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DEN GYLDNE OMVEI feirer 25 år

Den Gyldne Omvei ble stiftet i 1998 og 
er et samvirkeforetak bestående av over 
20 medlemsbedrifter. Kvalitet i alle ledd 
og aktiv framsnakking av hverandre er 
sterke grunnpilarer i samvirket. Et av 
formålene med samarbeidet er å drive 
felles markedsføring, og samarbeide om 
å skape attraktive opplevelser og gjøre 
Inderøy til et fullkomment reisemål.

Bli med oss i feiringen! 
25 år over 25 arrangement 

Her kan du:
•  Oppsøke håndverkeren i sitt verksted 
•  Besøke galleri, kunstverksted og skulpturpark
•  Oppleve nærheten til fjorden med båt og til fots 
•  Sykle eller gå langs flere av våre kulturstier 
•  Sove godt i makeløse og usedvanlige omgivelser
•  Besøke gårdsmatprodusenten i tunet 
•  Handle prisbelønt lokalmat
•  Nyte god mat og drikke 
•  Lytt til, og la deg berike av historiene 
•  Flytte og bo resten av livet 

– du kan kjøre E6 rett frem, og gå glipp av et eventyr ...

4
Av Per Helge Genberg 

kom inn i husa
smak på godbitane
høyr om historia

kjenn på kyrkjeveggen
sjå fargane

sans kunsten
fisk på fjorden
møt menneska

kvil i tunet
lev i landskapet
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Helårsåpent
Sommeråpent fra 1. juni - 15. august, tar imot forespørsler 
for andre tidspunkt.  

Sund folkehøyskole - Sommerhotell
Sommerhotellet drives av folkehøgskolen og ligger vakkert 
til ved Trondheimsfjorden, med gangavstand til Straumen. 
Overnattingsplasser for 110 personer, med eller uten 
bespisning. Man kan bestille både enkeltovernattinger og 
overnatting for større grupper, og bobilparkering. Her er 
lokaler til kurs, selskap, bryllup, og jubileum. Kjøkkenet er 
basert på lokale og økologiske råvarer.

Summer hotel at Sund Folk High School
Beautifully located by the Trondheim fjord. Accommodation 
for 110 people. You can book both single accommodation 
and accommodation for larger groups, and mobile home 
parking. Here are premises for workshops, weddings and 
anniversaries. The kitchen is based on local and organic food. 

www.sundsommerhotell.no       •      74 12 49 00 
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Adresse: Flagvegen 95

Foto: Lena Johnsen



SAGA senter for fotografi
Badehotell - galleri - workshops
Velkommen til vårt kreative senter på Inderøy. Her kan du 
overnatte i lyse fine rom, våkne opp til duften av ferskt brød, 
og nyte flott fotokunst i vårt galleri. Start dagen med et frisk 
bad i Borgenfjorden, eller slapp av på vår private badebrygge. 
Avslutt gjerne dagen i SAGA SAUNA. Vi ligger et steinkast 
fra Straumen sentrum, populær fiskeplass og Sundsand 
badestrand. Vi har 5 hotellrom. Familie/enkelt/dobbeltrom. 

Nestled in a quiet bay, close to the center of Straumen you will 
find SAGA. A state of the art creative center with an art gallery, 
photo studio, a workshop center and a small hotel, with a 
private swimming dock and sauna. Open all year round. 

Galleri: Sommerutstilling: 15. juni - 20. aug: 12–17 (man stengt) 
Workshop: se timeplan på www.nordphotography.com
Helårsåpent på bestilling: hotell m/frokost. Kurs, konferanse 
og selskapslokaler med servering. Alle rettigheter. Sauna.     
www.sagainderoy.com             •            954 76 966   
Adresse: Sundsøya 11   
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Nils Aas Kunstverksted
Nils Aas, en av Norges fremste billedhoggere, vokste opp på 
Straumen. Nils Aas Kunstverksted viser en permanent utstilling 
med sentrale verk av Nils Aas og skiftende utstillinger av samtids-
kunst. Kunstverkstedet huser i tillegg en kunstbutikk og et åpent 
verksted for barn og voksne. Kontakt oss for omvisning ved 
Kunstverkstedet og i Muustrøparken - Skulpturpark

Helårsåpent:      ons-søn: 12–16. Januar stengt.  
Sommeråpent: 10. juni - 13. aug: Alle dager 10–16

