
Orkanger Pensjonistforening
Ved å besøke klubblokalet på Orkanger 
Pensjonistsenter (aldersheimen) får du  
ta del i foreningens 40-årige historie  
gjennom billedutstilling og historisk  
kåseri. I tillegg kan du se malerier  
produsert av Johan Nærvik, film fra 
Orkanger 2007 eller delta i konkurranser.
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KNM Hitra
Skipet som under 2. verdenskrig fraktet 
livstruende flyktninger fra Norge, satte 
i land agenter og fraktet militært utstyr 
til Norge,er i dag et stykke flytende 
krigshistorie. KNM Hitra blir liggende 
ved Langbrua fra mandag t.o.m. søndag. 
Mannskapet ønsker publikum velkommen 
ombord.

Modelljernbane og Kongevogna
Til Thamshavnbanens 100-årsjubileum 
er Kongevogna laget i modell for salg. I 
et samarbeid med Modelljernbanemuseet 
Stamnan, blir det anledning til å se en 
modelljernbane på 6 x 2 meter, med 60 
meter skinnegang og flere tog i drift i 
Hjørnegården i Orkdalsveien. Konge-
vognmodellen er utstilt, og kan bestilles 
her. I samme lokale kan du beskue en  
utstilling med bilder fra Thamshavnbanen.

”På linja”   
Solveig Slettahjell, som er vokst opp i 
Erik Aarviks gate, og som nærmeste
nabo til arrangementsstedet, holder  
konsert på toglinja bak Orkanger
Barneskole. Christian Falch holder  
foredrag om sabotasjehandlingene mot 
Thamshavnbanen under 2. verdenskrig.
Orkanger Musikkorps spiller og Tor 
Kvarsnes fremfører sin egen sang 
Thamshavnbanen Blues.  

Orkanger 2008
et tilbud for alle 

  •  Utstillinger    
  •    Konserter
  •    Hyggelige sammenkomster  
  •    Historisk vandring
  •    Historiske tilbakeblikk
  •    Kulturelle innslag
  •    Kunstutstillinger
  •    Idrett
  •    Familiedag
  •    Treffsted

Det blir et mylder av aktiviteter for hele familien. Alle kan 
delta i aktivitetene, men du kan også ha stor glede av å se 
på. Det blir anledning til å kjøpe grillmat og drikke. Nyt 
dagen i friluft med hele familien.          

 
•  Ansiktsmaling 

•  Natursti  

•  Båttur med  
   robåt og kajakk 

•  Salg av grillmat, vafler,  
   kaffe og brus

• Bowling
 

 

 

Det taes forbehold om endringer i programmet.
Besøk vår hjemmeside: www.orkanger-aktivum.no

i Hermetikken

Foto: Audhild Øye

Besøk Orkdal Kunstforenings 
sommerutstilling på Strandheim

Mandag–fredag kl. 16.00–19.00 
lørdag kl. 16.00–19.30.

Gjesteutstiller Jarle Øien "Farmen"

Galleri Thams
Holder åpent hver dag hele dagen/kvelden.

Separatutstilling v/Jarle Øien "Farmen"

Nyheter
Treffsted OTI-Senteret:

På Café Corner hver dag fra kl. 11.00–14.00
Utstilling av gamle bilder fra Orkanger

Avlegg den nyåpnede "pøbben"  
i Svenssongården i Orkdalsveien et besøk.

