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Orkanger 2014
13. - 22. juni

Utstillinger
Orkanger barneskoles hovedbygning ble ferdig-
stilt i 1939. Det markeres 75 års jubileum med 
en utstilling på OTI Sentret. Gjennom billed-
utstillingen får besøkende anledning til å bli 
kjent med skolens historie og aktiviteter i sko-
lens regi. Erik Aarvik var skolens første rektor. 
Orkanger realskole, som senere ble ungdoms-
skole, hadde også tilhold på barneskolen fram 
til eget bygg ble reist på 1960-tallet. Historien 
rundt disse skolene blir også presentert på 
utstillingen. 

”Allsang på Nedre Rømme”
Det blir stor stemning i teltet på Nedre Rømme 
når Nina & Jacek trekker publikum med i allsang 
til musikk fra 1960-70-80 og 90-årene etter 
mønster fra ”Allsang på grensen”. Nina har en 
egen evne til å få kontakt med publikum og har 
vært benyttet som publikumsspeaker ved VM 
på ski i Trondheim og i Ramsau, Østerrike i 
1999. Jacek er profesjonell musiker og mestrer 
all musikk. Det blir også mulig å teste musikk-
kunnskapene ved å delta på en musikkquiz for 
lag. Sanghefter blir utlevert. Hvert lag skal 
bestå av inntil seks personer. Påmelding til 
Ola Gumdal på olagumd@online.no. Premie: 
Hyggelig aften på Bårdshaug Herregård.
 
Langbord i Orkdalsveien
Orkdalsveien blir omgjort til gågate, hvor 
lag og organisasjoner tilbyr mat og drikke. 
I tillegg til underholdning viser Orkdal Røde 
Kors redningsøvelse. ”Langbordet” får besøk 
av Norsk 2CV-forum som stiller ut Citroen 
2CV’er veteranbiler.

Hageparty på Bårdshaug Herregård 
Et hageparty på Bårdshaug Herregård, hvor 
det blir underholding, foredrag av Johan 
Solheim og mulighet for kjøp av forfriskninger. 
Når ”Orkangergutten” Johan Solheim, nå 
bosatt på Steinkjer, øser av sin kunnskap 
om skole borger det for kvalitet. Med lang 
erfaring fra skoleverket, politiske verv og 
som tidligere Statssekretær i Kirke- og 
undervisningsdepartementet har han mye 
å berette om. Når han i tillegg har vært, og 
fortsatt er, aktiv i kulturelt arbeid er dette i 
tråd med årets tema ”skole” og Orkanger 2014 
som kulturarrangement.  
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En festival hvor Orkanger Aktivum inviterer  
besøkende til et tilbakeblikk på Orkanger-
skolenes historie. Det er grunn til å markere at 
Orkanger barneskoles hovedbygg, ferdigstilt i 
1939, i år er 75 år. Den majestetiske skolebyg-
ningen i tre etasjer var i sin tid den mest mo-
derne og best utstyrte skolebygningen i Norge. 
Orkanger Interkommunale realskole, som star-
tet i 1944, hadde i ett par tiår undervisnings-
lokaler i en eldre trebygning i forlengelse av 
barneskolens hovedbygg. Senere ble nytt bygg 
reist der dagens ungdomsskole ligger. Orkdal 
Røde Kors og Orkla Undervannsklubb marke-
rer i år henholdsvis 70 og 40 års jubileum.

Bårdshaug stasjon 
Evjensgrenda Vel ønsker velkommen til en hyg-
gelig sammenkomst på Bårdshaug stasjon.

Utstillinger på OTI-Sentret
I OTI-Sentrets åpningstider blir det anledning 
til å se utstilling over Orkangerskolene. I tillegg 
vil enkelte av våre samarbeidspartnere være 
representert.

Galleri Thams
Utstilling ved Marian Roodenburg. Åpent alle dager.

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..

Åpning av ”Utsikten” på Nedre Rømme
Orkanger Aktivum har de siste årene holdt en  
pengeinnsamling blant privatpersoner og nærings- 
livet for utvikling av Nedre Rømme Idrettsparken  
har de siste 2-3 årene blitt betydelig utviklet med 
nytt friidrettsanlegg. To nye kunstgressbaner blir 
ferdigstilt i løpet av sommeren. Idrettsparken vil i 
løpet av året fremstå som et komplett idrettsanlegg. 
Med innsamlede midler bygger Orkanger Aktivum 
en platting på 120 m2 med bord og benker, slik at 
besøkende kan ta en pause der, med utsikt over hele 
anlegget. Målet er at ”Utsikten” kan bli et treffsted 
for besøkende i parken. Det blir offisiell åpning av 
”Utsikten” under Orkanger 2014.

