Barn er et veldig ærlig publikum. Et helt annet 
publikum enn voksne, rett og slett. Og det liker jeg 
veldig godt, fastslår han.

Forskjellige
Rent faglig så kommer Håvard og Selda fra vidt 
forskjellig verdener.

– Selda er fysiker, jeg er teatermann. Jeg pleier 
å si at vi utfyller hverandre. Hun er hodet og jeg er 
sidekicken hennes for å si det slik, ler Paulsen.

De to kom nylig med en egen bok basert på 
serien Barn ingen adgang, der de tar for seg 
fysikkeksperimenter som barn og unge kan gjøre 
hjemme.

– Det høres risikabelt ut?
– Neida. Dette er trygge eksperimenter som gjør 

naturvitenskap spennende. Det er ingen opp-
skrifter på fl ytende nitrogenbomber og andre ville 
påfunn som vi lager på TV.

Ut av komfortsonen 
I likhet med Selda så gleder han seg til å stå på 
scenen under Orkdalsmessa.

– Å lage TV er fryktelig morsomt, men kontakten 
man får med publikum på en scene, både barn 
og voksne, er helt unik. Spesielt for meg som er 
teaterutdannet.

– Selda sa at hun vil ha deg til å blåse fl ammer i 
showet.

– Sa hun det? Huff  da. Det kan bli interessant. 
Når jeg jobber sammen med henne så må jeg ofte 
bevege meg ut av komfortsonen min. Nå har jeg 
i hvert fall noe å grueglede meg til i november, 
avslutter han blidt.

Gruegleder seg

– Å jobbe sammen med Selda er 
kjempegøy. Men ofte uberegnelig. 

Man vet aldri helt hva som kommer 
til skje på scenen eller 

foran kamera.
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Det er fjerde året nissene trekker ned fra 
Knyken og besøker Orkdalsmessa. 

De gleder seg stort til å møte alle barna. 
På Knyknisse-stand kan alle som ønsker 
få tegne, skrive ønskeliste og få en liten 
nissegave. Nissefar er som alltid veldig 
travel på denne tiden, men kommer 
innom på besøk søndag. Nissemor 
og nissebarna vil være på messa både 
lørdag og søndag.

Vi gleder oss til å møte dere.

Mvh
Heidi

Vil du møte

knyknissene?knyknissene?
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Heimdal Eiendomsmegling AS ble etablert i 1996 og er i 
dag et av Norges største privateide eiendommegler-
foretak som ikke er kjedebasert. Vi formidler årlig over 
1700 boliger, med et sterkt og gjennomtenkt konsept 
for salg av både nye og brukte boliger. 

Over 9 av 10 av våre oppdragsgivere anbefaler oss til 
venner og kjente*. Det er eksepsjonelle tall, uansett 
bransje, og en av fl ere grunner til at vi vil vise Orkanger 
hvordan vi er annerledes.

Vår suksess er basert på målsettingen om å yte Det Lille 
Ekstra. Alltid!

Vurderer du å selge din bolig?
For gratis verdivurdering, ta kontakt med Thor Zevgren
på tlf. 941 56 111 eller Vegard Jørgensen på tlf. 913 78 069

Vi kommer til byen

Lang erfaring, kunnskapsrik, 
pålitelig og tilgjengelig er stikkord 
som beskriver meg.
                   � or Zevgren

www.hem.no
73 87 15 00 
post@hem.no

*Kundeundersøkelse BDO 2007- 2015
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Sterk nisjebedrift
Dette er ting som det kan være vrient å få fatt i. 
Rosenvik har imidlertid løsningene for de de som 
er på jakt etter slike nisjeprodukter.

Fra bunn
– For oss er det viktig å delta på Orkdalsmessa. 
Det gir oss en unik mulighet til å profilere de 
tre- og tekstilproduktene som vi lager, forklarer 
markedssjef Trygve Mostad Øyasæter i bedriften 
Rosenvik som holder til på Løkken Verk i Meldal.

Rosenvik Håndverk produserer et vidt utvalg av 
håndverksprodukter innen tre og tekstil. 

– Vi tar også på oss ulike oppdrag for så vel privat- 
personer som lokalt næringsliv, legger Mostad 
Øyasæter til.

– Det er produkter som ikke masseproduseres i 
særlig stor grad?

– Det er riktig. Vi har fokus på solid håndverk med 
basis i lokal design. Lokkstolene som vi lager er en av 
våre spesialiteter. I likhet med resten av produktene 
våre, så tilvirkes de helt fra scratch, forteller han.

Mestringsfølelse
Rosenvik er en såkalt attføringsbedrift. Det vil si en 
plass hvor mennesker som av en eller annen grunn 
har falt utenfor arbeidslivet kan komme for å blant 
annet få arbeidstrening. Enten hos eksterne samar-
beidspartnere eller ved selve Rosenvik.

– Det handler om å skape mestringsfølelse hos 
personer kanskje føler at de ikke har noe å bidra 
med. Realiteten er at dette er dyktige mennesker 
som i et meningsfylt fellesskap kan være med å 
skape mye. Rosenvik tilbyr intern arbeidstrening på 
flere ulike måter, men også ekstern arbeidstrening  

gjennom et betydelig samarbeid med lokalt 
næringsliv, understreker Mostad Øyasæter.

I dag er over 100 personer med nedsatt arbeids-
evne tilknyttet Rosenvik, som i tillegg til til tre- og 
tekstilproduksjon leverer catering, profilering og 
logistikktjenester for å nevne noen.

Filleryer 
Mye av det som de produserer selges på nett- 
steder som Finn.no eller i butikker som for  
eksempel Husfliden.

– Ordretilgangen er jevn. Vi lager også på direkte 
bestilling fra kunder, forklarer markedssjefen.

– Dere lager tekstilprodukter også?
– Det gjør vi. Filleryene våre er kanskje mest 

kjent. Solide tepper laget på ordentlig håndverks-
tradisjoner fra området, avslutter han.

 Behov for en ny utedo? Hva med en 
tradisjonell gyngehest til ungene eller 
en vugge til den aller minste?

Lokkstoler fra Rosenvik, klare for levering til kunder.  
Fra venstre: Hans Klingen (salg), Trygve Øyasæter (markedssjef), 
Roger Bye (produksjon).

6 Orkdalsmessa 28. - 29. nov. Årets tema: strikking www.orkdalsmessa.no



7Orkdalsmessa 28. - 29. nov. Årets tema: strikking www.orkdalsmessa.no



Det er seks år siden hun stod som brud. Det har 
blitt adskillige halskjeder, øredobber, armbånd og 
nåler på den tiden.

Godt håndverk
Det som startet som en liten hobby har med årene 
blitt en pen bigeskjeft for Bjørkvoll. Hun selger i 
dag smykkene sine til butikker, på messer og på 
nett.

– Det er voksende interesse for smykker som 
ikke er masseproduserte, men håndlagede. Folk vil 
ha noe unikt, sier Bjørkvoll.

Det er hovedsakelig kvinner som er kundene, 
men markedet for menn er på vei oppover også, 
mener hun.

– Hvilke aldersgrupper snakker vi om?
– Det er hele spekteret. Gammel som ung. 
– Er det noe som inspirerer deg i designprosessen?

– Det er mange ting. Jeg designer mye etter 
mitt eget hode, men også på bestilling fra kunder. 
Fellesnevneren er at de ønsker seg godt håndverk 
utenom det vanlige. Noen vil ha noe til hverdags 
mens andre ønsker noe å pynte seg med til fest, 
forklarer hun. 

Voksende hobby
Bjørkvoll driver i dag fi rmaet som et enkeltmanns-
foretak ved siden av jobben som salgsleder i 
Teltspesialisten AS.

– Noe av det viktigste for meg er gleden i å drive 
med en hobby som er spennende. Selv om hobbyen 
min har vokst seg ganske stor med årene, smiler hun.

– Det kan bli mer enn en hobby?
– He-he. Jeg tar det litt som det kommer. Jeg 

trives veldig godt i jobben min som salgsleder, 
men jeg får i hvert fall utløp for den kreative siden i 

meg når jeg sitter ved arbeidsbenken min og 
designer, fastslår hun.

