
Familiejulebord 
 • side 8 •

Julelunsjer 
 • side 8 •

Egne julebordskvelder kan 
skreddersys på forespørsel.

JUL PÅ STIKLESTAD

K jøkkensjefens jul
• side 5 •

17. DESEMBER

Førjulsmoro 
med SJUENDE FAR i huset 

• side 8 •

3. DESEMBER

Odd Ivar 
Berg

Nödbluzz
• side 2  • 

10. DESEMBER

Marit  
Jørpeland

Hanskemakerne
• side 4 •

JULE 
BORD
Superstjerna

med lokale

« Jul er  
ingen sesong,  

det er  
en følelse»

- Edna Ferber

Julenøtter  
• side 6 •

3. OG 4. DESEMBER

• side 8 •
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J U LE BORD
– med lokale Superstjerna! –

Nödbluzz
Nödbluzz består av Odin Bratli 
på trommer, Egil Ørdal på gitar, 
Eskil  Elias Foyn Bruntvedt på 
Bass og Sebastian Lyng Malmo på 
vokal og gitar. Bandet stammer 
fra Innherred i Nord-Trøndelag, 
der medlemmene er fra både 
Verdal, Inderøy og Steinkjer. 
De spiller et variert repertoar 
med alt fra 60-talls swing til 
moderne populærmusikk med en 
egen twist på mange av låtene. 
Nödbluzz har spilt sammen i 5 
år med forskjellige besetninger, 
men spiller for tiden som en 
kvartett. 

Odd Ivar 
Berg

Odd Ivar Berg har underholdt i over 
25 år i ulike karakterer innen stand 
up og revy.

Han ble Norgesmester i revy i 2013 
med karakteren NTE elektrikeren.

Odd Ivar er nå aktuell med rett og 
slett få folk til å le. Med skråblikk på 
samfunnet og stor dose selvironi, tar 
han fatt på den oppgaven.

IKKE OVER 
BEKKEN ETTER VANN

3 .  D E S E M B E R

KR 1245,- 

Inkl. aperitiff, bugnende buffet, taffel-

musikk, humorinnslag m/Odd Ivar Berg, 

stemning og dansefot med Nödbluzz

START KL. 19
BESTILLING: 

HOTELL@SNK.NO

— FØRSTEMANN — 

TIL MØLLA!
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Monica Kopperstad
UTDANNINGSFORBUNDET

1. Det beste med julen er at familie og venner 
kan samles, spise god mat og at tempoet 
går ned slik at alle får god tid til hverandre. 
Gamle tradisjoner ivaretas samtidig som 
vi lager nye. Det gjør så godt når flere 
generasjoner er samlet og alle kan kose seg 
sammen. Det er noe med julefreden som gir 
rom for refleksjoner og takknemmelighet for 
det en faktisk har her i livet.

2. Hos oss blir det servert både ribbe og 
pinnekjøtt på julaften. Middagen har masse 
tilbehør, men ingen dessert. Den klarer vi 
først å spise når pakkene er åpnet og kaffen 
blir servert.

3. Det er vanskelig å trekke fram enkelthen-
delser. Men husker fra egen barndom det 
å våkne med kribling i magen på julaften, 
med julestrømpen på sengekanten, juletreet 
som var blitt pyntet og de gode luktene som 
fylte huset. De voksne, selv om de både var 
slitne og kanskje litt stressa, strålte av glede 
og positivitet. Det er minner som er gode for 
meg og som jeg har forsøkt å bringe videre 
til mine barn. Julen starter først når Tre 
nøtter til askepott vises på NRK, så skal det 
bli jul, må jeg få med meg den.

4. En av de fineste sangene jeg vet er «Deilig 
er jorden» og når den spilles i julen er den 
ekstra fin. Ellers er både Nordnorsk julesalme 
og Hans Rotmo ofte på høyttaleren min. 
Siden jeg spiller julesanger fra 1. søndag i 
advent til 20. dag jul, er det fint å ha et stort 
og variert utvalg av sanger og artister.

5. Julen handler mye om tradisjoner og det å 
skape gode opplevelser. Det er ikke alle, av 
ulike årsaker, som opplever det. I julen føles 
dette som ekstra sårbart og kanskje kan vi 
alle gjøre litt for at også de skal få en bedre 
jul. Noen ganger er det de små tingene som 
teller. 