Nils Aas, one of Norway’s greatest sculptors, grew up at 
Straumen in Inderøy. Nils Aas Art Workshop is a museum 
and a contemporary art gallery, which also includes a 
workshop and art shop. Please contact us for guided visits 
at the museum and Muustrøparken. 

www.nilsaas.no                     •                  74 15 52 12
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Adresse: Nergata 12 



Galleri Mitsel

April:                lør 11–15
Mai:                ons-fre 11–16, lør 11–15
Sommergalleri:  1. juni - 10. sept: man-fre 10–17 
                             lør 10 –15, søn 11–15
Se Facebook for åpningstider resten av året

Workshop and shop in one of the oldest houses in Straumen. 
Welcome to our store with unique products of glass, ceramic, 
hand dyed yarn and paintings.

www.mitsel.no                     •                     957 80 584

I et av de eldste husa i Straumen sentrum lages og 
selges glasskunst, keramikk og akvareller. Her er dere 
velkommen inn i en butikk fylt av det unike, enten 
til deg selv eller til gaver.

4

Adresse: Marenbakken 1 

Adresse: Muustrøa
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Muustrøparken – Skulpturpark  
Muustrøparken er Inderøy kommunes tusenårssted og 
ligger i Straumen sentrum, like ved Nils Aas Kunstverksted. 
I parken finnes elleve skulpturer av Nils Aas, gitt av 
kunstneren og hans nærmeste. 

For omvisning kontakt:  
Nils Aas Kunstverksted

Muustrøparken is Inderøy municipality’s millennium site 
and is located in the center of Straumen, close to Nils Aas 
Art Workshop. In the park there are eleven sculptures by Nils 
Aas, given by the artist and his relatives. 

5

www.nilsaas.no                     •                  74 15 52 12



 

Kjerringa me’ Straumen 
Midt i hjertet av Straumen ligger Klokkarstu fra 1755. 
Bruktbutikk og lunsjkafè med kokkaffe, søte smaker og 
lunsjretter av lokale råvarer. Med nostalgisk stemning og 
en koselig hage får du en opplevelse utenom det vanlige. 
Åpent hele året for selskap. Kulturverksted og en reise i tiden! 

6

Adresse: Øvergata 18
«Klokkarstu» – an old charming log house from 1755 in the heart of 
Straumen. «Kjerringa and kaill’n» – the housewife and the husband, 
invites you for a cup of kettle boiled coffee and other beverages. 
We serve lunch and sweet dishes made of local ingredients. Our 
cozy and nostalgic environment is also a thrift store. Welcome! 

Helårsåpent     
Tors 16–19, fre - lør 10–15, søn 11–15
Stengt i januar og i uke 8
Sommergleder: 19. juni -  20. aug: man - lør 10–17, søn 11–17
Førjulsgleder: 4. nov - 21. des: tors 16–19, fre-lør 10–16, søn 11–16
Se Facebook for arrangement
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Marens bakeri og Jostu  

Welcome to Meieribakken 4. Here you will find ‘Jostu’ – a 
shop with handcraft, design and gifts. 
Maren’s Bakery and Café serves lunch dishes, cakes and bread.  

Helårsåpent
man - lør:               10–16
Sommeråpent man - lør: 10–17
www.vidu.no                          •                          982 68 115  
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Adresse: Meieribakken 4 

Ligger midt i hjertet av gamle Straumen.

Jostu; fargerik gave- og interiørbutikk med eget lysverksted. 
Klær, design, håndverk, leker og mye mer. 
Marens bakeri og kafé; lokalt håndverksbakeri med egen 
glutenfri avdeling. Serverer lunsjretter med lokale råvarer 
og nykvernet kaffe. Herlige brød og kaker som smaker. 

www.kjerringamestraumen.no      •    413 87 760



Inderøy Slakteri AS
En tradisjonsrik familiebedrift med over 80 års drift 
innen kjøttbransjen. Våre mest profilerte produkter 
er Inderøysodd, kjøttboller, farse og spekepølser, 
nisjeprodukter som er utviklet og videreført ut fra gamle, 
tradisjonsrike oppskrifter. Slakteriets butikk er åpent 
gjennom hele året og har et rikt utvalg av egenproduserte 
kjøttvarer, spekepølser og tilbehør. 

