
Lansering av boka Konfirmasjon 1945 - 2013
Orkanger Historie har lagt ned mye arbeid i å  
samle inn konfirmasjonsbilder med navnsetting 
av konfirmanter fra 1945 – 2013. Boka lanseres 
ved eget arrangement på Nedre Rømme  
tirsdag kveld i festivaluka. Boka blir lagt ut 
for salg på Nedre Rømme i åpningstida for 
Orkanger Histories utstillinger og hos de  
lokale bokhandlere. Boka kan bestilles for  
tilsending på www.orkanger.info.no eller 
www.orkdalsmenighetene.no. 
Boka koster kr. 250 +  eventuelt porto. 

•	 Utstillinger
•	 Konserter
•	 Hyggelige	sammenkomster
•	 Historisk	vandringer	
	 og	tilbakeblikk
•	 Kåserier

•	 Kulturelle	innslag
•	 Kunstutstillinger
•	 Idrett
•	 Familiedag
•	 Barneaktiviteter
•	 Turmasjer

Kaaresgate	i	ST-trykkeriet
Kaaresgate var fram til slutten av 1950-årene 
hovedgata på Orkanger, med håndverker- og  
handelsvirksomhet i de fleste hus. Til 
Orkanger 2000 ble gata produsert som  
montasje i 30-40 meters lengde gjennom 
Orklahallen. I festivaluka kan besøkende  
vandre gjennom Kaaresgate slik den var i 
1950-årene, med forretninger og kafeer.  
Denne gang i ST-trykkeriet. 

Offisiell	åpning	av	nytt	friidrettsanlegg
Hovedanlegget i Idrettsparken med friidretts-
anlegg ble tatt i bruk i 1949. Siden den gang 
har det ikke vært nevneverdig oppgradering 
av anlegget. I 2011 ble det undertegnet en 
langsiktig leieavtale mellom Orkanger IF  
og Orkdal Kommune. Dette ble starten på en 
omfattende oppgradering av friidrettsanleg-
get. Orkanger IF har investert 10,5 mill. i 
nytt banedekke for løp, kast og sprangøvelser. 
Publikum inviteres til offisiell åpning av det 
nye anlegget under Orkanger 2013.

The	Andrews	Sisters	
The Andrews Sisters, med Wanja Løvø,  
opprinnelig fra Orkanger, kommer til  
Nedre Rømme 19. juni. Dette er ett av  
mange innslag av høy kvalitet på Nedre 
Rømme i festivaluka. Fra onsdag til  
lørdag kan du på kveldstid besøke  
treffstedet, både for å bli underholdt  
og treffe gamle kjente eller stifte nye  
bekjentskaper. Hver kveld presenteres  
unge talenter fra Orkdal.  
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En festival hvor Orkanger Aktivum inviterer 
besøkende til et tilbakeblikk i Kåresgatas 
historie som stedets hovedgate, til slik den 
framstår i dag som boliggate. Orkanger var 
egen kommune fra1920 – 1963. Det vil  
gjennom utstillinger og foredrag bli  
orientert om Orkanger kommune i denne 
perioden. Orkdal Rådhus vil være sentrum 
for stemmerettighetsjubileet og Orkdal 
Kommunes 50-årsjubileum som storkommune.  
Orkanger Vel, som i år ble tildelt avisa  
Sør-Trøndelags frivillighetspris, har utført  
oppgaver til glede for lokalsamfunnet 
gjennom 85 år. Under arrangementet i 
Hermetikken blir det holdt foredrag om 
Orkanger Vels historie.
 
Naustplassen
Evjensgrenda Vel foretok åpning av gapahuken  
ved Orkla under Orkanger 2012. Velforeningen 
ønsker velkommen til Naustplassen også i år. 
Gapahuken symboliserer Christian Thams sitt 
naust. Evjenskastet var Grovafolkets fiskeplass 
fram til Christian Thams overtok området.

