
 

Velkommen til sensommertreff på Røros 
 

 Torsdag 25. og fredag 26. august  

 

 
Vi starter torsdag ettermiddag, med oppmøte kl. 17.00 på  

Bergstadens Hotel, Osloveien 2, Røros. 

Her blir det tid til å sjekke inn, før vi 

starter på guidet byvandring kl. 17.30. 

 

 
 

Vi blir tatt med rundt i Røros sentrum, hvor vi får høre historien til Røros. 

Røros sentrum er både et historisk monument, en liten by og midtpunktet 

i et bygdesamfunn. Røros står på UNESCOs liste over verdens kulturarv. 

 

Vandringen avsluttes med besøk i historiske Bergstadens Ziir. 

Ziir betyr «pryd». 

 

 

 

 

 

 

Johan Falkberget døpte kirka til «Fjellets katedral». 

 

Deretter går vi til Vertshuset Røros, hvor vi får 

servert en 3-retters middag, med tilhørende vinpakke.  

Middag er bestilt til kl. 19.30. 

De har åpent til midnatt, så vi regner med å bli der til 

det er på tide å gå tilbake til hotellet for å finne senga. 
 

 

Meny: Bakt kveite fra Strerling kveite, Dill Creme fraiche, fennikel og agurk 
 Allergener melk og fisk 

Reinsdyr entrecote fra Stensaas reinsdyrslakteri, Potetmos, blokkolini, 

syltet løk og bergpepper saus Allergener selleri, melk, sulfitt, bygg 

Norske jordbær, Hylleblomst, havreflan, luftig vaniljesaus og 

jordbærsorbet Allergener melk, hvete, egg og havre 

De som ikke ønsker den tilhørende vinpakken, kan selvfølgelig få bestille noe 

annet. 

 



 

Fredag starter vi med frokost på hotellet, før bedriftsbesøk hos  

Røros Dører og Vinduer, Osloveien 38, og Flokk Håg, Sundveien 201. 

 

 

Oppmøte hos 

Røros Dører og Vinduer  

kl. 8.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flokk Håg 

kl. 11.00. 

 
 

Etter omvisning på Røros Dører og Vinduer vil det bli holdt et lite foredrag av 

daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe før vi drar til Flokk Håg. 
 

Når vi er ferdige hos Flokk Håg, drar vi til Koia hos Rørosrein, Hagaveien 17. 

Der vil det bli servert lunsj kl. 13.00. 

Meny: Viltgryte med sesongens grønnsaker, mandelpotetstappe 

Lokale oster med Rørosreins rabarbrachutney og Knekks fra Rørosbaker’n 

Bålkaffe er inkludert i prisen, mens øvrig drikke må kostes av den enkelte.  

 

 

 

 

 

 

 

Koia – Gåetie  

Er bygd etter gammel samisk tradisjon, slik samene i skogsområdene bygde sine 

koier. Den er bygd i 8-kant, og laftet i tømmer. 8-kanten symboliserer de «åtte 

årstidenes folk». Samefolket har fortsatt 8 årstider. Det vil de kanskje fortelle 

mer om når vi besøker koia. 

Det kan forekomme bålrøyk, så bruk klær som kan vaskes. 

Og kanskje gode sko og en ullgenser kan være lurt om det ikke er sommertemp. 
 

Etter lunsj er det fastsatte opplegget ferdig, og hver og en kan gjøre som de 

selv lyster – enten starte på hjemreisen, eller forlenge Rørosoppholdet ut helga. 



 

PÅMELDING 
 

EGENANDEL kr. 1 200,- pr. pers. 
Faktura vil bli sendt ut i forkant av arrangementet 

 

Bindende påmelding sendes til 

helen.romundset@lian.no 

innen 1. juli 2022 

 
 

Bedrift: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Deltaker: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ledsager: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Deltaker: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ledsager: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Jeg/Vi ønsker hotellrom   Ja  Nei 
Stryk det som ikke passer 

 

 

Kontaktperson: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

E-post:  …………………………………………………………………………………………….. 
 

Mobil:   …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Har du en form for matallergi – vennligst noter det her: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vi håper så mange som mulig har lyst og anledning til å være med til Røros. Det kan gjerne være 

flere fra samme firma Det er bare å skrive så mange påmeldinger som det lystes       

mailto:helen.romundset@lian.no