Vi trenger litt bling i hverdagen 
Bjørkvoll forteller at smykkene er tilvirket av 
særpregede og utsøkte materialer som blant annet 
krystaller, stein og glass. 

– Kostbart?
– Det vil jeg ikke si. Prisene er så behagelige at 

du kan ha smykker som er tilpasset antrekkene 
dine. Både i form, farge og uttrykk.

– Det nærmer seg jul. En travel periode?
– Jeg lager smykker til både høytid og hverdag, 

men førjulstiden er vanligvis ekstra hektisk. Det er 
mange som ønsker å gi bort et håndlaget smykke 
i julegave. Flere vi ha noe nytt til seg selv til jula 
også. Vi trenger litt bling i hverdagen når dagene 
blir mørke, avslutter hun.

Smykker utenom det vanlige
– Det hele begynte med at jeg designet et smykke til mitt eget bryllup. Dermed ble jeg bitt av basillen, 

smiler Kine Bjørkvoll i Smekre Smykker som holder til på Melhus.

– Det er voksende interesse for smykker som ikke er masseproduserte, men håndlagede. Folk vil ha noe unikt, sier Kine Bjørkvoll i Smekre Smykker.
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Vi ønsker 
lykke til 

med 
Orkdalsmessa! 

– Jeg lager brukskunst. Produktene jeg tilvirker 
er ment til å brukes. Men hvis du ikke røyker pipe 
så gjør den seg godt på peishylla også, forklarer 
Følling som har drevet med tredreiing siden 1998.

Variasjon
Nå er håndlagde tobakkspiper bare en del av 
produksjonen til Følling. Fruktboller, store ølkrus 
og vinglass er noe av det som han lager i tre ved 
dreiebenken på Leinstrand der han har verksted.

– Jeg lager både etter eget hode og på bestilling 
fra kunder. Mye er tradisjonelt design, men jeg 
liker å tenke nytt også. Det er en veldig kreativ 
hobby, forklarer han.

– Hva selger du mest av?
– Det varier ganske mye. De hånddreide bollene 

er populære. Jeg lager også en del skrin og små 

bokser. Det er ofte fantasien som setter grensene, 
forklarer Følling.

Mye av salget skjer på messer og på Facebook.
– I tillegg så skjer mye gjennom venner og bekjente. 

Enkelte ser kanskje noe jeg har laget hjemme hos 
noen, og så får de lyst på noe lignende selv. 

Høye standarder
Å bli en god tredreier er ikke noe som skjer over 
natten. En god del av det som Følling arbeider 
med, havner i ovnen.

– Noe sprekker underveis. Andre ting blir ikke som 
jeg hadde planlagt. Det er en del av gamet. Og rund 
ved brenner like godt som annen ved, smiler han.

Følling jobber med en hel rekke forskjellige 
tresorter. Alt i fra epletre til gran er råvarer han tar 
i bruk i produksjonen.

– Du har høye standarder?
– Det må man ha. Hvis ikke så forsvinner 

kundene fort, mener han.
– Har du deltatt på Orkdalsmessa før?
– Nei. Dette er første gangen. Vi kommer til å 

dele stand med en utstiller som heter Snickarboa. 
Det blir spennende.

MC-sokker
Nå driver ikke Snuff an’s Design kun med tredreiing 
og tresløyd. Kona, Elin Følling, produserer også en 
rekke tekstilprodukter i tillegg til smykker.

– Det er alt i fra egendesignede vesker og luer 
til vinposer og votter. I tillegg så lager hun Harley 
Davidson sokker som er populære blant de som 
driver med MC, avslutter han.

Tredreiing på høyt nivå
Kjenner du noen som røyker pipe? 

Da kan en av de svært særegene og iøynefallende pipene 
til Arnt Følling i Snuff an’s Design være en utmerket julegave.
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Lei en container
Ring 72 48 67 70

smn.no

Vi hjelper deg
SpareBank 1 SMN har kontor på AMFI Orkanger og er samlokalisert med Eiendoms-
Melger 1 Midt-Norge. Vi har lokal tilknyting og kjennskap til Orkdalsregionen. Hos oss 
får du helhetlig rådgivning innenfor finansiering, forsikring, sparing og pensjon. Har du 
behov for hjelp innenfor landbruk eller bedrift har vi også lokal kompetanse. 

Du kan også ringe vårt kundesenter på tlf (+47 915) 07300 alle dager fra kl 7 – 24.

Ta kontakt med oss på Orkanger

Arnhild I. Schei
finansrådgiver 
902 68 621

Børge R. Hansen 
finansrådgiver 
924 33 781

Hilde Solem Graff 
finansrådgiver 
957 51 225 

Tove Halseth 
finansrådgiver 
900 81 695

John Kåre Solem 
bedriftsrådgiver 
920 88 314 

Ola Hoseth Husby 
landbruksrådgiver 
971 45 702 

Aasmund Lie 
banksjef 
900 82 424 

Arnt Følling i aksjon ved dreiebenken.
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Advokatfirmaet Nidaros DA yter juridiske tjenester over et vidt spekter,  
med hovedvekt på blant annet problemstillinger innenfor fast eiendom, 
landbruk, odelsrett, tingsrett, miljørett, ekspropropriasjon, kontraktsrett  
og erstatningsrett.
Firmaet samarbeider blant annet med Norges Bondelag og Allskog BA.
Firmaet legger vekt på å være tilgjengelig, yte god service og bistand av 
høy faglig kvalitet.

Advokatfirmaet Nidaros DA – “en bedre fremtid”

Kjøpmannsgt. 19 Tlf 73 87 99 99 / Faks 73 87 99 98
7013 Trondheim post@nidaros.no
og Bårdshaug Skysstasjon www.nidarosda.noMobil 915 85 120 - post@traasnella.no - midt i Orkanger sentrum

Følg oss på Nye tilbud hver dag i hele desember

GARNBUTIKKEN I SENTRUM

    på alt 
garn

Lørdag 28. november
20%

Godt utvalg i garn
fra

Sandnesgarn
Rauma

Du store alpakka
Dalegarn
Heklegarn

Dugnaden fortsetter
Thamspaviljongen har kommet ”heimatt” og den skal bli et 

minnesmerke og en turistmagnet for Orkladalføret

Julegaveideer kan du få ved å besøke vår stand under  
Orkdalsmessa 28. og 29. november:
Kunstauksjon med malerier, trykk, akvareller og foto. Det er Jarle 
Farmen som står bak ideen og gjennomføringen. Kunst- 
verkene er også utstilt på Galleri Thams, Bårdshaug Herregård.

Andelsbevis som omfatter grundig dokumentasjon av paviljongens første 100 år. An-
delsbevis kan også kjøpes i Sparebank 1 SMN og Orkdal Sparebank.
Amerikansk takspon fra paviljongen slik den fremsto i Little Norway selges også.
Dugnadshjelp: Vi trenger gode krefter på mange områder under istandsetting/over-
flatebehandling og gjenreising. Noen av paviljongdelene må lages nye og noen må re-
pareres. Er du snekkerkyndig, gjerne med snekkerutstyr, eller er nevenyttig og ønsker 
å bidra med dugnadsinnsats, vil vi gjerne ha deg med på laget.
Dersom du er skogeier, og har tettvokst furu med diameter på 50 cm og nedover
– ta kontakt med oss.

Enten det gjelder kjøp av andeler eller dugnadsinnsats, kan du henvende deg til  
Prosjekt Heimatt v/ Olav Sigurd Kvaale, tlf 924 26 660, e-post ola-kvaa@online.no, 
Oddmund Stenset, tlf 907 35 059, e-post odstense@online.no, Arne Asphjell,  
tlf 918 97 598, e-post asphjella@gmail.com, Ola Fossvoll, tlf 907 92 698,  
e-post ola@fossvoll.no. 

Thamspaviljongen er en gave til fremtidige generasjoner.
Derfor er en støtte til Prosjekt Heimatt en gave av varig verdi.