God jul!

Monica Norum
VISIT INNHERRED

1. Avslapping og omgang med familie 
og gode venner, masse god mat 
og godteri. Se på gode serier, og 
hjertevarme filmer.

2. Ribbe så klart!!

3. Det å stå opp på morgenen og se 
huset forvandlet med pyntet tre 
og masse julepynt. Mamma pleide 
å gjøre det etter at vi hadde gått 
og lagt oss. Så var det å vente til 3 
Nøtter for Askepott  og Mikke Mus 
og vennene på TV.

4. Sanger: In the Bleak Mid-Winter / 
Mistletoe and Wine / Fairytale of 
New York

Vet ikke om den første er så godt 
kjent i Norge, men jeg har bodd 
mange år i England og den minner 
meg om julearrangementene som 
barna hadde på skolen der hvor 
den sangen alltid ble fremført og 
jeg synes melodien er så fin. Jeg 
synes de andre 2 er veldig catchy :)

Filmer: Alene Hjemme / Die Hard – 
det er blitt tradisjon å se de! :)

Monica Folden
TRØNDER-TV OG NATURKANAL1

1. Det er mye – men jeg setter stor 
pris på alle aktivitetene som leder 
opp til høytiden.

En travel tid – men også en stem-
ningsfull mørketid med forventnin-
ger og tradisjoner.

Og når julen og fridagene endelig 
kommer – all den gode tiden med 
familie og venner.

2. På julaften er det julegrøt m/
mandel på formiddagen, før tradi-
sjonell ribbe m/tilbehør julaften.

3. Den magiske julefølelsen man 
opplevde som barn. Den husker jeg 
godt.

4. Når det nærmer seg selve kvel-
den og jeg hører O helga natt, 
da kommer høytidsstemingen 
sigende.

Og filmen 3 nøtter til Askepott 
blir aldri feil  - et dryss av magisk 
julestemning før julegrøten :)

Da kan julen bare komme.

 

Monica ér
på tredje

1. Hva er det beste med julen for deg? 
2. Hva spiser du helst på julaften? 
3. Har du noen ekstra gode juleminner du vil trekke fram? 
4. Har du en favoritt julesang og/eller film? 
5. Og evt. hvis det er noe spesielt du vil nevne.
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Superstjerna
Julebord med lokale

Hanskemakerne 
Hanskemakerne består av noe av de 
mest brukte studio og scenemusikerne 
i regionen.

 Torfinn Hofstad er utdannet ved Norges 
Musikkhøyskole. Torfinn har fele som 
hovedinstrument. Men i bandsammen-
heng trakterer han både vokal, gitarer, 
mandolin og tangenter. Torfinn er en 
ettertraktet musiker for både studio, 
teater, konserter og festligheter.

Bjørnar Hermann er kanskje den mest 
brukte bassisten i distriktet. Bjørnar 
gjør alt i fra store teaterproduksjoner 
og studio, til små og store konsert og 
fest-jobber. 

Thomas Anfinnes. Svært mye brukt 
gitarist rundt om. Thomas spiller blant 
annet i Highliners, han har gjort flere 
oppsetninger med Verdal Teaterlag, 
i tillegg har han spilt med ulike folk i 
ulike sjangre. Alt i fra Magnus Hestegrei 
til Dag Ingebrigtsen. I Hanskemakerne 
spiller Thomas gitar og synger. 

Andreas Helland. En av landets mest 
brukte trommeslagere og studiomusi-
kere. Jobber til daglig som musiker og 
tekniker. Spiller fast med både Magnus 
Hestegrei og GRAS. I tillegg til de 
fleste teateroppsetninger i storformat i 
regionen. 

Lyden av Hanskemakerne, er summen 
av alle disse unge menn sin rutine og 
samspill. Dette blir en livat kveld med 
låter du kan synge og danse til.

Marit Jørpeland 
Marit Jørpeland jobber til daglig i finansverdenen. Men 
hun holder også foredrag, synger og har vært med på både 
show  og mer seriøse deler av scene. 

Marit elsker julebord og kvelder hvor det er rom for humor, 
hvor målet utelukkende er god stemning.