Hermetikken
Orkanger Vel i samarbeid OIF-Fotballavdeling 
ønsker også i år velkommen til en hyggelig  
festaften i Hermetikken, hvor det blir anled-
ning til å ta en svingom etter levende musikk. 
Orkanger Vels 85-årige historie blir du kjent 
med gjennom foredrag og billedutstilling. Det 
blir mulig å kjøpe mat og drikke.

Barnevogna Grand Prix
For tredje år på rad inviterer Prix Orkanger til 
en turmarsj for barnefamilier med barn i vogn.  
Andre familiemedlemmer kan også delta. Alle 
med vogn vil motta en deltagerpremie som 
passer barnet, og det vil bli trukket en større 
deltagerpremie. Det er avgang og innkomst ved 
Prix, Orkanger, hvor det blir servert grillmat.  
Turmarsjen vil både gi trim i rolig tempo og 
historiekunnskap om deler av Orkanger.

Kaaresgate i ST-trykkeriet
I ST-trykkeriet kan du vandre gjennom 
Kaaresgate slik den var på 1950/60-tallet.

Utstillinger på Frivilligsentralen
Kaaresgate med sitt særpreg har vært et yndet 
motiv for mange kunstnere. I mange heimer 
finnes maleri som under årets arrangement vil 
bli tilgjengelig for publikum gjennom en utstil-
ling på Frivilligsentralen. Tidligere Orkanger 
Husmorforening ble stiftet i 1953 og kunne i år  
markert 60 års-jubileum. Før foreningen ble 
nedlagt ble det lagt ned et betydelig arbeid 
gjennom flere tiår. Askeladden barnehage er et 
resultat av foreningens virksomhet, og mange  

har gode minner derfra. Tilbakeblikk på 
”Barnas dag” og arbeidsstua som ble drevet 
av foreningen, vil gjennom billedutstillingen 
gi et artig gjensyn for alle som fikk delta i disse 
aktivitetene.    

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. Det vil hver kveld 
bli sang og diktlesning.

Utstillinger Nedre Rømme
På Nedre Rømme kan du se fotomontasje fra 
Orkanger Histories omfattende billedarkiv.   
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. 
I tillegg vises en billedutstilling fra Orkanger 
kommune fra 1920 til 1963.

Arne og damene
Arne Fagerholt har koreografert danseforestil- 
lingen Patina,  bestående av godt voksne damer. 
Forestillingen har fått nasjonal interesse, som 
blant annet har ført til at NRK har vist en  
dokumentarfilm om Patina. Mange fikk ikke sett 
filmen, mens andre ønsker å se den på nytt. Det 
blir anledning til å se filmen i Orkdal Kulturhus 
under Orkanger 2013.  

Konfirmasjon Orkanger 1945 – 2013
Boka med konfirmasjonsbilder fra 1945 – 2013 
blir lansert ved eget arrangement i teltet på 
Nedre Rømme. 

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. 
Orkanger Histories konfirmasjonsbok med bilder 
fra 1945 – 2013 blir lansert, og historien om 
Orkanger kommune fra 1920 til 1963 blir  
presentert fra scenen.

Kunst i Johan Richtersgate 2
Marthe M. Maalø med Atelier Mema:M er  
etablert i Johan Richtersgate 2, tidligere kjent 
som Haugrønninghuset. Bolighuset ble restau-
rert for noen år siden. Nå er uthuset i bakgården 
restaurert og utvidet, til å fremstå som en idyllisk 
bakgård. Her er det etablert kunstverksted og 
salg av produkter som maleri og glass. 

Kåresgata, guidet tur.
Langs Kåresgata vil det i jubileumsuka være 
tilgang til omfattende billedutstillinger fra 
gata i ulike tider. Det vil bli arrangert en 

guidet tur, hvor det blir gitt opplysninger om 
håndverker og handelsvirksomhetene som har 
hatt tilhold her. Kanskje sitter noen inne med 
gode historier og opplevelser fra den gamle 
handelsgata vår. Disse kan man dele med  
andre under turen. 