Helårsåpent: man-ons: 10–16, tor-fre: 10–17, lør: 10–14

“Inderøy Slakteri” is a family owned company with more 
than 80 years of experience within the abattoir industry. Most 
of our well-known products are niche meat products, developed 
and maintained from old, traditional recipes. Our shop is open 
throughout the year. Here you can buy our specialties. Including; 
cured meats, the traditional “Inderøysodd” and side dishes.

www.inderoysodd.no              •             74 15 60 00
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Adresse: Meieribakken 4 
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Bunadsaum AS
I vårt verksted produserer vi Nord-Trønderbunaden, 
Norsk Fjellbygdbunad og mannsbunad fra Namdalen.
Besøk oss og se vår utstilling av ulike eldre bunader som 
ble brukt i Nord-Trøndelag i perioden 1910-1965.

Helårsåpent
Man: 8–18, tir - fre: 8–16, lør etter avtale
20. juni - 20. aug: man - fre 8–16, lør stengt

“Bunadsaum” is a family owned company that has been 
manufacturing the regional folklore costume of 
Nord-Trøndelag since 1938. Welcome to visit our exhibition.

www.bunadsaum.no               •             74 15 30 23
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Adresse: Helgesenbakken 3



Primstaven bok & antikvariat  
Bokhandel • antikvariat • livescene
I butikken vår finner du nye og gamle bøker, spennende 
gaveartikler, egen vinylavdeling og et stort utvalg av 
smykker og krystaller.  Vi tilbyr jevnlige konserter, 
foredrag og arrangement. Vi tar også imot grupper. 
Bevertning og kulturelt innslag etter avtale.
Velkommen til et av Norges største antikvariat. 

Helårsåpent
Man - lør: 10–18
www.primstaven.net  •  915 10 663 •  926 44 653

Welcome to our world of books! We offer an exciting selection 
of new and antique books. A book gives  great pleasure, find 
a treasure and keep it forever. You will find vinyl records, 
posters, notebooks, crystals, gifts etc. Follow us on Facebook 
for arrangements like concerts and lectures.  

10

Adresse: Sundfærveien 12  
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Gulburet
Gårdsbutikk og kafé med smakfullt utvalg av egne og 
andres produkter. Fersk bakst fra eget bakeri, herlige 
lunsjretter, leskende øl fra eget bryggeri, sanselig kunst 
på låven og en avslappende atmosfære i tunet.
Åpent hele året for feiringer, møter, kurs og grupper. 
 Helårsåpent
10. mars - 21. mai:   fre - søn    11–17
22. mai  - 18. juni:    ons - søn  11–17 
19. juni  - 20. aug:   tirs - søn   11–17 
21. aug - 14. nov:    fre - søn    11–17
15. nov - 23. des:     ons - søn  11–17
www.gulburet.no                  •                  977 39 502

“Gulburet” is a farm shop and café at Verdal Østre. Here you 
can relax in the farm’s court yard, enjoying some lovely local 
food. The traditional building “bur” was originally used for 
food storage. Today “Gulburet” is as a farm shop filled with 
lots of locally manufactured food and craft.  
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Adresse: Sandvollanvegen 391 



 

Gangstad Gårdsysteri AS
Her lages prisbelønt ost og iskrem av gårdens ferske 
kumelk. Gårdsbutikk med stort utvalg. Om sommeren 
kan du nyte en kopp kaffe og gårdsis i tunet. 
Store grupper bes avtale på forhånd.

Helårsåpent
Man - fre: 9–15 
Stengt lør, søn og helligdager. Utvides før jul.
Andre utsalgssteder: 
www.ysteri.no/utsalgssteder 

“Gangstad Gårdsysteri”, well known for its award winning 
cheese and ice-cream, made of the farm´s fresh cow milk. 
The farm shop offers a variety of locally manufactured food. 
You can enjoy a cup of coffee and ice cream in the farm yard. 
Welcome to taste our dairy products!

www.ysteri.no                      •                    74 15 64 45
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Adresse: Nessetvegen 11
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Hustad kirke
Ved Den Gyldne Omvei ligger 2 mellomalderkirker. Eier er 
Fortidsminneforeningen. Nesten gjemt av mektige trær 
finner du Hustad kirke, bygd på 1100-tallet. Takket være 
få endringer fremstår bygningen som svært autentisk. 
Legg merke til det særegne gjerdet, ”kirkeplanken”, som 
omkranser kirken og kirkegården. 