Åpent fra 18.00–02.00 alle dager
Fredag fra kl. 15.00–02.00

TLF: 72 48 10 90

 

 

 

 

Fri adgang til åpne aktiviteter

14. -23. juni

Orkanger
Aktivum



Lørdag  14.06.
19.00  Hermetikken
 - Historisk kåseri
 - Underholdning  
  v/Tor Kvarsnes
   og Olav Nersveen
 - Dans til musikk av 
  Jan Brevik
 - Salg av mat og drikke 

Søndag 15.06.
13.00  Åpning av Galleri Thams 

Mandag 16.06.
11.00-14.00  Treffsted 
  OTI-Senteret
11.00-18.00 Modelljernbane   
  Hjørnegården
16.00-19.00 Kunstutstilling 
16.00-19.00 Åpent klubbhus OPS
  Åpning av jubileumsuka
 - Historisk tilbakeblikk
 - Konkurranse 
  v/Bjørn Lund
 - Film fra Orkanger 2007
 - Billedutstilling
 - Malerier av Johan Nærvik
 - Servering
16.00-19.00 Åpent skip 

Tirsdag 17.06
11.00-14.00  Treffsted 
  OTI-Senteret
11.00-18.00 Modelljernbane   
  Hjørnegården
14.00-16.00 Åpent skip
16.00-19.00 Kunstutstilling   
 - Ordføreren m.fl. ønsker 
  innflyttere velkommen.
19.00-20.00 ”På linje og ord”
  1908 - 1927
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Dagens talent
 - Orklang
 - Trio Troika
 - Lars Berg m/band 

Onsdag 18.06
11.00-14.00  Treffsted 
  OTI-Senteret
11.00-18.00 Modelljernbane   
  Hjørnegården
14.00-16.00 Åpent skip
15.00-17.00 Åpent klubbhus OPS
 - Billedutstilling
 - Malerier av Johan Nærvik

ved billedmontasjer, som viser bilder fra 
person- og kistransporten på strekningen. 
Vandringen ender opp til arrangementet 
”på linja” ved Orkanger barneskole.
ST´s Sommerpatrulje
Med radiobilen blir å finne på torget 
i Orkanger sentrum, hvor det blir 
konkurranser og underholdning.
Langbord i Orkdalsveien
Også i år inviterer lokale lag og  
organisasjoner til Langbord i 
Orkdalsveien i samarbeid med Orkanger 
Sentrumsforening. Orkdalsveien  
omdannes til gågate hvor det tilbys  
underholdning, mat og drikke. 
Forretningene i gata vil skape  
morsomme aktiviteter du kan delta på.
Naustet i Grovafjæra
Det ca. 200 år gamle naustet er innredet 
til et museum med en utstilling av utstyr 
fra fjordfiske og ”Feskar-øra”. Ved besøket 
i naustet blir det anledning til å slappe av 
med underholdning, kaffe og noe å bite i.
Marked på Strandheim
Også i år blir det marked i forgården på 
Strandheim. Orkdal Kreftforening har 
mottatt varer som gave etter flytting av en 
handelsvirksomhet på Orkanger. I tillegg 
til andre varer blir det anledning til å kjøpe 
”nye lopper” til en meget gunstig pris.
”Hageparty” på Strandheim
Det tradisjonelle hagepartyet på 
Strandheim er verdt et besøk også i år. 
Her kan du smake på Kirsten Øyums  
urtesuppe eller kjøpe en kopp kaffe eller  
et glass vin, samtidig som du lytter til 
musikk av Orkdal Storband.
Gudstjeneste i Orkanger kirke
Det inviteres til gudstjeneste i  
Orkanger kirke, med konfirmanttreff   
for 50-årsjubilantene.
”Bråttåbjønnj”
Triathlon-konkurransen i og ved 
Gammelosen arrangeres for 8. gang. 
Dette er en populær konkurranse både for 
deltagere og publikum. Det blir både  
stafett og konkurranse for enkeltutøvere.
Sankthansfeiring på Terna
Båtklubben Terna inviterer til 
Sankthansfeiring i et maritimt miljø. 
Dette har blitt en tradisjon med stor  
oppslutning av barn og voksne. Her blir 
det bålbrenning og anledning til å kjøpe 
mat og drikke.  