Klatrehallen
Orkla Fjellsportklubb har bygd en av landets 
største anlegg for innendørsklatring med en 
innvendig høyde på 15 meter. Hallen, som er 
lokalisert sammen med Orklahallen, er Norges 
mest komplette klatreanlegg. Det blir anledning 
til å besøke hallen for omvisning

På ”fototrappa”
Fram til den nye fløya på Orkanger barneskole 
ble bygd i 1996, foregikk all fotografering av 
skoleklasser på det som med rette kan kalles ”fo-
totrappa”. Hvor mange klasser og elever som er 
blitt fotografert der gjennom tidene er vanskelig 
å si. Trappa blir også brukt til fotografering ved 
de fleste klassejubileer. Vi ønsker å samle flest 
mulig ved trappa for ny fotografering, før det 
blir omvisning på skolen.  

Omvisninger på skolene
Skoletiden er noe av det som fester seg sterkest 
i folks minne. Å kunne besøke skolen hvor en 
trådde sine barnesko er både interessant og 
artig, og gjerne mimre sammen med tidligere 
klassevenner. Mye er endret på Orkanger  
barneskole, men noe er godt gjenkjennelig. Med 
Geir Henning Andersen som guide får du en 
artig opplevelse. Orkanger ungdomsskole er 
betydelig endret ved at deler av skolen er revet 
og ny bygningsmasse er kommet. Skolen har en 
rikholdig billedmontasje av klassebilder etc.  

Nr. 66
I Orkdal Kunstforenings lokaler i Orkdalsveien 
66 blir det anledning til å se og kjøpe kunst, 
produsert av medlemmene i foreningen. I en 
hyggelig atmosfære blir det anledning til å kjøpe 
noe å drikke og spise.

Orkanger historie
På Nedre Rømme kan du se fotomontasje fra 
Orkanger histories omfattende billedarkiv og 
bilder fra Orkangerskolene. Her kan du bli kjent 
med det arbeid som Orkanger historie bidrar 
med for lokalsamfunnet. Det blir også anledning 
til en kopp kaffe og noe å bite i.

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. 

”Barnas dag”
På Orkanger var det i tidligere tider tradisjon  
med ”Barnas dag” i regi av Orkanger Husmor-
forening. I 2013 gjenskapte Orkanger Sentrums-
forening ”Barnas dag”. Kostymeopptog med avgang 
fra torget og med innkomst på torget er starten på 
dette arrangementet. På torget blir det både musikk 
og leker for barna. De voksne kan kose seg med kaffe 
og noe å spise under arrangementet.

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 nærmere 3 000 be-

søkende i løpet av fire kvelder. Her er det anled-
ning til å kjøpe mat og drikke. I serverings- og 
utstillingslokalet kan du se billedutstilling i regi 
av Orkanger historie.

Tema med tidligere elever ved 
Orkangerskolene
Det er alltid gledelig å kunne ”invitere hjem” 
personer med sin oppvekst på Orkanger for å bi-
dra under Orkangerdagene. I år er det naturlig å 
stille spørsmål om hvilken betydning skolen har 
hatt for de interesser som er valgt. Vi har invitert 
tre tidligere elever til å foredra om tre ulike tema.

-Tema 1: Hilsen fra Orkedalen
Utflytta Orkangergutt Geir Mule har utgitt 
boka Hilsen fra Orkedalen. Boka er på 157 sider 
med gamle postkort som motiv, og med korte 
forklaringer. Dette er en historisk dokumenta-
sjon fra Orkanger og Orkedalen. I OIFs klubb-
hus i Idrettsparken får du se bildene krydret med 
kommentarer av forfatteren.

-Tema 2: Finnes det egen 
Orkangerdialekt?
Berit Gjølmesli stiller spørsmål om Orkanger 
har egen dialekt. Dette har hun forsket på, men 
ønsker også en dialog med så mange som mu-
lig rundt dette spørsmålet. I OIFs klubbhus i 
Idrettsparken kan du bidra med opplysninger i 
dialog med Berit. Kanskje blir du med å avklare 
spørsmålet om Orkanger har egen dialekt? 

-Tema 3: Maridalens Venner
Tor Øystein Olsen har vært sentral i arbeidet 
med å bevare og utvikle det vakre og egenar-
tede kulturlandskapet i Maridalen. Dette har 
gjort dalen til ei livskraftig og levende jord- og 
skogbruksbygd. Her blir det anledning til å høre 
styreleder i Maridalens Venner, Tor Øystein 
Olsen, foredra og vise bilder fra det omfattende 
arbeidet i Maridalen. 

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

”Bråttåbjønnj” 
Triathlonkonkurransen i og ved Gammelosen 
arrangeres for 14. gang.  Det blir både stafett og 
individuell konkurranse.

