
 

REFERAT STJØRDAL ROTARYKLUBB UKE 3 DATO: 16.01.17 
 

1 av 3 
 

 

Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 21 Gjester: 6 

VINLOTTERI OG KAFFE:  Kr 60,- 

FØDSELSDAGER: 
Gustav Andersen, 16.01.1943, 74 år 

Toralf Pedersen, 18.01.1954, 63 år 

 

Thorbjørn ønsker velkommen til gjester og Rotarianere. Gustav og Toralf gratuleres med dagen. 

Vi fortsetter året med et utrolig godt oppmøte fra klubbens medlemmer! 

Stjørdal Rotaryklubb har hatt jobben med å rydde og merke Pilegrimsleden. Vi har hatt innlegg om 

prosjektet møter som skal ende i en bok om Pilegrimsleden og møter mellom mennesker og 

opplevelser.  

Kveldens innlegg er en Smakebit av Ersgard som også er en del av den røde tråden med 

Pilegrimsleden. Foredragsholderne er Grete Sørebø og Stein Sakshaug. 

Grete Sørebø er født og oppvokst i Vestfold. Hun er daglig leder i Ersgard, og dessuten leder i Fagråd 

reiseliv og med i styret i Stjørdal Næringsforum.  

Stein er odelssønn på Ersgard og bestemte seg etter hvert for å utdanne seg innen landbruket. Det 

ble Landbrukshøyskolen på Ås. 

Grete og Stein møttes på Norges Landbrukshøyskole, i studentkor. Det var et fruktbart møte. Begge 

har hver sin odelsrett, men de kom etter hvert til at det ble Ersgard, som ble det de skulle bygge 

videre på sammen. De har tre barn. En i Garden, en på Forskerlinja på Ole Vig, og den siste er 

sjuendeklassing. 

Navnet Ersgard kommer fra «Eirik sin gard», og er den skrivemåten som passer best med 

dialektuttalen, der gårdsnavnet uttales ErsgaL med E og tjukk L. 

Det var Kjellrun Sakshaug, mor til Stein, som startet med bondekost på bondevis og Møtested 

Stjørdal. Dette har hun holdt på med det i 20 år og hun blir med så lenge hun orker. Minst 20 år til. 

Nå har Stein gått til anskaffelse av en vedfyrt bakerovn der noen av gjestene kan få lage maten selv 

slik at Kjellrun får litt avlastning. 

Gårdstunet er et ca 1 mål stort uterom der det handler om å skape trivsel for gjestene. Et trivelig og 

tilstedeværende vertskap er avgjørende for å få til det, fordi det hele tiden handler om å forstå 

gjestene og sørge for at de får gjort det de vil mens de er på gården. Derfor blir det ofte slik at Grete 



 

REFERAT STJØRDAL ROTARYKLUBB UKE 3 DATO: 16.01.17 
 

2 av 3 
 

 

Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

stiller også opp som reservesekretær for diverse bedrifter. Det handler om å høre på hva folk vil og 

har av ønsker.  

Den fysiske rammen er der, Gården og gårdtunet. «Kåmmå ilag å trives» går igjen her. Gjesten 

kommer inn og hjem til deg, og gjesten føler at han er en hedersgjest 

De har holdt både fjøskonserter og hatt operaoppsetninger på gårdstunet i skikkelige 

bondeomgivelser. 

Så hva tenker vi på når vi hører navnet Ersgard? Jo, det er fiske, mat, Pilgrimsherberge, 

Eidsvollsmannen, Gårdshotellet. Og det er masse mer, sommertråkk, julemarked, kultur. Det har 

vært historisk marked og de har hatt folk inne for å hjelpe de til å bli bedre på kultur. 

Laksefisket står i dag for bare noen få prosent av omsetningen. Den største andelen av omsetningen 

kommer fra konferansevirksomheten. Men de har alt fra den nøysomme Pilegrimen til de store 

bedriftene. Alle gjestene er like viktig. De selger gode opplevelser og gjestfrihet. 

Driften slik den er i Ersgard nå har tatt 20 år å bygge opp, og de er optimistiske på fremtiden, de har 

et utrolig godt konsept som blir tatt vel imot.  

De skreddersyr opplevelser sammen med flere. Route 26 er en del av det. Det er 10 gårder og en 

togstasjon langs fylkesveg 26. 15 km med landlige overraskelser på sørsiden av Stjørdalselva. 

¨Det er et godt samarbeid i næringa, det er framsnakking og samhold. De er kanskje ikke så synlige 

på en mediaplattform, men næringa jobber sammen for å få gjester og gir gjestene den spesielle 

opplevelsen de søker i og med det brede mangfold i tilbud som finnes her.  