REGNSKAP OG RÅDGIVNING

• Regnskap
• Lønn

• Fakturering
• Årsoppgjør

• Firmaetablering 
• Styrearbeid
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Åpningstider: mandag-fredag 07.00-20.00, lørdag 09.00-18.00

BYGGEVARER TIL EXTRA LAVE PRISER 
- HELE ÅRET!

Coop Extra Bygg Orkanger
Tiltaksvegen. 7300 Orkanger

Tlf: 979 95 100EXTRA LAVE PRISER

Kjente merkevarer - Enkelt sted å handle - Lange åpningstider 
Gode parkeringsmuligheter - Alt du trenger til store og små byggeprosjekter

Bildene fra Knyken er tatt av: Turid Kirkenes
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Du finner oss på Grønøra vest
post@elseko.no  -  tlf 72471350

- TAVLEMONTASJE 

- PROSJEKTERING

- REHABILITERING
www.elseko.no 
Hovedtavler, underfordelinger og sikringskap

Lykke til med
 Orkdalsmessa!

– Vi har faktisk 10-års jubileum  i 
år. Da blir det ekstra stas å pro-
filere seg på Orkdalsmessa, sier 
Marit Skjetne i Skjetne Design.

Jevn vekst
Puter, egendesignede puffer, 
redesignede møbler, rensestoffer 
og impregnering til båtkalesjer og 

cabriolet. Det er ikke lite de driver 
med i Skjetne Design.

– Vi selger også møbelstoffer og 
gardinstoffer. I tillegg så lager vi nå 
den flotte Orkdalsdrakten. Det er vi 
litt stolt av, forklarer Skjetne som 
selv er utdannet interiørarkitekt.

Hun startet Skjetne Design som 
et enkelt-mannsforetak for 10 år 

Tar var på 
tradisjon

Fra møbeltapetsering til Orkdalsdrakten - Skjetne Design 
viser fram mye spennende på årets messe.

Skjetne Design. Fra venstre Paula Slålien, Marit Skjetne og Ingrid Almlid.
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ORKANGER s

1. Besøk Orkdalsmessa 
lørdag 28. november. 
Kjøp inngangsbillett kr. 100,-

2.  Ta vare på inngangs-
billetten. Det er tillatt å kjøpe 
flere billetter pr. person.

3. Lørdag 28. november 
kl. 16.45 trekkes vinneren blant 
alle som har besøkt messa. 

Billetten MÅ være tilstede i 
Orklahallen under trekningen.

Gavekortet gjelder valgfri 
busstur i regi av Orklareiser.

SLIK BLIR DU MED

Besøk Orkdalsmessa lørdag 
28. november og vær med i trekning 
av reisegavekort til en verdi av Vinn 

reisegavekort

7.500,-

Reisegavekortet gitt av

siden. Med årene så har etterspørselen 
etter tjenestene og produktene hennes 
vokst jevnt og trutt, og virksomheten 
teller nå fi re ansatte som hver har sitt 
spesialfelt.

– Vi fl yttet for ikke lenge siden inn 
i nye og større lokaler da oppdragene 
ble mange og plassen ble for liten. Du 
fi nner oss nå midt i Orkanger sentrum, 
smiler Skjetne.

Ta vare på
Store deler av oppdragene de får 
kommer fra kunder som vil ta vare på 
møbler de har blitt glade i.

– Vi har over 10 års erfaring innen 
møbeltapetsering, forteller Skjetne. 

– Hvilke møbler er det snakk om?
– Det varierer veldig. Alt i fra gamle 

tradisjonsrike sofaer til særegne stoler 
av nyere dato, for å nevne kun noen 
eksempler.  Jeg har inntrykk av at folk 
uansett alder, stadig oftere har lyst til å 
ta vare på interiør framfor å bare kaste 
det og kjøpe nytt, sier hun.

Skjetne Design har også jobbet mye 
med off entlig sektor og næringsliv som 
restauranter og hoteller.

– Bedriftsmarkedet er viktig også. 
Møbeltapetsering har blitt et av kjerne-
områdene våre, forklarer hun.

Tradisjon
Den første Orkdalsdrakten ble presen-
tert under Orklamartnan i 1987. Den 
gangen var det Borghild Gaustad og 
Grethe Solemsløkk som produserte 
draktene. Designet ble imidlertid ikke 
unnfanget over natten, men var en 
omfattende prosess som skulle ta tre 
år med leting etter gamle mønstre i 
Orkdal av klær og andre gjenstander.  

– Rosen fra Orkdalsskapet er sentral. 
Rosen går igjen i all treskjæring som er 
laget i Orkdal og har stor betydning for 
bygda, forklarer Skjetne som tok over 
produksjonen i 2014.

Kjøretøy
De syr også tilpasser også gardiner 
etter kundenes egne ønsker. I tillegg 
trekker de også om seter på nesten alle 
slags kjøretøy.

– Vi trekker alt fra motorsykkelseter 
og snøskuterseter til bilseter og interiør. 
Bare spør oss, avslutter Skjetne.
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7-23 Søndag 10-22
KIWI Orkanger

Faste, lave priser 
og Norges tøffeste garantier

7-23 Søndag 10-22
KIWI Orkanger

Faste, lave priser 
og Norges tøffeste garantier

har kontordager på Orkanger 
tirsdager kl 09.00-15.00

i Orkla Credit sine lokaler  
i Orkdalsveien 100 (skysstasjonen)

FOR TIMEAVTALE, RING 73 87 41 00

Malerstua Farvemarked
ORKANGER: Grønørv 20. Tlf: 72 48 04 40. 
Åpent: Man–Fre 9–18. Lør 10–15. 
www.nordsjoidedesign.no

Malerstua Farvemarked
ORKANGER: Grønørv 20. Tlf: 72 48 04 40. 
Åpent: Man–Fre 9–18. Lør 10–15. 
www.nordsjoidedesign.no

Malerstua Farvemarked
ORKANGER: Grønørv 20. Tlf: 72 48 04 40. 
Åpent: Man–Fre 9–18. Lør 10–15. 
www.nordsjoidedesign.no

AS

Romstad Gård er kanskje mest kjent for Fosen-osten som du sikkert kan få smake på under Orkdalsmessa.
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Deilige oster

– Dette er skikkelig håndlaget ost som vi er stolte 
av. Vi har noe for enhver smak, sier Morten Løvik  
i Bozzar AS.

Bredt utvalg
Løvik kommer til Orkdalsmessa med flere godbiter. 
Det blir smakebiter med både gamle travere som 
hvitost, geitost og nøkkelost. I tillegg blir det mer 
ukonvensjonelle smaksprøver.

– Utvalget vårt er bredt, sier Løvik.
– Noe for både unge og gamle ganer?
– Jeg er sikker på at alle finner noe de liker, tror han.

Helt fra Drammen
Bozzar holder til i Drammen, men tar likevel den 
lange turen opp til Orkdal for å vise fram hva de 
har å by på.

– Det er første gangen dere er på Orkdalsmessa?
– Det er riktig. Det er naturlig for oss siden vi har 

mange produkter fra Romstad Gård som ligger i  
regionen, forteller Løvik. 

Det lille ekstra
Romstad gård har vært i familien siden 1909. 
Fra begynnelsen fungerte gården som en lens-

mannsgård i kommunen. Nå produserer gården en 
rekke produkter for de som har lyst på det lille  
ekstra. Gården er kanskje mest kjent for  
Fosen-osten.

I tillegg til ostene tilvirker de flere geleer som 
for eksempel granskuddgele og kreklinggele for å 
nevne noen. Populære tilskudd til både middags-
bordet og rett oppi gryta.

Romstad Gård er også kjent for det nydelig 
gårdssmøret som er tilsatt utvalgte krydder og 
urter fra regionen.