LO K A LT
B R A  LO K A LT

10.  D E S E M B E R

KR 1245,- 

Inkl. aperitiff, bugnende buffet, taffel-

musikk, humorinnslag m/Marit Jørpeland, 

stemning og dansefot med Hanskemakerne

START KL. 19
BESTILLING: 

HOTELL@SNK.NO

— FØRSTEMANN — 

TIL MØLLA!



Stiklestad-karrieren startet allerede i 2010 
som utplasseringselev og ekstrahjelp. Fag-
brevet tok hun i 2014, som lærling på Verdal 
Hotell og Ørens Meieri. I 2015 kom hun tilbake 
til Stiklestad, hvor hun har vært siden- med 
unntak av ett år på Sund Folkehøgskole. 

På starten av 2022 tok Rikke over sjefsstolen på 
kjøkkenet med ambisjon og iver etter å utvikle 
kjøkkenet videre! Det å ta vare på kvaliteten i 
tillegg til å være åpen for nye ideer ble viktig i 
jobben hun tok fatt på.

Vi er en fantastisk gjeng på kjøkkenet som oser 
kreativitet, sammen så løser vi det meste. Ved 
å ha god stemning og godt miljø, legger man 
et godt grunnlag for god leveranse, sier kjøk-
kensjef Rikke. 

Rikke mimrer tilbake til tiden før Stiklestad ble 
hennes arbeidsplass, og husker spesielt godt 
da de var på bøgdadåggån «Før i tida» når hun 
var liten jente, der de noen ganger tok med seg 
kalver fra heimgården for å stille ut. Der fikk de 
også ri på hest som var stor stas.

Rikke Hofstad er 29 år og 
kommer fra Inndalen i Verdal. 
På gården Levring bor hun 

sammen med mannen sin Kent An-
dré og sønnen Magnus på 4 år. Her 
vokste hun opp, og etter en tur på 
vift i litt mer sentrale strøk, flyttet 
hun tilbake og overtok heimgården 
sammen med gjengen sin i 2021. 
Levringslåven har etter hvert blitt 
en unik kulturarena for teater, kon-
serter og andre arrangementer.

På Stiklestad er det jul fra midten av november 
allerede og da går det i ett fram til dagen før da-
gen, sier Rikke. Men når julemiddagen er fortært 
og jeg endelig kan slappe av etter en hektisk ju-
lebordssesong, kjenner jeg at det må være julens 
selveste høydepunkt.

Fast juletradisjon for meg er å se Snekker Ander-
sen på morgenen julaften, det er faktisk viktigere 
enn Askepott, selv om sistnevnte også må få rul-
le over skjermen. Etter Askepott drar vi alltid på 
grava til min bestefar og tenner lys, før vi samles, 
helst så mange som mulig, i kårstuggu for å spise 
rundstykker med egg og drikke kakao. Dette har 
vel vært tradisjon siden pappa var liten, tror jeg, 
forteller hun.

Gode juleminner er det blitt mange av men det 
som sitter godt i er fra vi gikk på barnehage/
barneskole og besøkte fjøsnissen og ga han ju-
legrøt før juleferien. Jeg tror faktisk jeg var et godt 
tosifret antall år før jeg slutta å tro på julenissen, 
smiler hun lurt før hun avslutningsvis ønsker alle 
og enhver en fin julehøytid.
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JULE- 
nøtter

Vi tar gjerne imot grupper på lukkede selskap/julebord utenom 
nevnte  datoer ved kapasitet. Mange velger også å kombinere 

kurs/konferanse med å ha litt julepreg over middag og sosialt på 
kvelden! Kjøkkenet har mye godt på menyen, og vi har mulighet 
for å ordne en helaften med både underholdning og musikk om 

ønskelig. Langhuset og Gjesteloftet er begge gode alternativer for 
en hyggelig førjulskveld. Det er også rom i herberget!

1. Første juledag   2. Kalkun   3. Kentucky Fried Chicken   4. seks   5. Norge   6. En båt   7. Mildvær som inntreffer i desember, og som i gammel folketro skyldes varmen fra ovnene under 
kakebakingen.   8. Julaften klokka 12   9. En gammel potet   10. Snekker Andersen og Julenissen

1
Hvilken dag åpner britiske 

barn julegavene sine?