Ersgard er medlem i Visit Trondheim for å være synlig også utenfor kommunen. Det er liten tvil om at 

folk fra resten av landet har nok med huske Trondheim, Røros og kanskje også den Gyldne omvei. 

Ulempen er at de kanskje blir litt mindre synlig lokalt. Vi er alle avhengig av at folk flest fremsnakker 

Stjørdal.  

Kommunen har involvert seg mer i Pilegrimsprosjektet og det er opprettet et regionalt pilgrims 

senter på Stiklestad. De håper på enda større trykk på Pilgrimssatsinga. Et ønske er enda flere 

herberger og overnattinger langs leden. Ønsket er at det ikke er lenger enn 10 km mellom dem. Det 

ville gitt flere muligheter og fleksibilitet for pilgrimmene. 

Det viktigste av alt er at gjestene ser at vi trives i verdens beste jobb! 

 

 

Thorbjørn utfordrer kultursjefen, Jarle Førde til å si noen ord. Han syns det har kommet inn masse 

gode innspill. 

Vi har pilegrimsleden, Ersgard og bondekulturen. Hva er Sjela til Stjørdalingen? Han sier vi kanskje 

ønsker å være bymennesker, men innerst inne så er vi nok bønder. Vi er jo den 7.ende største 

landbrukskommunen.  
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Han takker Stjørdal Rotaryklubb for godt og viktig arbeid med Pilegrimsleden og håper vi fortsetter 

med det. 

Han kunne godt vært med å lage litt mer blest om alt det positive som skjer i Stjørdal. Vi har 

Kultursenteret Kimen, et kulturkvartal i god drift. Han mener vi må se på andre muligheter også, 

arrangementsbyen Stjørdal. Det har falt ifra en del arrangementer, noe som er helt naturlig da folk 

og verden er i forandring.  

Det er naturlig at for eksempel forretninger som driver med det samme samler seg. Vi burde samle 

oss og lage en byfest. Stjørdalsnavnet er ikke så mye brukt. Vi har Lånkebanen og Blues in Hell, men 

ikke Stjørdal. Vi må trekke frem Stjørdalsnavnet mye mer.  

Vi har for eksempel Hjelseng, Fantasigården, Ersgard og mye mer. La oss samle til en felles uke at vi 

får så mye trøkk at vi får regionale følger, at det kommer folk utenfra, tilreisende. 

Steinvikholmen er et fantastisk sted som må vises frem mer. Vi må kunne komme oss ut dit og inn å 

se. Hegra festning, Værnes Kirke, et flott sentrum under bygging. Vi vil få park ved siden av Kimen. En 

arena med utescene og plass til ca 6000 mennesker. Det er planer om et arrangement i august. Blues, 

opera med mer. Vi må få trøkk på arrangørbyen Stjørdal. Vi er i et knutepunkt og har lokaler og 

forutsetninger for å lykkes.  

Det er nødvendig med en koordinator som kan administrere dette. Av erfaring som han har fra 

mangeårig medlem i band så vet han at det er to ting som er utrolig viktig og det er at det er noen 

som er tilgjengelig for å svare og at denne kan ta raske avgjørelser. Det er nøkkelen til å få 

arrangementsbyen opp å gå. 

Hvordan kommer vi oss dit? Innspill fra salen 

- Hvor nyttig er det for Stjørdal å knytte seg til Visit Trondheim? Burde vi ikke vært selvstendig 

- I kveld har vi ei fra Vestfold, en Sunnmøring og en fra Kristiansand gode bidragsytere til 

Stjørdal og vi etter hvert fått mange internasjonale innbyggere. Mange som bidrar positivt til 

Stjørdal. Vi må utvikle Merkevarenavnet Stjørdal. Steinkjer har Steinkjerfestivalen og 

Kaffeslabberaset på Steinkjer. Viktig å bli synlig i media og sosiale medier 

- Vi må ha fokus på arrangementer, på navnet Stjørdal. Byen heter jo det. Det eneste stedet 

stjørdal blir nevnt er jo i DDE’s sang E6 der det synges om ei veikro nordom Stjørdal. 

- Klokt å stå på egne bein. Vi må frigjøre oss fra Trondheim. Vi er Stjørdal 

- Vi må bli bedre digitalt 

- Det folk snakker om er de gode opplevelsene og god mat. Vi må få fram det eksklusive i det 

lokale. Få det mer synliggjort 

 