Lei av Norvegia og skinkeost på tube? Da kan du gjøre lurt i å stikke  
innom standen til Bozzar som har med seg oster fra Romstad Gård  

i Orkanger og fra Beitostølen.
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Oversiktskart

Program Orkdalsmessa 2015

Lørdag 28. november
10.00 Dørene åpnes
11.00 Seldas Fysikklab
12.00 Offi  siell åpning av ordføreren i Orkdal
13.00 Spellemann på Taket
14.00 Kåring av beste stand
14.30 Selda og Håvard
16.45 Trekning av reisegavekort (på billetten)
17.00 Dørene stenges

Søndag 29. november
11.00 Dørene åpnes
12.00 - 12.45 Kunstauksjon
13.45 - 14.30 Kunstauksjon fortsetter
15.00 “Kåring av Knykengenser” Catwalk
16.30 Utdeling av årets “Gnistpris”
16.45 Trekning av bil på billetten
17.00 Dørene stenges

Kafeteria

Inngang

WC
utstillere

Tradisjonsmat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16

17 18 19

21 22 23

25 26 27

29 30 31

33 34 35

37 38 39

20

24

28

32

36

40

4341 42 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71 72

73 74 75 76 77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91 909293949596979899100

Scene

Disk
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Utstillere Orkdalsmessa

Praktisk informasjon

Åpningstider
Lørdag 28. november: kl. 10-17
Søndag 29. november: kl. 11-17

Billettpriser
Voksen: 100,-
Barn:  gratis

Messekafeen er åpen til kl. 17
Meny lørdag: Rømmegraut med grautpinne
Meny søndag: Saltkjøtt med grovpølse og kålstappe

Årets julebakst -  Gårdsmat - Tradisjonshåndverk - Underholdning - Barneaktiviteter - Trekning av flotte premier på inngangsbilletten

1. Skigruppa  
 Føggelbannj m/snårråbennjdel.
2. Jan Arne Ervik  
 Treskilt, belter og lærvarer.
3. Gerd og Ola Rindal  
 Strikking, brodering, håndlaga   
 tollkniver, neverarbeid, sveiping,  
 belter. Div. husflidssløyd. 
4. Gerd og Ola Rindal  
 Strikking, brodering, håndlaga   
 tollkniver, neverarbeid, sveiping,  
 belter. Div. husflidssløyd.
5. Ullmax
6. Ullmax 
7. Korg-Erik Treartikler. Korger. 
8. Korg-Erik Treartikler. Korger. 
9. Korg-Erik Treartikler. Korger. 
10. Thamspaviljongen Støtteforening  
 Kunst og håndverk. 
11.	 Orkdal	Husflidslag  
 Husflidsprodukter: strikk, vev, tre. 
12.	Orkdal	Husflidslag  
 Husflidsprodukter: strikk, vev, tre. 
13. Strandhonning  
 Egenprodusert lokal honning.  
14. Brynhild Stjern  
 Bakstefjøl med sving. 
15. Orkdalssåpa Lokalprodusert såpe
16. Forever Living  
 Aloe Vera baserte produkter innen  
 helse, skjønnhet og velvære. 
17. Kari Synnøve Barbala  
 Akrylmaleri, div. malte produkter.
18. TEMASTAND
19. TEMASTAND
20. Leth Design Kunst/glasskunst 
21. Ingers Ullprodukter.  
 Ullprodukter til barn og voksne.  
 Strikk og søm. 
22. TEMASTAND
23. TEMASTAND 
24. Dekorlys  
 Hånddekorerte levende lys –  
 advent-, jul-, jakt- og dikt- og   
 supporterlys. Gavepakker. Lys   
 med musikk.
25. Florence Norway  
 Design strikket jakker, gensere og  
 kjoler av naturlig materialer.  
 Strikkeluer, skjerf og votter.  
 Karameller.
26.	Snuffan`s	Design/Snickarboa	 
 Søm og strikk/Tresløyd.
27. Miljørent Kari Flaaskog  
 Norwex «Rent uten kjemikalier».
28. KAKEBORD
29. Kreative Kroken  
 Nisser, hekser, troll, julekort.
30.	Voffen	 
 Hundeutstyr, hunderelatert   
 interiør, smykker og klær til  
 mennesker. 

31.	 Asphaug/Dybdhal	Tredreiing/ 
 Juledekorasjoner  
 Dreide ting av tre som skåler,   
 lamper, vaser og litt rosemaling.  
 Fryste vårruller. Juledekorasjoner  
 og krumkaker.
32. KAKEBORD
33. Meium Sjokolade  
 Håndlaget konfekt, sjokolade og  
 lakris. 
34. Rosenvik Håndverk Håndverk 
35. Rosenvik Håndverk Håndverk 
36. Almasi  
 Sølvsmykker, fusing glass,   
 akvareller.
37. Egil Fagerli  
 Små og store dragestoler m.m.  
38. Utspæll  
 Salgsstand for teateroppsetningen  
 «Spellemann på taket». 
39. Natur Alpakka  
 Ull- og skinnprodukter i Alpakkaull.   
40. Natur Alpakka  
 Ull- og skinnprodukter i Alpakkaull. 
41. Indiana Import  
 Sør - Amerikanske ullvarer, ponchos, 
  jakker, luer, skjerf, votter. 
42. Indiana Import  
 Sør - Amerikanske ullvarer, ponchos, 
  jakker, luer, skjerf, votter.
43. Helse-Invest  
 Anatomiske hodeputer og  
 overmadrasser.
44. Helse-Invest  
 Anatomiske hodeputer og  
 overmadrasser. 
45. Helse-Invest  
 Anatomiske hodeputer og  
 overmadrasser. 
46. Toma Import Smedprodukter   
 Lamper, nisser og håndlagde lys. 
47. Toma Import Smedprodukter   
 Lamper, nisser og håndlagde lys. 
48. KNYKNISSEN
49. Anna Marie Sporsheim  
 Håndlaget keramikk, glassbilder,  
 fat, smykker, engler.
50.	Oriflame	  
 Kremer for hele familien, vesker,  
 smykker.
51. Stig Howsmo Agenturer  
 Fairtrade kurver og ullpledd med  
 dyremotiver.
52. Tradisjon søm og håndverk  
 Hodeplagg, votter, pannebånd,  
 halser i ren ull. Produseres under  
 merkenavnet SOFFA.
53. KNYKNISSEN
54.	Pamfilius	by	Katrine  
 Luer og pannebånd. 
55. Såpeheksa  
 Helse og velvære. Hjemmelagde  
 urteprodukter. Egen juleavdeling.

56. Helge Semb Tre og ymist anna  
 Tresløyd. Oppslagstavler i kork  
 med ramme av tre. Veggklokker  
 montert på rammer av dreid   
 kryssfiner, noen montert på   
 glassplate.
57. Applequilt Lappeteknikk.
58. June Berg Wuttudal og Jorid Berg  
 Strikkevarer: tova votter, labber,  
 hatter. Babylabber og barnesokker  
 i alpakka. Kopptuer, pannebånd,  
 luer, mm.
59. Ingebjørg Solberg  
 Håndmalte glass, porselen og   
 bilder. Luer og klær.
60. Møllerens Keramikk Keramikk.
61. Prekleriet  
 Håndlagde smykker og diverse   
 produkter i tre.
62. Ingunn Ranes  
 Rosemaling, decoupage og  
 noe strikking.
63. Anita Harrang og Tove Mjønesaune  
 Frostet og dekorert glass. Varer i  
 tre og skifer, decopage, lykter,  
 hekling, strikking, sydde   
 barneklær mm.
64. Skjetne Design AS  
 Orkdalsdrakten. Møbeltapetserer  
 og interiørarkitekt. Gardiner,  
 møbelstoff, båtkalesje.
65. Anne Marie Quilt og Design  
 Jeg syr vesker, punger, kurver.   
 Klær til baby og småbarn. 
66. Heidi Stølhaug og Turid Kringstad  
 Ting og tang til hjemmet.  
 Kjoler i ullfilt. 
67. Heidi Stølhaug og Turid Kringstad  
 Ting og tang til hjemmet.  
 Kjoler i ullfilt.
68. Kirsten Rundberg  
 Håndstrikkede: tovede votter,   
 sokker, labber for barn og voksne,  
 sklisikre såler, stoppesopper,   
 piperensernisser.
69. Finn Skauvik Egne malerier.
70. Trudes porselen og glass  
 Håndmalt porselen og glass.
71. Trudes porselen og glass  
 Håndmalt porselen og glass. 
72.  Smekresmykker.no og Lille & Bille  
 Egendesignede og håndlagde   
 smykker, armbånd, ørepynt, nåler  
 og klokker. 
 Lille & Bille: håndlagede  
 hårspenner og annen hårpynt.
73. Romstad Gård  
 Gardsmat, herunder gele, smør,  
 ost, krydder, eddik, te, pureer,  
 sennepssaus. Også i julepakning. 
74. Romstad Gård  
 Gardsmat, herunder gele, smør,  
 ost, krydder, eddik, te, pureer,  
 sennepssaus. Også i julepakning. 