Hvor mange kanter 
har et snøflak?

4
Hvor skal danskenes juletre 

ifølge tradisjonen aller
helst komme fra?

5

Ifølge islandsk folketro finnes 
det tretten jólasveinar

som legger små gaver i 
barnas sko de siste dagene
før jul. Hva får ulydige barn i 

skoen sin?

9

I Hellas er det vanlig å pynte 
ikke bare et tre med lys til 

jul, men også en annen stor 
gjenstand. Hva?

6

I hvilken julefilm fra 2016 
spiller Trond Espen Seim

og Anders Baasmo 
hovedrollene?

10

Hva er kakelinna?

7

Når utlyses det offisiell 
julefred i Finland?

8

Hva er den mest vanlige 
julemiddagen i USA?

2
På hvilken fastfoodkjede er det 
blitt en tradisjon i Japan å spise 

middag på julaften?

3

Kilde: boktips.no fra Cappelen Damm



CATERING
Vi leverer catering til alle 
 anledninger året rundt. 

La oss hjelpe deg til din anledning!

MØTER 
PÅ STIKLESTAD 

Dagens 
middag

Serveres i 
Restaurant Skalden 

hver ukedag 
kl. 13 – 18

Kr 195,- 
INKL .  KAFFE OG DESSERT 

ROM  I  H E R B E RG E T
På våre 57 rom kan du trekke deg tilbake etter dagen eller kveldens opplevelser. 

Rommene er romslige med en moderne utforming og lun stemning.  
Hør med oss for et godt tilbud!

FROKOST
Hva er vel bedre enn å starte  dagen 

med en deilig frokost? 
Kr 185,-

BESTILL GJERNE BORD SÅ VI VET AT DU KOMMER.

Alle kjenner Stiklestad sin 
 unike plass i  historien. I dag 
har  kamp ropene  stilnet og 

deltakerne er langt  fredeligere. 
 Likevel er  stedet  fremdeles 

møteplass og arena for  
 viktige beslutninger.



Vi stenger 23. desember kl. 15, og åpner igjen 2. januar 
kl. 10. Restaurant Skalden åpner 3. januar kl. 11.

3. og 4. desember

PÅ LETING ETTER DEN GODE, 
GAMLE JULESTEMNINGA?

Ta turen til Stiklestad og få med deg førjulshelga «Jul igjen», 3. og 4. 
desember kl. 12 - 17. Opplev stemninga som skapes når mange hundre 
fakler tennes, og det lyser lunt fra alle stuer. Våre museumshus, kul-
turhuset, hotellet, Borggården og middelaldergården Stiklastadir fylles 
av deilig mat, aktiviteter og julestemning. Det blir også julemarked med 
lokal mat, husflid og handverk både i Borggården og noe innendørs.

Selve markedet har gratis inngang.
Billettpriser øvrig program, kr 180,- for voksen/gratis for barn

 

HVOR ER STIKLESTAD?
Stiklestad ligger 3,5 km fra avkjøringen  
på E6 i Verdal kommune. Følg riksvei 757  
nordøstover. Veien er skiltet. 

Avstander:  
• Fra Trondheim: 90 km 
• Fra Steinkjer: 30 km   
 • Fra Stjørdal  
  (Trondheim Lufthavn Værnes): 60 km

BESTILLING: 
Hotell@snk.no • 74 04 42 00

F A M I L I E J U L E B O R D
27. nov, 4. 11. 17. og 18. des.

Bordsett kl. 13 og kl. 16
495,-  

Barn: 0-3 år gratis, 4-12 år 200,-

J U L E L U N S J E R
Hver ukedag fra   
14. nov – 23. des.

Bordsett kl. 11.30 og kl. 13 
495,-

Ved færre enn 40 lunsjgjester totalt,  
serveres alternativ lunsj

J U L E M E N Y
Fra 14. november

Husk at det meste på vår meny  
også kan tas med hjem  

som takeaway

F Ø R J U L S M O R O 
17. desember 

SJUENDE FAR i huset

Se stiklestad.no for mer info

VERDT
Å FÅ MED SEG:
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