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.        
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Ansiktsmaling
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Båttur med
robåt og kajakk

Orkanger 2009
et tilbud for alle
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Natursti

• Salg av grillmat, vafler,
kaffe og brus
• Bowling

Fri adgang til åpne aktiviteter

Foto: Per Snekvik

Besøk Orkdal Kunstforenings
sommerutstilling på Strandheim
Mandag–fredag kl. 16.00–19.00
lørdag kl. 16.00–19.30
søndag kl. 12.00–16.00
Gjesteutstiller: Inge Gravdal
Galleri Thams
Holder åpent hver dag hele dagen/kvelden.
Separatutstilling v/Inge Gravdal

Supertilbud til utflytta orkdalinger!
Du får avisa i 2 mnd. for kun kr 298,+ 2 mnd. gratis.
Tlf 72 48 75 00 eller mail:
service-senter@avisa-st.no

Foto: Ken Alvin Jenssen

Utstillinger
Konserter
Hyggelige sammenkomster
Historisk vandringer og tilbakeblikk
Kåserier
Kulturelle innslag
Kunstutstillinger
Idrett
Familiedag
Treffsted

13. -21. juni

Galleriet art & taste
Den nye kafeen i de tidligere lokalene
til Kongsvik i Orkdalsveien vil by på
opplevelser i en spesiell atmosfære.
Billedutstilling over årets tema, Hov Gård
med Ulvåsen, Hovslunden og Bratta.
Orkdal Sjukehus er 100 år i år.
Billedutstilling og kåseri viser til		
sjukehusets historie. Fotograf Aage Hojem
holder salgsutstilling over bilder fra
smelteverket på Thamshavn. Et besøk ved
Galleriet er også anledningen til en handel
av gaver og interiør.
Team Elg
Koret fra Kristiansund, som oppnådde
tredjeplass i TV2s ”Det store Korslaget”,
vil synge under hagepartyet på
Strandheim. På Nedre Rømme vil koret
holde konsert med alle sangene fra
deltagelsen på TV2.
Langbord i Orkdalsveien
Lokale lag og organisasjoner inviterer til
en hyggelig stund i ”gågata Orkdalsveien”.
Her vil du få anledning til å hygge deg
med mat og drikke, sang og musikk, og
ikke minst spennende konkurranser.
Orkdal Sjukehus
Orkdal Sykehjem på Evjen sto ferdig 19.
desember 1909. Norske Kvinnerrs
Sanitetsforening (NKS) stod for
byggingen,men hele bygda hjalp til
gjennom dugnader og stor giverglede.
Driften ble finansiert av penger samlet inn
av sanitetskvinnene, private gaver og
pasienter. I 1969 overtok Sør-Trøndelag
fylke finansieringen av driften ved
sykehuset. I 2004 ble sykehuset en del av
St. Olavs Hospital HF og heter nå Orkdal
Sjukehus. Mer om sykehusets historie kan
du ta del i under Orkanger 2009.

Lay-out: AS Sør-Trøndelag . Trykk: Grytting AS

i Hermetikken

Orkanger
Aktivum

O R K A N G E R
Orkanger 2009

En festival hvor oppmerksomheten
rettes mot Hov Gård og de tidligere
friområdene Bratta og Hovslunden.
Deler av Ulvåsmarka ligger også på
Hov Gård sin eiendom. Det er 60 år
siden hovedbanen i Idrettsparken ble
åpnet. Orkdal Sjukehus er i år 100 år.
Disse jubileene vil det
også bli vist til i årets festivaluke.
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kjøpe gjennom en salgsutstilling av
fotograf Aage Hojem. Hver kveld
kl. 18.00 blir ett av billedutstillingens
områder tatt opp som tema med et lite
foredrag. Her henstiller vi besøkende
om å ta med private bilder, historier,
gjenstander eller nær sagt hva som
helst innen dagens tema.

Treffsted Nedre Rømme

Ungdomsklubben Synt’n, Orkdal
kommune, Orkdal Sparebank og
Orkanger Aktivum inviterer til tidenes beste konsert av, for og med
ungdom fra ungdomsskolealder. Møt
opp og hør lokale fremadstormende
ungdomsband utfolde seg.

Også i år kan du treffe gamle
kjente og stifte nye bekjentskaper
på kveldsarrangementene på Nedre
Rømme. I en hyggelig atmosfære kan
du glede deg med sang og musikk
både fra amatører og profesjonelle
musikere. Som tidligere år blir det
anledning til å kjøpe mat og noe å
drikke til.

