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• Utstillinger
• Konserter
• Hyggelige sammenkomster
• Omvisninger
• Kåserier
• Kulturelle innslag

• Kunstutstillinger
• Idrett
• Familiedag
• Barneaktiviteter
• Turmasjer

ORKANGER 2015 - et tilbud for alleSAMARBEIDSPARTNERE

I anledning Den Gode Hyrdes 
kapells 60 årsjubileum inviterer 
Orkanger Menighetsråd til jubileums-
konsert i kapellet. Her deltar Orklang, 
Piotr & Barbara Wrobel, Frode Hoff, 
Christin Hoff og Åsmund Flaten. 
Det blir også anledning til å se en 
billedutstilling på Nedre Rømme i regi 
av Orkanger historie. 
  
Orkdal Energi markerer i år 
100 års jubileum og inviterer til 
jubileumsmarkering på Nedre 
Rømme. I et samarbeid med 
Orkanger Aktivum inviterer jubilanten 
til en  konsert med Skaun Storband 
og Difference. Skaun Storband står 
for høy kvalitet. Det voksne publikum 
kjenner nok Difference fra fordums 
tider. 
  
Strandheim og Strandheim Brug 
er årets hovedtema. Det blir 
anledning til å besøke Strandheim 
for å få et innblikk i Strandheim 
og ”brugets” historie. Ved et eget 
arrangement i parken og ved 
Dampmaskinhuset, ”Damphuset”, 
blir det reåpning av den historiske 
gangstien mellom Strandheim og 
”bruget”. Det blir turnoppvisning i 
parken. Mannskoret Lerka fremfører 
sanger fra området. Ved Damphuset 
blir det anledning til å kjøpe grillmat 
og drikke. Ved dårlig vær flyttes 
arrangementet innendørs. Fra 
mandag kan Damphuset besøkes 
alle dager etter kl. 12.00.
  
Bårdshaug Herregård inviterer 
til hageparty. Her blir det musikk 
av Orkdal Janitsjar og foredrag om 
paviljongen som planlegges flyttet 
fra USA til Orkanger. Paviljongens 
historie vekker stor oppmerksomhet. 
Etter å ha blitt produsert på 
Strandheim Brug i 1893 har den vært 
i USA i 122 år. Ildsjeler arbeider nå for 
å få paviljongen tilbake til Orkanger. 
Prosjekt “Heimatt” presenterer 
bakgrunn og status for hjemføring av 
Thamspaviljongen.



FREDAG 12.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
16.30  Bårdshaug stasjon
          - Tog tur/retur Fannrem             
           - Grilling
 -19.30 Trøndersk øl 
 & drikkekultur

LØRDAG 13.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
12.00  Barnevogna Grand Prix
13.30 Torgkonsert
 - Orkdal Janitsjar
19.00  Hermetikken
 - Dagens talent
 - Kåseri 
 - Underholdning v/Tor Kvarsnes
   og Elling Breunig
 - Dans til musikk av Jan Brevik
 - Salg av mat og drikke

SØNDAG 14.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
15.00 Orkanger-Tangmoen
 Fotball - 3. div. kvinner
 Orkla Maskin Arena

MANDAG 15.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
12-16  Strandheim-Utstilling
17.00 Orkanger Diamonds
 - Basar i OIFs klubbhus

TIRSDAG 16.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
12-16  Strandheim-Utstilling
13-17     Åpen dag-Bårdshaug Herregård  
 markerer sitt 50 års jubileum 
 gratis kake og kaffe.
Omvisning i Herregården kl. 13-14-15-16.
17-20  Nr. 66-Kunstutstilling

ONSDAG 17.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
12-16  Strandheim-Utstilling
17-20  Nr. 66 -Kunstutstilling
20-24  Nedre Rømme
- Dagens talent: Vokalgruppe med 
Kristine Moen, Aurora Dahl, Eileen Næss, 
Malin Wuttudal, Maria Linaae Aune og 
Inger Kristine Lyngvær.
- Utdeling av Orkdal Kommunes 
kulturpris, idrettstipend og miljøpris.
- Skaun Storband og Difference

En festivaluke hvor Orkanger Aktivum inviterer 
besøkende til et tilbakeblikk på historien om Strandheim 
og Strandheim Brug. Orkdal Energi og Den Gode Hyrdes 
Kapell markerer henholdsvis 100 og 60 års jubileum. 
Bårdshaug Herregård kan vise til 50 år med hotelldrift. 
Kunst i Johan Richters gate 2: Også i år blir det anledning til å besøke 
Johan Richters gate 2, tidligere kjent som Haugrønninghuset. Her blir det 
åpent verksted med salgsutstilling.  Glassmalerier og keramikk produsert med 
inspirasjon fra Nerøra kan kjøpes.