Åpen kirke søndager i juni, juli, august: 13–16 
inderoy@fortidsminneforeningen.no
www.fortidsminneforeningen.no 

Almost hidden by tall trees you will find Hustad church, 
built in the 12th century. Due to few changes in the past, 
the building has kept much of its authenticity. 
For guided tours, contact Sissel Nordum: 906 44 139

For omvisning kontakt Sissel Norum    •   906 44 139
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Adresse: Sandvollanvegen 1110



Kjerknesvågen Kai 
Stor og fin gjestebrygge, kiosk, båtslipp og sanitæranlegg 
åpent i sommersesongen. Noen oppstillingsplasser og 
drop-in for bobil/campingvogn. Møte-selskapslokale til leie. 
Jekta Pauline har hjemmehavn her. Båttreff første helg i juli.

Kjerknesvågen quay
Enjoy the silence of the still water, an authentic maritime 
environment, or simply a beautiful view of the surrounding 
landscape! The facilities cater for most needs: quay, shop, 
kiosk, café, bathing and of course, pleasant and hospitable 
company. We also operate a camping site for drop-in 
overnight stays and you will also find a supermarket nearby.

Åpningstider kiosk 
1. mai  - 1. okt:        helge- og helligdager 11–18
19. juni - 11. aug:  tirs - fre 13–18 (man stengt)
Utenom sesong:     Kiosken er stengt, åpent kaiområde og 
mulighet for leie av lokaler.  
www.kjerknesvaagkai.no          •          913 64 286
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Adresse: Vågavegen 650
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Berg Gård og Inderøy Brenneri 
Gårdsbutikk med produkter av lam og frilandsgris fra vårt 
gårdsslakteri, samt stort utvalg av andre produkter.
Ved forhåndsbestilling kan du på Slakteriloftet spisested 
nyte ureist mat, og i brenneriet kan du forhåndsbestille 
akevittopplevelser med smaking. Helårsåpent.

Gårdsbutikken:     16. mars - 17. jun: tor - fre 11–16, lør 11–15
Med sommerkafé: 19. jun - 19. aug: man - fre 11–16, lør 11–15
    24. aug - 28. okt: tor - fre 11–16, lør 11–15
Julebutikk:    4. nov - 23. des: Alle dager 10–17
Alltid oppdaterte åpningstider på Facebook.

On top of a hill, you will find our farm shop, butchery, eatery 
and aquavit distillery. The shop offers lamb and free range 
pork, local food and gifts. Local cuisine can be enjoyed at 
“Slakteriloftet”, an eatery with charm and soul to suit festive 
celebrations, day conferences and bus groups. 

www.berg-gaard.no                 •               971 31 405
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Adresse: Kjelvikvegen 71



Selsethloftet
Gårdsbutikk med garn, håndverk, kaffe, sjokolade m.m. 
Her serveres kaffe, kaker og dessert over en liten prat. Du 
kan hilse på dyra eller spille frisbeegolf. Syforeninger, 
vennegjeng, lag og foreninger må gjerne gjøre avtaler.  

Inderøy Gårdsbryggeri 
Vi brygger øl etter gamle håndverkstradisjoner. 
I gårdsbutikken får du kjøpt øl, cider, mjød, eplemost, 
gaveesker m.m. På bryggeriloftet har vi pub og 
selskapslokale og tilbyr ølsmaking for grupper på bestilling.

Helårsåpent:
Tors:  1. juni - 14. sept, 1. nov - 22. des: 16–19 
Fre:    1. jan - 22. des: 13–17:30, unntatt 27. jan og14. apr
Lør:    25. feb - 4. mar, 1. og 8. apr, 27. mai, 1. juni - 31. aug, 
            2. og 9. okt, 1. nov - 22. des: 12–16
Søn:   1.–31. juli, 1.–22. des: 12–16 
Se Facebook for arrangement 

Helårsåpent:
1. mai - 18. juni:      lør 13–16           
19. juni - 12. aug:    man - lør 12–17 
Resten av året er det åpent etter avtale
Se Facebook for pubkvelder og oppdaterte åpningstider

Farm shop with yarn, crafts, coffee, chocolate and more. 
Here you can enjoy coffee, cakes and desserts served over a 
little chat. You can greet the animals and play frisbee golf. 
Sewing associations, groups of friends are welcome to make 
agreements. For other arrangements, see Facebook.