75. Torpet Fiskeoppdrettsanlegg  
 Rakfisk, røkt fisk. 
76. Orkladal ysteri Oster.
77. Gårdsslakteriet Sylte AS  
 Kjøttvarer av svin. Julesylte, pølser.
78.	Krokstad`s	spekemat  
 Spekemat, Røykelaks. Rømme- og  
 erterbrød. Smør, potet flatbrød,  
 sirup, eddik, gele, krydder, te.
79.	Krokstad`s	spekemat	 
 Spekemat, Røykelaks. Rømme- og  
 erterbrød. Smør, potet flatbrød,  
 sirup, eddik, gele, krydder, te.
80.	Krokstad`s	spekemat	 
 Spekemat, Røykelaks. Rømme- og  
 erterbrød. Smør, potet flatbrød,  
 sirup, eddik, gele, krydder, te.
81. Konfekten Produkter  
 Alt av konfekt, julevarer og godteri.  
82. Konfekten Produkter  
 Alt av konfekt, julevarer og godteri
83. Konfekten Produkter  
 Alt av konfekt, julevarer og godteri 
84. Eva og Ann Karins hjemmelagde  
 Kransekaker, lefser, hjemmelagde  
 drops. Strikking, hekling, og div.  
 annet håndarbeid.
85. Bozzar AS  
 Ost fra Beitostølen, pluss nordlys  
 Alta, osv.
86.	Uthaug	Fisk	A/S	 
 Røkt, gravet og pepper laks.  
 Sild og lutefisk. 
87.	 Uthaug	Fisk	A/S R 
 økt, gravet og pepper laks.  
 Sild og lutefisk. 
88. Nardo Bil AS  
 Utstilling av søndagens premie. 
89. Nardo Bil AS U 
 tstilling av søndagens premie.
90.   
91. 
92. Stig Rohlands Musikk  
 Egen produserte innspilte CD-plater.
93. Arya Oliven Oliven og olivenolje.
94. Arya Oliven Oliven og olivenolje.
95. Volløyen Gård  
 Asterix og Mandelpoteter, samt  
 andre gårdsprodukter.
96.	Garnvik`s	Røkeri	 
 Røykelaks, røyket torsk, og noe  
 gravet.
97.  Froztlandet AB  
 Vesker, pengebøker, belter, hansker.  
 Saueskinnstøfler, heimstrikka  
 produkter, franske designsmykker.
98.  Froztlandet AB  
 Vesker, pengebøker, belter, hansker.  
 Saueskinnstøfler, heimstrikka  
 produkter, franske designsmykker.
99.  Vigmostad og Bjørke Boksalg.
100. OIL Info 
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NØSENSENTERET - 7320 FANNREM, TLF. 72466500
www.noesen.no7320 Fannrem / Tlf.: 72 46 65 00 / Faks: 72 46 65 01

www.noesen.no / Åpn. tider: man.-fre. 08.00-17.00, lør. 09.00-14.00

7320 Fannrem / Tlf. 72 48 53 91 / www.hageland.no

Fannrem - tusenårsstedet i Orkdal

ORKDAL VARME 
OG SANITÆR A/S

TLF. 72 48 53 93 - 7320 FANNREM

ÅPNINGSTIDER 
I VÅR BUTIKK
mandag-fredag
09.00-16.00

Felleskjøpet 

Velkommen 
til Fannrem!

BEST FANNREM

Hos oss kan du bruke Statoil-kort !i
Påfyll til b l...

og til folk
BEST FANNREM

Hos oss kan du bruke Statoil-kort !i
Påfyll til b l...

og til folk

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Gjølvegen 9, 7320 Fannrem – Tlf 915 13 017
ketil@orkdalelektro.no • www.orkdalelektro.no

ELEKTROELEKTRO
ORKDAL

AS

Tlf. 03520 – Fannrem
www.fka.no

Åpningstider: 8-17 Lørdag 10-15

1955-2015 1955-2015
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Vi reparerer
skader på alle bilmerker
og for alle forsikringsselskap

ORKDAL BILSKADE AS
KAROSSERI - LAKK - BILGLASS

Tlf. 90 19 66 66

GJØR SOM RBK

Velg          som din totalleverandør 
av renholdstjenester og få opplevelsen 
av Samspill i ordnede former

Tlf.:   73 82 26 80 E-post: firmapost@nrsas.no
Faks: 73 82 26 81 www.nrsas.no

Samspill i ordnede former

GJØR SOM RBKGJØR SOM RBK
Velg  som din totalleverandør
av renholdstjenester og få opplevelsen
av Samspill i ordnede former

Tlf.: 73 82 26 80
Faks: 73 82 26 81

E-post: fi rmapost@nrsas.no
www.nrsas.no

Samspill i ordnede former

Optimal Regnskap AS
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger
Tlf.: 72 48 36 30
Mail: post@optimal-regnskap.no

Kvalitet og trygghet - din samarbeidspartner

Under Orkdalsmessa blir det en stor 
kunstauksjon til inntekt for  

gjenreising av Thamspaviljongen. 
Mannen som står bak ideen og  

gjennomføringen er Jarle Farmen, 
kjent kunstner og orkdaling som  

nå bor i Melhus.

Prosjekt HeimattKunstnerisk bistand til

Vi støtter lokalt engasjement!

Alt innen graving, grunnarbeid, veg/vann/avløp, masseflytting, tomter mm.

Sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3.

Prosjekt Heimatt har utløst engasjement hos mange 
utflyttede orkdalinger. Vi har fått henvendelser fra 
flere som har registrert at store ting er på gang  
i Orkdal, og gir begeistret støtte til prosjektet.

Jarle Farmen tar sitt engasjement for saken til større 
høyder enn andre. Gjennom sitt kontaktnett i kunstner- 
kretser har han samlet inn over 20 kunstverk som 
auksjoneres bort under Orkdalsmessa søndag  
29. november. Både malerier, trykk, akvareller og 
foto inngår i utvalget av objekter som blir utstilt  
i resepsjonen på Bårdshaug Herregård før messa,  
og i Orklahallen i dagene 28. Og 29. november.

Ækt ørkdaling
Jarle vokste opp i Øyagrenda (Chicago på folke-
munne) under navnet Jarle Øien, og var jagerflyger 
i yngre dager. En ryggskade etter en trafikkulykke 
gjorde at han måtte omskoleres til lærer, og det 

har han virket som flere steder og sist i Melhus der 
han nå er bosatt. Gården han eier i Øyagrenda har 
alltid vært omtalt som Farmen, og han signerer 
sine bilder med Farmen.

– I yngre dager var jeg ikke så begeistret for ”ut-
navnet” Farmen, sier Jarle. – Men nå har jeg tatt 
Farmen som familienavn, opplyser han. 

Malerkunsten har gjennom hele livet vært mer enn 
en hobby, og hans bilder omsettes i dag i området 
20.000 kroner, litt avhengig av størrelse og motiv. 
Han har hatt mange utsmykkingsoppdrag, og er i 
sitt 81 år fortsatt svært aktiv i atelieret.

Kongepar i tre
Prosjekt Heimatt har egen stand på messa, der det 
bl.a. vil være salg av andelsbevis. Paviljong-suvenir 

i form av amerikansk takspon vil også bli solgt. På 
standen blir deler av paviljongen bli utstilt, blant 
annet en del av de konge- og dronninghodene som 
pryder interiøret. Vi vet ikke hvem som har skåret 
disse hodene, og vi oppfordrer folk som kan vite 
noe om dette eller har andre historier å fortelle om 
aktiviteten ved Strandheim Brug, til å ta kontakt 
med oss på Heimatt-standen.