Bårdshaug stasjon: Evjensgrenda Vel ønsker velkommen til en hyggelig 
sammenkomst på Bårdshaug stasjon. Det blir anledning til en tur med 
Thamshavnbanen tur/retur Bårdshaug – Fannrem. Etter turen blir det grilling og 
mulighet for å smake trøndersk øl og lære om trøndersk ølkultur.

Barnevogna Grand Prix: Turmarsjen har blitt tradisjon. Prix Orkanger inviterer 
til ny turmarsj for småbarnsforeldre. Marsjen blir ca. 2 kilometer. I løpet av turen 
blir det gitt informasjon om historiske plasser. Andre familiemedlemmer kan 
også delta. Alle med vogn vil motta en deltagerpremie som passer barnet, og 
det vil bli trukket ut en større deltagerpremie. Avgang og innkomst ved Prix, 
Orkanger, hvor det blir servert grillmat.

Basar til inntekt for Diamonds: Orkanger IF arrangerer basar i Klubbhuset 
i Idrettsparken til inntekt for fotballaget Diamonds. Diamonds er et tilbud til 
personer med bistandsbehov. Laget skal senere i år delta på en landsturnering.

LØRDAG 20.JUNI
09-19 Strandheim-Utstilling
11-17 Byfest på torget (flyttes til Nedre Rømme ved dårlig vær.)
 - Langbord i Orkdalsveien
 - 2CV-utstilling
 - Underholdning
11-14  Nr. 66-Kunstutstilling
11-17  Kunst i Johan Richters gate 2
16-18  Hageparty på Bårdshaug Herregård
 - Orkdal Janitsjar
 - Utdeling av Orkdal Kommunes byggeskikkpris.
 - Prosjekt “Heimatt” presenterer bakgrunn og status. 
20-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent: Eirin Asphaug
 - Dixieland
 - Dansemusikk v/ Jan Brevik
  
SØNDAG 21.JUNI
11.00 Gudstjeneste i Orkanger kirke
 - 50 års konfirmanttreff
12-15 Familiedag i Hermetikken
12-16  Nr. 66-Kunstutstilling
13.00 Kløvertrimmen, oppmøte i Hermetikken
15.00 ”Bråttåbjønnj” i og ved Gammelosen - stafett
16.00      ”Bråttåbjønnj” i og ved Gammelosen - individuell konkurranse

Galleri Thams åpent alle dager fra tirsdag 16.juni. 
- Utstilling ved Marte Maalø
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Nr. 66: I Orkdal Kunstforenings lokaler i Orkdalsveien 66 blir det anledning til å se 
og kjøpe kunst, produsert av medlemmene i foreningen. Utstillingen er juryert. I en 
hyggelig atmosfære blir det anledning til å kjøpe noe å drikke og spise.

Strandheim og Dampmaskinhuset: Det inviteres til å ta del i historien om 
Strandheim og Strandheim Brug ved å besøke Strandheim og Dampmaskinhuset 
i ”bruget”. Det som var dampmaskinhus tidligere er nå under navnet 
Damphuset. Historien blir vist ved visuell fremstilling. Strandheim med parken og 
Dampmaskinhuset gir en følelse av fordums tider. Damphuset holdes åpent fra kl. 
12.00 hver dag. Her er det også anledning til å kjøpe noe enkelt å spise og drikke.

Utstillinger på Nedre Rømme: På Nedre Rømme kan du se Orkanger histories 
billedutstilling som består av bilder av eldre trehusbebyggelse på Nerøra og 
bilder tatt av Gunnar I. Ustad, blant annet fra Orkladagene og Orklamartnan. 
Jubileumsutstilling med bilder fra Den Gode Hyrdes kapell kan du se på samme 
sted. Orkanger Aktivum holder billedutstilling fra Strandheim og Strandheim Brug.