We brew beer based on old craft traditions. Here you can buy 
beer and gift packs. You can also enjoy our beer at dining 
establishments along The Golden Road.

    •           971 85 354 

www.igb.no                          •                        922 54 112
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Adresse: Selsetvegen 51, Framverran
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Sakshaug gamle kirke
Ved Den Gyldne Omvei ligger 2 mellomalderkirker. Eier er 
Fortidsminneforeningen. Fra Sakshaug gamle kirke ser du 
langt ut over Inderøy. Tradisjonen sier at dette Gudshuset 
ble vigslet i 1184 og steinhuggermerkene viser 
slektskapen med Nidarosdomen. Kirka inneholder flere 
bemerkelsesverdige kunst- og bygningshistoriske detaljer.

On top of a hill, Sakshaug church offers a magnificent view 
of Inderøy. According to the history, this church, with its 
interesting historical details, was consecrated in 1184. Marks 
from the rock cutting process, shows a connection to the 
Nidaros cathedral in Trondheim.

Jegtvolden Fjordhotell
Kjenn på historien, nyt et førsteklasses måltid fra vårt 
kjøkken og bo i romslige hotellrom. Her finnes 61 rom, 
3 suiter og 4 familierom. Vi får du en fin ramme rundt 
konferanser, bryllup og selskap. Eller, kanskje du bare 
ønsker et avbrekk i hverdagen? Fra hotellet går du rett ut 
i den vakre hagen som strekker seg helt ned til fjorden. 
Helårsåpent
Restaurant åpen i perioden 1. juni - 17. aug: 
man - tor 16–21, fre-lør 15–22, søn 15–21 
Resten av året kun ved forhåndsbestilling.

Sense the history, enjoy the excellent kitchen and stay in 
spacious hotel rooms. We have 61 rooms, 3 suites and 4 
family rooms. The hotel is ideal for family gatherings, 
conferences, weddings and events. You can walk straight 
into the surrounding garden and down to the fjord. 
This will ensure a relaxing stay by the Trondheim fjord.

www.jegtvolden.no                •               74 12 47 00

18
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Adresse: Jektvollvegen 89

Adresse: Sakshaugvegen 29

Åpen kirke søndager i juni, juli, august: 13–16 
inderoy@fortidsminneforeningen.no
www.fortidsminneforeningen.no 
For omvisning kontakt Sissel Norum    •   906 44 139
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Husfrua Gårdshotell
Et idyllisk serverings- og  overnattingssted med flott 
utsikt over Trondheimsfjorden. Vi har 11 rom som alle er 
oppkalt etter husfruene som har vokst opp i trønderlåna.
Husfrua ligger bare 3 minutters gange fra 
Øyna Kulturlandskapshotell.

Helårsåpent på bestilling 
Les mer om hva vi kan tilby på vår hjemmeside. 

“Husfrua Gårdshotell” is a charming hotel in a traditional farm 
house built out of timber in 1867.

Øyna Kulturlandskapshotell
Overnatting og serveringssted med utsikt ut over det 
vakre kulturlandskapet som kjennetegner Inderøy.
Lokalmat står i fokus om du er gjest hos oss. Våre 
lokaler egner seg for møter og selskap i ulike størrelser 
og anledninger. En 18 hulls putballbane inviterer til en 
sosial aktivitet som egner seg for alle aldre.
Sommeråpen restaurant med inne og uteservering.

Åpningstider sommer: 2. juli - 13. aug 
Restaurant Litjstua; 15–22 (bordbestilling fra 17:30)
Ellers i året: bordbestilling lunsj og middag (fast meny)
Loftet Skybar: fredager
Se vår hjemmeside for mer info 
www.oyna.no                      •                     973 37 301 

Enjoy local cuisine with a magnificent view of the fjord. 
Our cultural landscape hotel has 16 rooms and 2 suites, 
all with the spectacular view of Inderøy. 

www.husfrua.no                    •                   406 48 881 

20
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Adresse: Øynavegen 60 

Adresse: Sakshaugvegen 44A
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Tog 
Det er Røra stasjon som ligger i Inderøy 
kommune. Se togtider og reglement for 
sykkeltransport på www.sj.no 

Til og fra Røra stasjon kan du benytte 
fleksibel transport, drosje til prisen 
av en bussbillett. Forhåndsbestill 
transport på 75 77 18 61 eller 02867. 
Se: www.atb.no 

Båt 
Det finnes flere gjestekaier. Ved Hylla, 
Straumen, Kjerknesvågen, Skjelvågen, 
Skarnsundet, Mosvik og Venneshamn.  
 

