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Nestleder Anita Marø håper at torget skal fylles med liv også i år. Arkivfoto

Festival med mål om å
motivere
For sjuende gang blir det  Sopinfestival i Nærøysund. Fredag og lørdag er satt av til
årets utgave av den populære festivalen.
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Årets Sopinfestival starter tradisjonen tro med fagseminar på fredag.

– I år kommer Frode Kristensen fra Salgslaget. Temaet blir Nærøysundbonden inn i framtida, sier
leder i Nærøysund bondelag, Camilla Strøm Johansen. Kristensen er Salgslagets grunnlegger og
daglig leder. Siden 1982 har han jobbet med produkt- og markedsutvikling, salg og markedsføring av
mat og drikke i dagligvare og horeca, nasjonalt og internasjonalt. Han har både startet og bygget opp
selskaper innenfor dagligvare og helsekost. Siden 1997 har han jobbet i �ere selskaper med å bistå
små og mellomstore produsenter av mat og drikke – slik at disse tjener penger, har et godt liv og kan
leve av det de driver med. Kristensens lange erfaring og brede kontaktnett bruker han til rådgivning,
kurs og foredrag i Salgslaget, heter det på Salgslagets nettsider.

Andre foredragsholdere er Ingrid Trovatn som er arealplanlegger i kommunen, Brit Melting fra Oi
Trønders Mat og drikke, Val FOU, Bente Snildal fra Visit Namdalen og Harald Lein fra NLR.

https://www.ytringen.no/


Strøm Johansen forteller at målet med seminaret på fredag er å motivere, og det blir også et
gjennomgående tema for hele årets festival.

– Vi er inne i et generasjonsskifte i landbruket i distriktet, og det å skape motivasjon for disse unge
bøndene som nå overtar er viktig, sier nestleder Anita Marø som kan ramse opp et titalls
ungdommer som har overtatt eller skal overta.

Lørdag blir det torgdag med dyr på torget, hesteridning og alpakkavandring. En del utstillere har
også meldt sin ankomst. Det blir også matsalg og Sopin-prisen skal deles ut på torget på lørdag.
Prisen gikk i fjor til Nyheim gård. Hvem som får den i år er foreløpig en godt bevart hemmelighet.

Blant utstillerne som kommer er LiVerten, Britts Hjemmebakeri, Litlvea Gård, Opdal Nordre,
Rokkskogen Gård, Gjerts Gourmet, Bakeriet, Namdal Landbrukstjenester, Valøs kaniner, Rokkens
gårdsmat og Nubdalseng Gård. Det blir bålka�e - Gravvik 4H selger ka�e i teltet. Det vil også komme
en skoleklasse fra Nærøysundet som skal selge sine hjemmeproduserte grønnsaker. Bondelaget har
gitt tilbud til alle skoler om å ta imot jord og frø og poteter til en skolehage med mål om at de kan
vise dette fram på arenaer som Sopin, og det har Nærøysundet skole gjort i �ere år nå.

– Vi håper mange har lyst til å være med både på seminar på fredag og vil komme innom på torget
på lørdag. Til seminaret er det billettsalg på forhånd, sier damene som har 230 medlemmer i
bondelaget i dag, men ønsker seg svært gjerne �ere. Det å verve �ere medlemmer blir derfor også
en viktig del av festivalen.
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