Utdeling av Orkdal Kommunes hederspriser: Utdeling av årets Kulturpris, 
Idrettsstipend og Miljøpris blir foretatt ved kveldsarrangementene på Nedre 
Rømme. Byggeskikkprisen blir utdelt ved hagepartyet på Bårdshaug Herregård.

Strandheim salgsutstilling: Lars Petter Røsberg stiller ut akvareller med motiver 
fra Orkladalen. Røsberg, som er fra Trondheim, er en anerkjent maler med en rekke 
separatutstillinger bak seg. Inspirasjon til maleriene på denne utstillingen har han 
hentet fra Orkanger og Løkken Verk.

Treffsted Nedre Rømme: Også i år kan du treffe gamle kjente og stifte 
nye bekjentskaper på kveldsarrangementene på Nedre Rømme. Her blir 
det sang og musikk, fremført av amatører og profesjonelle musikere. 
Treffstedet samler hvert år mellom 2 000 og 3 000 besøkende i løpet av 
fire kvelder. Her er det anledning til å kjøpe mat og drikke. I serverings- 
og utstillingslokalet kan du se billedutstilling i regi av Orkanger historie og 
Orkanger Aktivum.

Åpning av tursti på Nerøra med turmarsj: Orkanger Aktivum, har i 
samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Orkdal Kommune, 
tatt initiativ til å etablere en historisk tursti på Nerøra. Med bistand fra 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil det bli etablert digital informasjon på 
punkt langs stien. Dette er ikke operativt enda, men forslag til løype og 
informasjonspunkt er lagt. Det vil bli gitt informasjon underveis. Deltagerne 
på turmarsjen slutter seg til fredagens arrangement på Strandheim og 
Damphuset. Turmarsjen starter ved Orkanger kirke. 

Byfest: Orkdal Kommune ble bykommune og Orkanger by i 2014. Dette 
ble markert med byfest i juli og august,  med stor deltagelse og god 
stemning. Mange har gitt uttrykk for ønske om en årlig byfest. Årets byfest 
arrangeres i festivaluka. Ved dårlig vær flyttes arrangementet til Nedre 
Rømme.

Kløvertrimmen: Orkanger Sanitetsklubb, som er lokallag av Orkdal 
Sanitetsforening, inviterer til en trimtur i hyggelige omgivelser. Avgang og 
innkomst for turmarsjen er i Hermetikken. Ca. 5 km lang løype. Påmelding 
fra kl. 12.00.  

”Bråttåbjønnj”: Triathlonkonkurransen i og ved Gammelosen arrangeres 
for 15. gang.  Det blir både stafett og individuell konkurranse.

Fra mandag 15-juni holder Damphuset 
åpent hver dag fra kl. 12. Billedutstilling.

TORSDAG 18.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
15-18 Strandheim-Utstilling
17-20  Nr. 66-Kunstutstilling
19.30 Den Gode Hyrdes kapell
 - Jubileumskonsert, Orklang, 
Piotr & Barbara Wrobel,  Frode Hoff, 
Christin Hoff og Åsmund Flaten.
20-24  Nedre Rømme
 - Dagens talent: Mads Øyum
 - Orklang
 - Mannskoret Lerka
 - Orkdal Storband

FREDAG 19.JUNI
11-17 Kunst i Johan Richters gt 2
16.00  Turstivandring på Nerøra
           - Oppmøte ved Orkanger kirke
16-20  Strandheim og Damphuset
 - Salg av grillmat og drikke  
 - Turnoppvisning i parken 16.30
 - Turstivandring ankommer med 
 Minister Thams i spissen 17.00
 - Åpning av stien på Strandheim 
 v/Elsa Reiertsen 17.15
  - Mannskoret Lerka  
Deler av arrangementet flyttes 
innendørs ved dårlig vær.     
17-20  Nr. 66-Kunstutstilling
19.00 Orkanger – Svorkmo
            Fotball 5 div. Menn 
 - Idrettsparken Hovedbane gress
20-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent: Steffen Iversen
 - Utdeling av sang –og   
 musikkstipend
 - Queen Bezz
 - Allsang på Nedre Rømme” 
 v/Nina & Jacek
 - Nina & Jacek spiller til dans