Bil 
Den Gyldne Omvei er skiltet ved E6, 
ta av på Røra eller Vist. 
Kommer du fra Fosen, kjør via Mosvik 
eller Framverran. 

Sykkel 
Det finnes mange fine sykkelruter på 
Inderøy, se side 18 og 19. 

Sykkelutleie og bringetjeneste av sykkel; 
kontakt Visit Innherred: 74 40 17 16    

Reis til og langs Den Gyldne Omvei

Gavekort 
Leter du etter den perfekte gave? Gavekort til alle 
våre steder kjøper du enkelt her: www.dgo.no - velg 
gavekort (gifty.no). Gavekortet betales med kort 
eller Vipps, og leveres umiddelbart til din e-post.

Det tar 8 minutter lengre å kjøre av E6 og innom Den Gyldne Omvei. 
– eller en dag, ei uke, en hel sommer, et helt liv …



Sommer
Inderøy museums- og historielag 
– eget sommerprogam 
Rostad Gård – omvisning
Ringstu søndagskafé
Kvennavikdåggån i Mosvik
Hylladagen               
Inderøysommer for barn og ungdom 
– dans, teater, visuell kunst m.m. 
Båttreffet på Kjerknesvågen
Skjelvågendåggån
Framverrandåggån 

Noen arrangement i Inderøy 2023

Aktiviteter langs Den Gyldne Omvei

– det beste i livet finner du gjerne når du tar en omvei ...

Vår
Røradagen
Soddjazz 
Straumen Open

Høst/førjul
Straumens Dag  
Gullkåinn Visefestival
KOREDA – Kortreist Dansefestival
Høstgleder langs Den Gyldne Omvei
Høstmarkeder
Husflidsmesse
Julemarkeder 
Straumjul 

Gjennom året kan du delta på aktiviteter som skulpturverksted, båtturer på fjorden, 
konserter og unike kulturopplevelser, øl- og akevittsmaking, fotokurs, omvsning og 
foredrag m.m.  

Sommeravisa til Inderøy viser mangfoldet av aktiviteter du kan delta på.

For mer informasjon – se aktørenes eller arrangementets nettside og Facebook.  
  17



Et utvalg aktivitetsmuligheter
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Se: www.trimpoeng.no/inderoytur 
App: Trimpoeng, InderøyTur 
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Levende bygder og attraktive tettsteder

  
   

I N D E R Ø Y
K O M M U N E

Næringsarealer etableres ved E6 
på Røra. Bomuligheter – tomter,
leilighet, hus eller småbruk.

Gründerskap – skaperkraft 
og deling av kunnskap hvor 
vi løfter hverandre opp.   

Aktiv fritid: Båthavner, 
lysløyper, kulturhus,
natur- og kulturstier. 

Finnes det en finere barndom enn å kunne gå på “bua” 
med sin bestevenn å kjøpe is? Her ved en av Norges 
eldste Coop-butikker fra 1870 på Kjerknesvågen. 

Straumen – Ble kåret av staten 
til Norges mest attraktive by og 
tettsted i 2020.

best-i lag
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Hva om du kan  
utgjøre en forskjell?
Noen forveksler verdi med penger.  
Men penger betyr ingenting om vi ikke  
tar vare på oss selv og naturen rundt oss. 

Gjennom 200 år har vårt hjerte banket for 
lokalsamfunnet og folkene som bor her.  
Vi engasjerer oss i livet – og økonomi, 
selvfølgelig. Slik fortsetter vår historie. 

Sammen får vi ting til å skje.
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Skjenning og flatbrød, 
tradisjonsrike tilbehør   

 til hverdag og fest!    