Orkanger 2008
En festival hvor Orkanger Aktivum 
samarbeider med Sør-Trøndelag i 
anledning avisas 100-års jubileum. 
I tillegg vil Thamshavnbanen, som 
også har 100-årsjubileum i år, være 
sentralt tema. Orkanger pensjonist-
forening er 40 år, og vil gi tilbakeblikk 
på foreningens aktiviteter og tilbud til 
medlemmene.
Hermetikken
Orkanger Vel ønsker også i år  
velkommen til en hyggelig festaften i 
Hermetikken, hvor det blir anledning 
til å ta en svingom etter levende  
musikk. Det blir mulig å kjøpe mat og 
drikke,  som kan nytes i eller utenfor 
teltene som blir reist i anledning  
arrangementet.
Kunstutstillinger
Det blir en rikelig mulighet til å 
se kunst i festivaluka ved å besøke 
Orkdal Kunstforenings sommer-
utstilling på Strandheim hvor Jarle 
Øien, ”Farmen”, født og oppvokst på 
Øien, er gjesteutstiller. På Bårdshaug 
Herregård holder Galleri Thams 
åpent alle dager, hele døgnet.  
Jarle Øien ”Farmen” har separat-
utstilling. Ved å besøke Orkanger 
Pensjonistforenings klubblokale på 
Orkanger Pensjonistsenter  
(alders-heimen), kan du se malerier 
produsert av Johan Nærvik.
Treffsted OTI-Sentret
På Cafe Corner kan du treffe kjentfolk 
til lunsj med  tradisjonelle lunsjretter 
eller en hyggelig prat over en kopp 
kaffe. Ønsker du et tilbakeblikk  
gjennom å se bilder fra gamle 
Orkanger, blir det anledning til det 
gjennom en billedutstilling på  
senteret. Kombiner gjerne besøket 
med en tur rundt Gammelosen.     
”På linje og ord”
På Nedre Rømme blir det tilbakeblikk 
på stoff  fra lokalavisa, delt opp i  
20-års bolker. Sammen med en  
billedutstilling over avisas 100-årige 
historie, vil det bli tatt fram omtalte 
saker og hendelser, som i sin tid har 
vært sentrale i distriktet. Utstillingen 
blir å finne i Orkla FKs klubblokale.
Orklaposten Forlag gir utdrag av bø-

ker skrevet av orkdalinger med  
innhold fra Orkdal.
Treffsted Nedre Rømme
Også i år kan du treffe gamle 
kjente og stifte nye bekjentskaper 
på kveldsarrangementene på Nedre 
Rømme. I en hyggelig atmosfære får 
du oppleve underholdning gjennom 
humoristiske innslag og musikk fra 
amatører og profesjonelle musikere. 
I år har arrangøren lyktes i å ”hente 
hjem” flere profesjonelle musikere 
med sin oppvekst i Orkdal.
 Orkdal Rotarys Fotorebusløp
Årets bilrebusløp starter fra  
parkeringsplassen ved Orkdal Rådhus. 
Påmelding kl. 17.00.
Beach-håndball
For første gang i Orkdal kommune 
kan du overvære beach-håndball for 
alle aldersgrupper, i regi av OIFs 
håndballavdeling. Eliteserielag er  
invitert til å delta i turneringsspillet.
Orkangerhistorie
Den iherdige arbeidsgjengen bak  
systematiseringen av gamle bilder  
fra Orkanger, har siden i fjor, kartlagt
ytterligere billedmateriell. 
Thamshavn stasjon, ved Elkem,  
kan du avlegge et besøk for å beskue 
både arbeidet og den rikholdige  
billedsamlingen. Her får du bistand  
i å hente fram bilder fra ulike  
områder på Orkanger, fra skolen,  
organisasjonslivet, arbeidsplasser,  
nær sagt alt.
Bårdshaug stasjon
Gamle Bårdshaug stasjon er i dag 
å finne på Bårdshaug Herregård, 
hvor den er innredet for overnatting. 
Når museumsjernbanen er åpnet 
for trafikk på strekningen Løkken 
– Bårdshaug er det behov for ny sta-
sjonsbygning. Den kan du avlegge et 
besøk i festivaluka, og ta gjerne en tur 
med Thamshavnbanen til Fannrem 
eller Løkken.  
Historisk vandring
Her kan du velge om du vil ta 
Orkanger stasjon eller Bårdshaug 
stasjon som utgangspunkt for den 
historiske vandringen langs linja 
fram til Orkanger barneskole. Langs 
linja blir det guidet tur med stopp 