Vi antar at orkdalinger som levde på slutten av 
1800-tallet kan ha vært brukt som modeller for 
de kongelige kontrafeier, og vi vil arrangere en 
”look-alike”-konkurranse med kongehodene blant 
dagens orkdalinger. Kanskje du har en oldefar eller 
oldemor som er udødeliggjort i tre?

Ja takk begge deler: Jarle ba oss velge mellom disse to bildene til auksjonen. Vi tok det til venstre som viste seg å ha tittelen ”Heimatt 
til fjellene”, og det passet jo bra. Men under samtalens løp ble vi enige om at begge bildene skulle auksjoneres bort. Så har du en stue 
som skriker etter et blått Farmen-bilde, bør du kjøpe ”Øyboere” til høyre.

Ordfører-look-alike: Orkdals  
nyvalgte ordfører Oddbjørn Bang er 
opprinnelig åfjording, men det er da 
en merkelig likhet mellom ham og 
dette kongehodet?

21Orkdalsmessa 28. - 29. november 2015 Årets tema: strikking www.orkdalsmessa.no



22 Orkdalsmessa 28. - 29. november 2015 Årets tema: strikking www.orkdalsmessa.no



www.orkel.no

• Grunn- og betongarbeider • Tømrer- og snekkerarbeider

• Alt av puss og murerarbeider • Komplette baderom og fl isarbeider

• Stål og smedarbeider

Grønørveien 49, 7300 Orkanger
Telefon 458 31 132 e-post: roger@orklabygg.no
www.orklabygg.no

Din samarbeidspartner
på regnskap

MEGARDSVEGEN 1, 7320 FANNREM
Telefon: 72 46 64 10

www.orkdalregnskapskontor.no

Visste du at Meium Sjokolade fra Selbu er Norges eneste økologiske sjokoladeprodusent?

– Vi bruker økologiske og lokale råvarer så langt det lar seg gjøre, 
sier Terje Løkås som står bak Meium Sjokoladefabrikk

Sjokolade med 
nordisk særpreg

Sjokoladeutvalget til Meium og de gamle traverne 
du fi nner i hylla på Rema eller Rimi, kunne knapt 
vært mer forskjellig. Velsmakende konfekt med 
blåmuggosten Selbu Blå, godbiter med tyttebær 
og herligheter med friske multer er bare noe av 
utvalget til den lokale produsenten.

Kvalitetssjokolade
– Vi bruker økologiske og lokale råvarer så langt 
det lar seg gjøre. Fløte og smør får vi fra Røros 
Økologiske Meieri. Nordiske bær, frukter og urter, 
henter vi fra lokale økologiske produsenter, eller 
rett fra naturen, forklarer Terje Løkås som etablerte 
bedriften i 2008 på gården med samme navn.
Meium har siden den gang klart å kapre markeds-
andeler i et marked dominert av de enorme 
matvarekjedene.

– Ingen enkel oppgave?
– Nei, distribusjon og tilgang til kunder er dess-

verre i høy grad styrt av de store lavprisaktørene 

som har fokus på etablerte leverandører. Når det 
er sagt så merker vi at interessen for kvalitets-
sjokolade i et høyere prissegment er voksende, 
forklarer Løkås.

Jula er viktig
Sjokoladeentusiastene fra Selbu har i dag tilgang til 
omlag 20 utsalgssteder i Norge. Mye av 
produksjonen selges også gjennom Bondens 
Marked, mathaller og på messer. I tillegg selges 
noe over nett.

– Akkurat nå så har vi seks ansatte her, men 
antallet varierer. Jula er en god periode for oss. 
Folk liker å spandere på seg skikkelig kvalitet i 
høytiden. Sjokoladen vår er også populære 
julegaver, sier Løkås.

– Er det økonomi i dette?
– Marginene er ikke store. Ennå. November er 

den første måneden jeg og kona mi har tatt ut lønn. 
Men dette er produkter vi har stor tro på. Etter-

spørselen etter lokalprodusert mat med fokus på 
gode lokale råvarer er voksende etter min mening.

Særpreg selger
Konfekten med blåmuggost som Meium lager, 
ble nominert til Innovasjon Norges innovasjons-
pris i 2011. Selv om den ikke nådde helt opp så tar 
Løkås det som en bekreftelse på at det de gjør er 
liv laga.

– Vi opererer kanskje litt i strid med de vedtatte 
reglene i næringsmiddelproduksjonen om at alt 
skal skje i stor skala til så lave priser som mulig, 
men vi er overbevist om at særpreg selger.

– Dere har vært på Orkdalsmessa før?
– Å ja. Dette er vel den sjuende gangen om jeg 

ikke tar helt feil. Messa er en viktig arena for oss 
når det gjelder å bringe kunnskap om sjokoladen 
vår ut til forbrukerne.

– Det blir smaksprøver også?
– Det blir det, avslutter Løkås sikkert.
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Chr. � ams fagskole - Løkkenveien 117 - 7332 Løkken Verk - Tlf 72 49 52 00 -  www.thamsfagskole.no

HELSEFAGSKOLE:
• Kreftomsorg og lindrende pleie
• Rehabilitering

 

TEKNISK FAGSKOLE:
• Elkraft
• Maskinteknisk drift
• Sveiseteknikk
• Mekatronikk

V
I 

T
IL

B
Y

R
: LANDBRUKSFAG:

Kornproduksjon
Mjølkeproduksjon

Fagskole - deltidsstudier kombinert med full jobb?
Oppstart høsten 2016 – Søknadsfrist 15. april

Turid Kringstad og Heidi Stølhaug gikk av med seieren for beste stand på Orkdalsmessa i 2014.
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Statsautoriserte og 
registrerte revisorer

Bistand og rådgivning innen 
revisjon, skatt, regnskap, m.v.a., m.v.

E-post: firmapost@orkla-revisjon.no
Tlf. 73 10 39 00 / 72 89 94 10

Trykksaker til riktig tid og pris!

Ditt lokale trykkeri
siden 1986

Trykksaker til riktig 
tid og pris!

Går for dobbel messeseier
- Å bli kåret til messevinnere i 2014 gjorde oss både 

stolte og glade. Vi har mye å leve opp til i år.

Det sier Turid Kringstad som sammen med Heidi 
Stølhaug gikk av med seieren for beste stand på 
Orkdalsmessa ifjor i tett konkurranse med Villa 
Redesign og Romstad gård.

Begge de to har allerede begynt å planlegge for 
årets event.

– Førstepremien var gratis utstillingsplass på 
årets messe. Det betyr at vi kommer å ha dobbelt 
så stor stand i år. Det er mye som skal på plass, 
men vi er godt i rute, sier Kringstad.

Gleder oss hvert år
Vareutvalget til de to spenner vidt fra jente- og 
damekjoler til trevarer, interiørartikler og julepynt. 
Alt blir laget fra bunn av de to entusiastene som 
har vært med på Orkdalsmessa i en årrekke.

– Både jeg og Heidi har mye spennende å vise 
fram på årets messe. Vi driver dette på hobbybasis 
ved siden av full jobb, så det blir en god del sene 
kvelder, men det er lystbetont og veldig sosialt å ta 
del i Orkdalsmessa. Vi gleder oss hvert år, smiler 
Kringstad som også forteller at de har fått fl ere 
bestillinger fra kunder i ettertid.

Hun understreker imidlertid at de ikke har tenkt 
å fl yte på fjorårets seier.

– Det er tøff  konkurranse. Vi må fornye oss vi 
også, legger hun til.

Travel julestrid
Fjorårets messetema var “Mors kokebok.”  Mye av 
grunnen til at juryen plasserte dem helt på toppen 
var på grunn av tematikken i standen deres.

– Vi gjorde oss skikkelig fl id der med innslag av 
mat, fjøler og gamle kjøkkenredskaper som en rød 
tråd gjennom det hele. I tillegg så tror jeg juryen 
vektla den høye kvaliteten på varene våre, sier 
Kringstad.