Se butikkoversikt:
www.rora-bakeri.no

For direktebestilling:
 74 15 48 88 

Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Velkommen til
lokalmatens høyborg

INDERØY

Utøyvegen 983   -   følg oss på Facebook  
Tlf:  957 07 893   

Velkommen til 
gårdsutsalget 
med utsikt over 
Skarnsundbrua   

Gårdsmelk, fløte, smør,
rømme m.m. rett 
fra vårt gårdsmeieri 
på Inderøy

Straumen, Nergata 13  –  Tlf: 74 15 37 25

                           –  Trivelig spisested 
i en brygge fra 1868 med utsikt over 
Norges nest sterkeste tidevannsstrøm 

Rødbrygga

rodbrygga.no
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

Hellvik Hus Inderøy AS – tlf. 901 97 801

Alt av tømrer- 
og murerarbeid!

Tlf: 74 06 42 00     •    www.norsklimtre.no

 Innvendig panel, utvendig kledning, 
tak- og terrassebord med høy kvalitet 

og riktige detaljer for det nordiske klima. 

kjøl- og fryserom 
kjøl- og frysedisker 
kjøle- og fryseaggregat 
varmepumper og isvannmaskiner  

Tlf: 74 14 33 93  •  www.kjoeleteknikk.no

prosjektering, montering, service 
og reparasjoner 



Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  
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Mandag-fredag: 9–17   
Lørdag 9–15, Søndag stengt

Egenproduserte blomster, grønnsaker 
og gårdsmat fra lokale aktører Tlf: 74 15 30 63

www.gartneri.no
Gartnerivegen 20

Gårdsmat fra egen produksjon av 
lam, svin og storfe. I gårdsutsalget 
finner du bratwurst, kjøttboller, skinke, 
fenalår og spekepølser. Og, andre 
lokale varer og saueskinnsfeller.  

Sandvollanvegen 440
 

Tlf: 454 87 842

Se etter skilt ved veien 
rett ved Gulburet 

Bestill elektriker når det passer 
for deg på nte.no/minelektriker  

Tlf: 901 23 764 
 www.austadbusser.no

Behov for busstransport? 
Vi tar på oss alle slags oppdrag.



   
Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  
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Annonse - stolt samarbeidspartner med Den Gyldne Omvei  

www.inderoyningen.no  ·  Tlf: 400 06 745

Inderøyningen AS – lokalavisa i Inderøy 

Coop Marked Kjerknesvågen – Inderøy Forbruksforening

Norges eldste Coop-butikk, idyllisk plassert på Kjerknesvågen!

Lyst på kulturopplevelser? 
Kom innom oss, da vel!

www.inderoy.kulturhus.no

MUS IKK •  IDR ET T  •  KUN S T

UNDERVISNING  • MØTESTED

Vess du itj hi Inderøyningen, 
å vindu mot veia, da veit du itjnå!

Åpent: Man-Fre: 10-18 Lør: 10-16. For utvidede åpningstider
følg oss på facebook: coopmarkedkjerknesvagen

www.rostadsvenner.no

Sommerutstilling på Rostad Gård
“Kjærlighed er stærk som Døden” historisk utstilling om kjærlighet og barnehjemmet.

Åpent i juli fra ons-søn kl 12–15.  Familievennlig - barn til 18 år gratis adgang.
Aktiviteter i nærområdet: Rostadrunden, vandring langs kultursti, frisbeegolf, sykling.

Info: anne@hagaplassen.no  tlf: 995 73 854  Besøksadresse: Rostadvegen 300

For bedrifter i Inderøy
kommune – bli medlem Inderoyutvikling.no

Autorisert bilverksted 
ATV og Caravan utstyr 
Bilutleie 
Bruktbilsalg Hyllavegen 4, 7670 Inderøy

Tlf : 74 15 60 60



www.dgo.no

Inderøy og Den Gyldne Omvei er sertifisert bærekraftig reisemål 
For oss betyr bærekraft å: 
•  Sette minst mulig fotavtrykk og bevare naturressursene 
•  Samarbeide og løfte hverandre frem til et godt helårs vertskap
•  Tilby kortreist mat og drikke, opplevelser, overnatting, 
   håndverk, kunst og kulturminner 

Må du få en hyggelig reise i vårt kulturlandskap 
 

Inderøy turistkontor:
Sommeråpent: 
20. juni - 20. august 
Tlf: 948 00 595

Guiding og opplevelsespakker:
Innherred turistkontor
www.visitinnherred.com 
Tlf: 74 40 17 16

Foto: Lena Johnsen