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.

Den iherdige arbeidsgjengen som
samler inn og systematiserer bilder
fra Orkanger, ønsker også i år
velkommen til et besøk på Thamshavn
Stasjon. Her kan du se fotomontasjer
eller få bistand til å hente fram bilder
fra ulike områder og aktiviteter
på Orkanger.

Det blir rikelig anledning til å se
kunst i festivaluka ved å besøke
Orkdal Kunstforenings sommerutstilling på Strandheim, hvor
Inge Gravdal er gjesteutstiller. På
Bårdshaug Herregård holder Galleri
Thams åpent alle dager, hele døgnet.
Her er det separatutstilling med Inge
Gravdal.
Ved Galleriet art & taste i
Orkdalsveien kan du gjennom en
utstilling se og eventuelt kjøpe meget
spesielle fotografier tatt på smelteverket på Thamshavn av fotograf
Aage Hojem.

Hov Gård har i de siste årene fått
fornyet bygningsmasse ved at låver
og fjøs er blitt erstattet av leiligheter
i en stil som ivaretar tunet og gårdens særegenhet. I et samarbeid med
Hov Gård sameie ønsker arrangøren
velkommen til en hyggelig sammenkomst på tunet. Her blir det foredrag
ved gårdens eier, Ole Richter, internasjonal folkedans og musikkinnslag.
Sameiet legger til rette for muligheten
til å kjøpe kaffe og noe å spise.

YouthRock 2009

Hermetikken

Kunstutstillinger

Galleriet art og taste

Den nye kafeen Galleriet art & taste,
som er etablert i gammelbygningen til
det tidligere Kongsvik Trykkeri, vil
bli et sentralt treffsted på dagtid under årets festivaluke. Her blir det
billedutstillinger fra Hov Gård,
Ulvåsen, Hovslunden, Bratta og
Idrettsparken. Orkdal Sjukehus blir
også representert med en billedutstilling. Bilder fra smelteverket på
Thamshavn blir det anledning til å

Orkangerhistorie

Hov Gård

Bårdshaug Stasjon

Entusiastene ved Bårdshaug Stasjon
ønsker velkommen til den nye
stasjonsbygningen på Bårdshaug.
Stasjonens historie blir vist gjennom
en billedutstilling. Eventuelle spørsmål vil bli besvart av representanter
for arrangøren av tilstelningen.
Historiske vandringer
Her kan du velge om du vil bli passasjer på Kåre Karlsens 73-modell TOBbuss fra Hov Gård til Lysthusflata,
for så å delta i den historiske vandringen fra Lyshusflata forbi Joplassen,
Rønningen, Hovslunden, Bratta til

arrangementet på Hov Gård. Eller du kan
møte opp på Bårdshaug Stasjon for historisk vandring langs Thamshavnbanen fra
Bårdshaug Stasjon til Hov Gård, for så å
slutte seg til arrangementet der.

Arboretet i Hovslunden

Initiative krefter i Orkanger Vel etablerte
et arboret i Hovslunden for en del år
siden. Orkanger Vel startet i fjor et
betydelig vedlikeholdsarbeid her. Arbeidet
er ferdigstilt til festivaluka, og du kan
avlegge et besøk her når du deltar i den
historiske vandringen, eller når du ellers
måtte ønske det.

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.
Du kan delta i ulike aktiviteter eller slappe
av som tilskuer.

Naustet i Grovafjæra

Orkdal Historielag kan også i år
ønske velkommen til det vel 200 år gamle
naustet ved Terna, som er innredet til et
museum med en utstilling av utstyr fra
fjordfiske og «Feskar-øra». Ved besøket i
naustet blir det anledning til å hygge seg
med underholdning og nyte en kopp kaffe
og noe å bite i.

Marked på Strandheim

Også i år blir det marked i forgården på
Strandheim. Arrangøren ønsker
velkommen til å kjøpe «lopper» til
en hyggelig 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 sang
fra koret til Team Elg, kjent fra TV2s
«Det store Korslaget».

Gudstjeneste i Orkanger kirke
Det inviteres til gudstjeneste i Orkanger
kirke, med konfirmanttreff for
50-årsjubilantene.