Store deler av omsetningen til de to skjer i 
forbindelse med julehandelen.

– Det er en travel periode. Ikke bare for oss, 
men for alle som deltar på messa, understreker 
hun.

Tør ikke tippe
– Du er en veteran på Orkdalsmessa - har du noen 
stalltips om hvem som kan gå av med seieren i år?
Kringstad tenker så det knaker.

– Nå spør du veldig vanskelig. Det er fl ere 
utstillere som jeg kjenner som har en svært god 
sjanse, men jeg tør ikke tippe.

– Hva med dere i år også?
– Hvem vet. Vi skal i hvert fall legge oss i selen 

for å lage en utstilling som publikum stopper opp 
ved og blir nysgjerrige, avslutter hun.
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Bilbransjen i Orkdal og Meldal

        
lykke til med arrangementet

        ønsker 
Orkdalsmessa 

7300 Orkanger - Tlf. 72 47 11 00 - www.orkdalbil.no

NØSEN & CO. AS
NØSENSENTERET - 7320 FANNREM, TLF. 72466500

www.noesen.no
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 Tlf 400 41 294 – www.førerkort.nu

Trafikalt grunnkurs - AM146 - B - BE - B96

Lykke til med
Orkdalmessa!

Tlf. 47 72 48 35 00 
Email: wamas@washingtonmills.no

Veteran i 
kransekaker

Hvis du trenger en skikkelig god hjemmelaget kransekake til 
bryllupet, bursdagen eller konfi rmasjonen, så er Eva og Ann 

Karins Hjemmelagde et godt valg.

Vi kaster ikke bort tiden din...
• sveiseutstyr
• verneutstyr
• verktøy 
• service

Besøk vår 
industributikk 
Grønørveien 5 - 7300 Orkanger
Tlf. 72 46 74 00 – Faks 72 46 74 01 
www.pro-industri.no

– Jeg er litt usikker på tallet, men det 
har vel blitt i overkant av 200 kaker 
siden vi startet opp, forteller Eva Mette 
Løfshus som er halvparten av fi rmaet 
Eva og Ann Karins Hjemmelagde.

Jungeltelegrafen
Løfshus har vært med på Orkdalsmessa 
fl ere ganger før, men det er første gan-
gen hun stiller med sin helt egen stand.

– Vi gleder oss til å vise fram 
produktene våre. Det blir spennende, 
forklarer hun.

Kransekakene de lager har blitt svært 
populære de siste årene.

– Vi har egentlig ikke markedsført oss 
så veldig mye. Det er mest jungel-
telegrafen som skaff er oss kunder, 
forklarer hun.

– Et tegn på at kundene er fornøyde?
– Ja, det både håper og tror jeg. Vi 

satser på kvalitet med kaker som er 
laget fra bunn av. Vi tar ingen snarveier 
når vi baker, understreker hun.

Lefser
For et år siden utvidet de utvalget av 
godsaker til å inkludere hjemmelagede 
lefser og drops også.

– Akkurat her er vi litt i startgropa, 
men vi håper at de faller i smak hos de 
som besøker oss på messa, sier Løfshus 
som driver virksomheten som et side-
prosjekt ved siden av full jobb.

– Jeg har et eget bakstrom hjemme 
der vi holder på. Jeg har egentlig alltid 
likt å holde på med baking helt siden jeg 
var liten jente, smiler hun.

Løfshus understreker samtidig at alle 
produktene er glutenfrie. Dermed kan 
også mange allergikere også sette 
tennene i den søte baksten.

Uvanlig vareutvalg
I tillegg til kransekaker, lefser og andre 
godsaker som man putter i munnen så 
lager Eva og Ann Karins Hjemmelagde 
også votter og sokker som de strikker 
selv.

– Et uvanlig vareutvalg?
– Ja, det kan det kan du godt si. 

Strikking har vi drevet på med hele livet 
på. Hekling også. Vi er glad i håndarbeid 
generelt.

– Myke pakker til under juletreet og 
mye godt å spise til høytiden altså.

– Ja. Jula er en viktig tid for oss, 
avslutter hun.

Eva Mette Løfshus er halvparten av fi rmaet Eva 
og Ann Karins Hjemmelagde. Her viser hun fram 
noe av det de lager.

best og trivligst

Vi flytter til Grønøra 1. januar

Grønørveien 1 - 7300 Orkanger
73 89 40 80
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– Quilting som det heter på engelsk, er  
tekstilarbeid jeg alltid har hatt en forkjærlighet for. 
Mange har sikkert hørt om lappetepper, men det er 
så mye mer. Vi lager også grytekluter, vesker  
og puter for å nevne bare noen eksempler. En av 
de siste oppdragene vi hadde var å sy en fane for 
4H. Det er en spennende måte å jobbe med  
tekstiler på, smiler Jorunn Fosseide Strøm  
i AppleQuilt.

Bruker fantasien
Kort fortalt så betyr lappeteknikk at man syr 
mindre tekstil eller skinnbiter sammen til et større 
arbeid. Quilting er, i mangel på et bedre norsk ord, 
når man legger dette oppå et bakstykke med vatt 
mellom de to lagene.

– Det er en veldig interessant og annerledes 
måte å arbeide på. Det er stort sett bare fantasien 
som setter grenser, forteller Fosseide Strøm.

Fra gammelt av var denne tekstilformen en måte 
å nyttiggjøre seg stoffbiter som ellers var for små 
til å brukes, for eksempel avklipte rester fra et 
større tekstil eller gjenbruk av gamle klær.

Driver sammen med datteren
– Vi bruker nettbutikken vår til å nå fram til 
kundene våre, men majoriteten av det vi selger 
skjer i forbindelse med messer og lignende. Vi har 
deltatt flere ganger på Rennebumartnan,  
Orkdalsmessa, Kunst og Håndverksmessa på  
Dalgård i Trondheim, Rørosmartnan og Jule- 
markedet på Røros for å nevne noen, beretter  
Fosseide Strøm som driver AppleQuilt sammen 
med datteren Elisabeth Fosseide Barø. 

– Hvem er den typiske kunden?
– Mange blir faktisk litt overrasket når vi sier at 

det kommer folk i alle aldre og fra begge kjønn.  
Spesielt før jul er det mange som oppsøker oss for 

å kjøpe de myke pakkene. Vi designer egne  
mønster og lager på bestilling, smiler hun.

– Dere selger ikke bare ferdige produkter?
– Nei, vi driver også mye med salg av stoffer og 

utstyr til lappeteknikk, sier Fosseide Strøm. 

Alle kan quilte
Til de største arbeidene bruker de en Gamill  
Longarm Quiltemaskin - en amerikansk symaskin 
av godt gammelt merke.

– Det er en gigant av en maskin som vi bruker på 
de mest omfangsrike teppene og på lange løpere, 
sier hun.

– Men man trenger ikke en slik for å drive med 
quilting selv?

– Neida, på ingen måte. Lappeteknikk er ikke 
så vanskelig som det kanskje høres ut som. Men 
nøyaktighet og tålmodighet på man ha, avslutter 
Fosseide Strøm.

Med over 30 års erfaring så er det få i Trøndelag som er mer drevne enn  
firmaet AppleQuilt når det gjelder lappeteknikker.

Kicker på quilt
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Lykke til med
Orkdalsmessa!

– Det er en veldig interessant og annerledes måte å arbeide på. Det er stort sett bare fantasien som setter grenser, forteller Fosseide Strøm i AppleQuilt som de kan treffe på årets Orkdalsmesse.
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Din bildel-leverandør
til verksted og 
privatpersoner

Vi leverer det meste til neste dag!

C/O Nardo Bil, Orkanger, tlf. 72 48 12 69
Åpningstider: Man-tirs-ons-fre: 08-17

Torsdag: 08-19 Lørdag: 10-14

- nøyaktige IT-tjenester

72 46 60 00

www.exigo.no

Kalenderen viser november og Orkdalsmessa er 
like om hjørnet. Vi i komiteen gleder oss og håper 
at mange tar turen til Orklahallen denne første 
adventshelga. Orkdalsmessa er en trivelig 
tradisjon. Her møter vi kjentfolk og kan kose oss 
med god mat og drikke. Det er nok mange som 
benytter anledningen å kjøpe julegaver og annet 
som de trenger til jul. 