  Ebbe Boks, Jørgen Fagervik
 – Orklang
 – Den gode skolehistorien
   v/Geir Henning Andersen
   – Inviterte gjester
 – The Andrews Sisters
 – Wanja Løvø m/band
 
Torsdag 19. juni
09.00-20.00  OTI Sentret
 – Utstillinger
11.00-17.00
 Kunst i Johan Richters gate 2
15.00-19.00 Nedre Rømme
 – Orkangerskolene
 – Orkanger historie
17.00-20.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling
17.00  Orkanger ungdomsskole
           – Omvisning
18.00  Temakveld i OIFs klubbhus,  
 Idrettsparken.   
 – Hilsen fra Orkedalen
   v/Geir Mule
 – Finnes det egen      
  Orkangerdialekt?
   v/Berit Gjølmesli
20.00-24.00 Nedre Rømme
 –  Dagens talent: Lars Dybdahl
 – Musikalske minner fra   
  barneskolen med 
  Wenche Helbæk  
  og Lars O. Berg
 – Den gode skolehistorien
    v/Odd Ustad
   – Inviterte gjester
 – ”Allsang på Nedre Rømme”

Fredag 20. juni
09.00-20.00  OTI Sentret
 – Utstillinger
11.00-17.00
 Kunst i Johan Richters gate 2
15.00-19.00 Nedre Rømme
 – Orkangerskolene
 – Orkanger historie
16.00  Orkanger barneskole
           – Omvisning
17.00  Orkanger barneskole
 –  Skolens historie 
  v/Arne Grønset
 – Underholdning
17.00-20.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling
18.30  Temakveld i OIFs klubbhus,  
 Idrettsparken.
           – Tor Øystein Olsen foredrar  
  om Maridalens Venner 
20.00-01.30 Nedre Rømme
 – Dagens talent: Kristin Skuterud
 – Dixieland
 – Ole Ingvars

Lørdag 21. juni
09.00-18.00  OTI Sentret
 – Utstillinger
11.00-14.00 Langbord i Orkdalsveien
 – Redningsaksjon  
  v/Orkdal Røde Kors
 – 2CV-utstilling
 – Underholdning
11.00-14.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling
11.00-17.00
 Kunst i johan Richters gate 2
13.00-17.00 Nedre Rømme
 – Orkangerskolene
 – Orkanger historie
14.00  Orkanger ungdomskole
           – Omvisning
14.00  Idrettsparken: OIF 2 – 
  Glimt/OIF 3, menn 6. div.
16.00-18.00 Hageparty  
 på Bårdshaug Herregård
 – Orkdal Janitsjar
 – Fra barneskolen til under- 
  visningsdepartementet
    v/Johan Solheim
20.00-01.30 Nedre Rømme
 – Dagens talent: Marte 
  Setsaas, Sindre Leknes   
  Brandsæter, Ole Mattias  
  Rugland
 – Utdeling av ”Trivselsprisen”
 – Den gode historien 
  v/Odd Ustad
   – Inviterte gjester
 – Orkdal Storband
 – The Hound Dogs

Søndag 22. juni
11.00  Gudstjeneste i Orkanger kirke
           – 50 års konfirmanttreff
12.00-15.00 Familiedag i   
 Hermetikken
12.00-16.00  Frivilligsentralen
 – Utstillinger
12.00-16.00 Nedre Rømme
 – Orkanger historie
 – Orkangerskolene
12.00-16.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling
13.00 Klatrehallen
 – Omvisning
13.00 Kløvertrimmen, 
 oppmøte i Hermetikken
15.00 ”Bråttåbjønnj” i og ved   
 Gammelosen
 –  stafett
16.00 ”Bråttåbjønnj” i og ved   
 Gammelosen
 – individuell konkurranse

Fredag 13. juni
18.00 Bårdshaug stasjon.
 – Prinsippene ved ølbrygging  
 ved Ole Andreas Opphaug.
 – Ølsmaking kl 20.00
21.00-02.00 Orklapøbben:  
  Bjørn Fjeldvær spiller 

Lørdag 14. juni
11.00  OTI Sentret
 –  Åpning av utstillinger
12.00  Barnevogna Grand Prix
12.45 Åpning av ”Utsikten”   
 i Idrettsparken
13.00  Klatrehallen
           –  Omvisning
16.00  På ”fototrappa” i skolegården
           – Omvisning
19.00 Hermetikken
 – Kåseri
 –  Underholdning v/Tor   
  Kvarsnes og Elling Breunig
 – Dans til musikk av Jan Brevik
 –  Salg av mat og drikke 
  
Mandag 16. juni
09.00-20.00  OTI Sentret
 – Utstillinger.
11.00-17.00 
 Kunst i Johan Richters gate 2
17.00-20.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling

Tirsdag 17. juni
09.00-20.00  OTI Sentret
 – Utstillinger
11.00-17.00
 Kunst i Johan Richters gate 2
16.00   Orkanger barneskole
 – Omvisning
17.00-20.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling
18.00   ”Barnas dag”
           – Kostymeopptog:  
  Oppmøte torget kl. 18.00
           – Konsert på torget

Onsdag 18. juni
09.00-20.00  OTI Sentret
 – Utstillinger
11.00-17.00
 Kunst i Johan Richters gate 2
15.00-19.00 Nedre Rømme
 – Orkangerskolene
 – Orkanger historie
17.00-20.00 Nr. 66
 – Kunstutstilling
19.00 Idrettsparken: OIF-Rindal/
            Surnadal gutter jun. 2. div.
19.30-24.00 Nedre Rømme
 – Dagens talent:
  Øyvor Skoglund,    