«Bråttåbjønnj»

Triathlonkonkurransen i og ved
Gammelosen arrangeres for 9. gang.
Dette er en populær konkurranse både for
deltagere og publikum. Det blir både
stafett og konkurranse for enkeltutøvere.

Lørdag 13.06.
19.00 Hermetikken
- Kåseri
om Orkdal Sjukehus
v/Ida Lise Salberg
- Underholdning
v/Tor Kvarsnes
og Olav Nersveen
- Dans til musikk av
Jan Brevik
- Salg av mat og drikke
19.00 Youth Rock 2009
- på Nedre Rømme

Søndag 14.06.

15.00 Åpning av Galleri Thams
– separatutstilling

Torsdag 18.06

10.00-20.00 Galleriet art og taste
- Billedutstilling
- Salgsutstilling
16.00-19.00 Kunstutstilling
på Strandheim
18.00 Galleriet art & taste
- Tema: Orkdal Sjukehus
19.00-20.00 			
Musikkspill
		
v/5. klassetrinn
Orkanger barneskole
på Nedre Rømme
Sanger fra Orkdal
20.00-24.00
Nedre Rømme
- Dagens talent
- Rock Boys
- Eggkleiva mannskor
- Orkdal Storband

Mandag 15.06.
10.00-20.00 Galleriet art & taste
- Billedutstilling
- Salgsutstilling
16.00-19.00 Kunstutstilling
på Strandheim

Tirsdag 16.06
10.00-20.00 Galleriet art og taste
- Billedutstilling
- Salgsutstilling
16.00-19.00 Kunstutstilling 		
på Strandheim
18.00 Galleri art & taste
- Tema: Ulvåsen, Bratta
og Hovslunden

Onsdag 17.06
10.00-20.00 Galleriet art og taste
- Billedutstilling
- Salgsutstilling
16.00-19.00 Kunstutstilling på 		
Strandheim
18.00 Galleri art & taste
- Tema: Idrettsparken
20.00-24.00 Nedre Rømme
- Dagens talent
- Orklang
- Jazzå
- Trio Troika

Fredag 19.06

10.00-20.00 Galleriet art & taste
- Billedutstilling
- Salgsutstilling
16.00-19.00 Kunstutstilling
på Strandheim
16.00 Bårdshaug Stasjon
- Omvisning
- Servering
16.45 Buss fra Hov Gård til 		
Lysthusflata
17.00 Guidet tur fra Lysthusflata
til Joplassen, Hovslunden,
Bratta til Hov Gård
17.00-18.00 Historisk vandring 		
langs Thamshavn-banen.
Fra Bårdshaug stasjon til
Hov Gård
18.00 På Hov Gård
- Foredrag om Hov Gård 		
v/Ole Richter
- Internasjonal folkedans.
- Servering
20.00-01.30 Nedre Rømme
- Dagens talent
- Orkdal Trekkspillklubb
- Utdeling av sang -og 		
musikkstipend
- Gladjazz av Dixieland

Lørdag 20.06

10.00-20.00 Galleriet art & taste
- Billedutstilling
- Salgsutstilling
11.00-14.00 Langbord
i Orkdalsveien
12.00-18.00 Naustet i Grovafjære
- Omvisning i naustet
- Underholdning
- Servering
13.00-16.00 Orkangerhistorie
13.00-16.30 Marked på Strandheim
13.00-18.00 Kunstutstilling på 		
Strandheim
14.00-17.00 Åpen stasjon på 		
Bårdshaug
16.30 Hageparty på Strandheim
18.00 Galleriet art & taste
- Tema: Hov Gård
20.00-01.30
Nedre Rømme
- Dagens talent
- Utdeling av ”Trivselsprisen”
- Team Elg
- Per Roars spiller
til underholdning og dans

Søndag 21.06

10.00-20.00 Galleriet art & taste
- Billedutastilling
- Salgsutstilling
11.00		 Gudstjeneste
i Orkanger kirke
- 50-års konfirmanttreff
12.00-15.00 Familiedag i 		
Hermetikken
12.00-16.00 Kunstutstilling
på Strandheim
15.00 ”Bråttåbjønnj” i og ved 		
Gammelosen
- stafett
16.00 ”Bråttåbjønnj” i og ved 		
Gammelosen
- individuell konkurranse
Leverandør av lys og lyd på treffsted
Nedre Rømme: RA Audio ANS

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

Tlf. 72 46 63 60