16.00-19.00 Kunstutstilling
17.30  Orkdal Rotarys   
  Fotorebusløp
 - Start fra p-plassen ved
    Orkdal Rådhus
19.00-20.00 “På linje og ord”
  1928 - 1947
20.00-24.00  Nedre Rømme
 - Dagens talent
 - Marte Landsem
 - Per Elias Drabløs, 
  Ola Kroken m.fl.
 - Orkdal Storband 

Torsdag 19.06
11.00-14.00  Treffsted 
  OTI-Senteret
 - ST´s Sommerpatruljen   
  på torget
   - konkurranser
   - underholdning
11.00-18.00 Modelljernbane   
  Hjørnegården
14.00-16.00 Åpent skip
16.00-19.00 Kunstutstilling 
19.00-20.00 ”På linje og ord”
  1948 - 1967
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Dagens talent
 - Follo-elever
  m/Beatleskonsert
 - Ole Magnar Morken 
 - Jon Krogstads trio 

Fredag 20.06
11.00-14.00  Treffsted 
  OTI-Senteret
11.00-18.00 Modelljernbane i   
  Hjørnegården
11.00-14.00 Orkangerhistorie
12.00-16.00 Åpent klubbhus
 - Billedutstilling
 - Malerier av 
  Johan Nærvik
13.00-16.00 Åpent skip
13.00-18.00 Beach-håndball ved  
  Gammelosen.
16.00-19.00 Kunstutstilling 
17.00-18.00 Historisk vandring   
  langs Thamshavnbanen.  
  Fra Orkanger stasjon 
  eller Bårdshaug stasjon   
  til Orkanger 
  barneskole.      
18.00-19.00 På linja ved   
  Orkanger barneskole

  - Solveig Slettahjell
 -Tor Kvarsnes
 - Orkanger Musikkorps
 - Foredrag v/Christian Falch
19.00-20-00 ”På linje og ord”
  1968 - 1987
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent
 - Solveig Slettahjell
 - Utdeling av sang -og   
  musikkstipend
 - Gladjazz  av Dixieland  
 
Lørdag 21.06
11.00-13.00 Åpent skip
11.00-14.00 Langbord i   
  Orkdalsveien
13.00-16.00 Orkangerhistorie
11.00-18.00 Modelljernbane  
  i Hjørnegården
12.00-18.00 Naustet i Grovafjære
 - Omvisning i naustet
 - Underholdning
 - Servering
13.00-16.30 Marked på Strandheim
16.00-18.00 Åpent skip
16.00-19.30 Kunstutstilling
16.30 ”Hageparty på Strandheim”.
19.00-20.00 ”På linje og ord”
  1987 - 2008
20.30-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent
 - Utdeling av ”Trivselsprisen”
 - Sangkoret Lerka
 - Over Stok og Steen 

Søndag 22.06
11.00 Gudstjeneste i Orkanger kirke 
 - 50-års konfirmanttreff
11.00-14.00 Åpent skip
11.00-16.00 Modelljernbane i   
  Hjørnegården
12.00-15.00 Familiedag i   
  Hermetikken
13.00-16.00 Orkangerhistorie
15.00  ”Bråttåbjønnj” i og ved   
  Gammelosen
 - stafett
16.00  ”Bråttåbjønnj” i og ved   
  Gammelosen
 - individuell konkurranse 

Mandag 23.06
18.00  Sankthansfeiring på Terna

Tlf. 72 46 63  60

O R K A N G E R  2 0 0 8