Orkdalsmessa betyr opplevelser og hvert år har 
vi ulike tema. Årets tema er strikking, og da kom 

idéen om en strikkekonkurranse for å få en 
ekte Knykengenser. Sammen med garn-
butikkene Made By You og Tråsnella, gikk vi ut i 
lokalavisa og på nettet der vi oppfordret folk til 
å komponere og strikke en Knykengenser. 
Samarbeidet mellom OIL og garnbutikkene har 
vært både lærerikt og trivelig. Vi har fått inn ni 
fl otte gensere som vil bli vist frem søndag 
29.november klokken 15.00. Da blir det catwalk 
og den heldige vinneren vil få overrakt en sjekk 
på 10 000 kroner. Juryen har bestått av 

Gro Rostad fra Tråsnella, Inger Lise Neraas fra 
Made By You og Magne Fossbakk og Kjersti Lund 
Olsen fra OIL. Vi vil rette en stor takk til alle som 
har bidratt i konkurransen. Mønster og garn fra 
vinnergenseren vil selges på garnbutikkene 
Made By You og Tråsnella fra mandag 
30.november.

Hjertelig velkommen til catwalk! 

Hvem vinner
strikkekonkurransen?

30 Orkdalsmessa 28. - 29. november 2015 Årets tema: strikking www.orkdalsmessa.no



31Orkdalsmessa 28. - 29. november 2015 Årets tema: strikking www.orkdalsmessa.no



Kjøp av jern og 
metaller/vrakbilmottak
Utleie av containere for jern og metall

Grønøra Indstriområde 7300 Orkanger
Tlf. 76 46 70 00 Åpent 07:00– 15:00

www.norskgjenvinning.no

Telefon: 72 47 12 60
www.orklahallen.no

Trenger du skyss?

Ring oss!

Vi utfører:
 • Trefelling

Mindre snekkeroppdrag
Hagearbeid
Graving/drenering
Stubbfresing 

Vaktmestertjenester
Gravstell
Vikartjenester
Losse-/lastearbeid
Andre former for oppdrag

 •   
 •
 •

 •
 •

 •
 •

 
 • •   

ORKLA BYGDESERVICE SA
Megardsveien 1, 7320 Fannrem
Tlf. 905 10 945
post@orkla-bygdeservice.no

 Vi gjør det meste for de �este!

– Jeg har fokus på lærbelter på årets 
Orkdalsmesse. Ikke bare for salg – jeg kommer 
også til å ta med meg verktøyet mitt og jobbe med 
nye belter underveis slik at publikum kan se hele 
prosessen fra råmateriale til ferdig produkt.

Krever mye arbeid
Det sier Ervik som har drevet med faget på hobby-
basis i fl ere år.

– Det er et artig og interessant materiale å jobbe 
med. I tillegg til belter så lager jeg også vesker og 
ymse småting som nøkkelringer og koppholdere 
for å nevne noen eksempler, forklarer han. 

Mange av leserne har sikkert kommet hjem med 
fra ferie til Syden eller andre land med lær-
produkter som er kjøpt på gata eller et lokalt 
marked. Det som ser fl ott ut til å begynne med 

mister ofte litt av sjarmen når det begynner å 
sprekke eller fl ise opp i kantene.

– Det er historier jeg hører ganske ofte. Lær er 
et materiale som krever mye arbeid. Masse-
produserte lærprodukter fra utlandet er ofte av 
heller laber kvalitet, mener Ervik.

Kom og se
Han selger det meste av arbeidene sine på messer 
og lignende. Det som gjør standen hans på 
Orkdalsmessa annerledes er at han inviterer de 
besøkende til å komme og se på mens han 
arbeider.

– Folk er nysgjerrige. De har lyst til å se med 
egne øyne hvordan produktene blir til.

– De blir kanskje inspirert til å begynne selv 
også?

– Det skal du ikke se bort fra.
– Hvordan er kjønnsfordelingen?
– Den er ganske jevn egentlig. Materialet lær 

appellerer til både menn og kvinner, mener han.

Tegn i tiden
– Hva synes du om Orkdalsmessa?

– Det er en god messe som er viktig for 
regionen, mener Ervik som imidlertid mener at det 
kan bli litt vel mye fokus på mat.

– Jeg er veldig glad i lokalprodusert mat jeg også, 
men samtidig ser jeg at håndverk taper terreng i 
messesammenheng. Det gjelder ikke bare Ork-
dalsmessa, men generelt. Det er kanskje et tegn 
i tiden. Håndarbeid og sløyd står ikke så sterkt i 
skolen som da min generasjon vokste opp, 
avslutter han.

Lidenskap for lær
Skikkelig gode lærprodukter kan være vanskelig å fi nne 

i dag. Tar du deg en tur innom standen til Jan Arne Ervik så 
får du se hvordan ordentlig lærhåndverk blir til.

Jan Arne Ervik har drevet med lærprodukter i fl ere år.
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Mælaveien 6
7300 Orkanger

Tlf. 72 48 37 50

Alt av julegodt, konfekt og marsipan,
masse drops, kos og glede!  Vi har i år egen stand med kaker 

P R O D U K T E R

Konfekten

Julekosen
starter hos oss

 • A la carte 

 • Kjøtt - fisk - viltretter

 • Selskapsmat

 • Catering

 • Overnatting

Se vår hjemmeside 
www.fannarheimr.no

 
Eller ring
på telefon

72 48 53 89
7320 Fannrem
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En skikkelig messeveteran
– Jeg har vært med på Orkdalsmessa helt siden den første gangen den 

ble arrangert. Det har blitt noen år for å si det slik.

Vi takker for oppdragene 
med å trykke messeavisa 
gjennom 21 år. 
Vi gleder oss til å trykke avisa 
i Norges mest moderne trykkeri!

Det sier Ola Rindal (74). Og årets messe er ikke noe 
unntak. Veteranen kommer til å stille med håndlagede 
tollkniver, neverarbeid og annen husflidssløyd.

Trivelig hobby
– Orkdalsmessa må jeg ha med meg, og  
Rennebumartnan. Sistnevnte har jeg deltatt på de 
siste 29 årene, forteller han.

Rindal har drevet med hobbyen i mange tiår.  
Etter at han pensjonerte seg har det blitt mer tid til 
å drive på hjemme i verkstedet.

– Man kan ikke bare sette seg ned i en stol og 
begynne å tvinne tommeltotter heller, smiler han.

– Er dette noe du tjener godt på?
– Nei, på ingen måte. Det er noe jeg liker å holde 

på med, helt enkelt. Materialutgiftene går mer eller 
mindre opp i opp med inntektene, så timelønna er 
heller laber. Men det er helt greit så lenge jeg får 
drive med en trivelig hobby som holder hodet og 
nevene i gang, fastslår han.

Gamle teknikker
Han driver også med sveiping som er en håndverks- 
teknikk som brukes til å lage runde eller ovale 
esker, beholdere eller kurver ved å bøye et tynt 
trestykke og sy endene sammen. Til slutt tilpasses 
bunnen og festes med trenagler til sveipen.

– En gammel teknikk?
– Det er det, men en spennende teknikk som er 

lite i bruk i dag, forklarer han.

Han kommer imidlertid ikke alene til messa. 
Kona Gerd blir også å finne på standen.

– Hun vil vise fram endel strikking og brodering.

Bare å spørre
– Hva slags folk er det som kommer til deg når du står 
på messe?

– Veldig variert. Det er folk i alle aldre. Fra gutt-
unger til karer på min alder og enda eldre. Men 
ikke bare hankjønn – det er mange kvinnfolk også 
som er nysgjerrige på det jeg lager og selger.

– Det er sikkert noen som kommer og lurer på 
hvordan du lager kniver og hva sveiping er for noe?

– Det skjer stadig vekk. Det er bare å spørre 
meg, avslutter han.
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