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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: 
Daba Art Cafè i Søndre gate 4.  

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Carl Petter Sakshaug 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 14 Gjester: 4 

VINLOTTERI OG KAFFE:  

FØDSELSDAGER:  

 

Stjørdal Rotaryklubb hadde et litt annerledes klubbkveld i uke 50 og dro på Cafè. Nærmere bestemt Daba 
Art Cafè i Søndre gate 4.  
 
14 Rotarianere og fire gjester inntok den nye Cafeen og fikk vite litt mere om historien bak Daba Art Cafè. 
 
De gamle lokalene til Sakshaug Sport er ikke til å kjenne igjen. Der er det nå blitt en fantastisk fin cafè med 
kunst på veggene. 
Den andre delen av bygget er gjort om til en kunstbutikk, der alt som trengs av utstyr til maling av bilder er å 
få kjøpt over disk. 
 
For å ta Daba Art Cafè først. Vi ble møtt av en særdeles blid og hyggelig dame med mye pågangsmot, 
Velga Bakkemyr opprinnelig fra Latvia. Hun er gift med en nordmann og har selv blitt norsk statsborger. 
Sammen med sin mann har de tatt over lokalene i Søndre gate 4, og foretatt en formidabel oppussing og 
gjort om den gamle sportsbutikken til en åpen lys og trivelig Cafè. 
 
Daba betyr natur på Latvisk sier Velga. Det som er viktig for henne er at råvarene er økologiske. Hun har 
fått god kontakt med de som driver økologisk jordbruk i Trøndelag og er opptatt av å hente kortreiste 
råvarer til rettene sine. 
 
Hun har bakgrunn som kokk og har tidligere jobbet ved Statoil sitt kjøkken på Tangen. 
 
Drømmen om å starte egen Cafe med salg av småretter og dertil egnet drikke har vært en drøm for henne. 
 
På vår kveld er spesialiteten soppsuppe og flere av oss valgte å smake på denne utsøkte suppen. 
Presidenten som er gartner, kokk og verdensmester i grøtlaging skrøt uhemmet av maten til Velga, og 
maten var god. 
 
Velga presiserte at dette egentlig var et storbykonsept med kunst og Cafe sammen, men at hun tok sjansen 
på å starte opp i Stjørdal.  
 
Hun var svært opptatt av at vi fortalte mange om stedet da de enda er ferskt og i oppstartfasen. Daba har 
egen Facebookside. 
 
Lunchtida er i dag den desidert travleste tida på Cafeen og nærliggende bedrifter tar nå med seg kunder og 
forbindelser til Daba. 
 
Daglig leder var også åpen for tips og vink for endringer i menyen, i hele tatt en åpen og våken dame som 
driver den nye Cafeen. 
  
Kunsten på veggene var lagd av lokale kunstnere og det var også mulighet for å kjøpe bilder som hang på 
veggene i Cafeen. 
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Den andre delen av bygget hadde en butikk ved navn Mona Lisa. Her fikk vi også en  omvisning. Innerst i 
rommet bak butikken var det leid ut plasser til lokale kunstnere som som sitter og jobber med egne 
kunstverk og får veiledning av de som jobber i butikken. 
 
Konklusjonen fra grunderne i klubben er at dette er en spenstig satsing som vi må ta vare på I Stjørdal.  
 
Velga ønsket alle Rotarianerne velkommen tilbake til Cafeen og kunstbutikken og vi tar henne på ordet. 
 
De har til like med søndagsåpent og det kan være flott å kombinere Cafèbesøk med en søndagstur. 
 
Daba har også skjenkebevilgning og serverer øl og vin. 
 
Presidenten gav daglig leder blomster og ønsket lykke til med satsingen til familien Bakkemyr fremover. 
 
Dette ga mersmak.  
 
Bon Appetit.. 

 

 

 

 

 