Lunsjbord på Nedre Rømme og Torgdag
Også i år inviterer lag og organisasjoner til 
et hyggelig treff  på dagtid lørdag , hvor det 
tilbys underholdning, mat og drikke. For barna 
blir det ulike aktiviteter. På torget blir det 
mulig å gjøre en god handel. 

Offisiell åpning av nytt  
friidrettsanlegg i Idrettsparken
En etterlengtet oppgradering av friidretts-an-
legget i Idrettsparken ble utført av Orkanger IF 
sommeren og høsten 2012. Anlegget blir offisielt 
åpnet under Orkanger 2013. Etter den offisielle 
åpningen blir det anledning for barn og unge 
å prøve ulike friidrettsaktiviteter under kyndig 
ledelse. Stafett der idrettslag fra Orkdal og  
nærkommuner er invitert til konkurranse. 

”Hageparty” på Bårdshaug Herregård   
Et hageparty i særklasse med sang, musikk,  
foredrag og gode opplevelser.

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

Familiedag i Hermetikken
Orkanger Vet inviterer til familiedag , med et 
mylder av aktiviteter. Det blir anledning til å 
kjøpe grillmat og drikke.

Naustet i Grovafjæra
Orkdal Historielag ønsker velkommen til  
det 200 år gamle naustet, som inneholder en  
utstilling av utstyr fra fjordfiske og ”Feskarøra”. 

”Bråttåbjønnj” 
Triathlonkonkurransen i og ved Gammelosen 
arrangeres for 13. gang.  Det blir både stafett og 
individuell konkurranse.

Sankthansfeiring på Terna
Båtklubben Terna inviterer til Sankthansfeiring 
med bålbrenning i et maritimt miljø. Det blir 
anledning til å kjøpe mat og drikke.

Torsdag	20.	juni
15.00-19.00 Nedre Rømme
 - Orkanger Kommune 
  1920 - 1963
 - Orkanger Historie
16.00-18.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
17.00-20.00 Kaaresgate i  
  ST-trykkeriet
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime 
  kl. 18.00
 - Servering
18.00  - Arne og damene
 - Dokumentarfilmen 
  om Patina vises i  
  Orkdal Kulturhus
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Dagens talent: Ane Hole 
  og Øyvor Skoglund
 - Afrikansk dans
 - Sangkoret Våren
 - Nina og Jacek 
  i puben 

Fredag	21.	juni
14.00-17.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
15.00-19.00 Nedre Rømme
 - Orkanger Kommune  
  1920 - 1963
 - Orkanger Historie
15.00-17.00 Kunst i Richtersgata 2
 - Salgsutstilling
 - Servering
17.00   Kaaresgate
 - Guidet tur, oppmøte
    Fernie Plass
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime 
  kl. 18.00
 - Servering
18.00-20.00 Kaaresgate i  
  ST-trykkeriet
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Utdeling av 
  sang- og  
  musikkstipend
 - Lasse and the 
  Heartfakers
 - Orkdal Storband
 - Dixieland

Lørdag	22.	juni
11.00-15.00 Lunsjbord på 
  Nedre Rømme 
 - Torgdag
11.00-15.00 Nedre Rømme
 - Orkanger Kommune  
  1920 - 1963
 - Orkanger Historie
11.00-16.00 Kaaresgate i ST-trykkeriet
11.00-17.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
11.00-18.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Servering
12.00-13.00  Offisiell åpning av  
  friidrettsanlegget i   
  Idrettsparken
13.00  - Friidrettsaktviteter i   
  Idrettsparken
  - Enkeltøvelser
 - Stafetter          
16.00-18.00 Hageparty på Bårdshaug  
  Herregård
            - Skaun Storband
            - Kåseri om Orkanger   
  Kommune 1920 - 1963
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent:
  Kristin Øyangen Lindberg
 - Skaun Storband
 - Utdeling av ”Trivselsprisen”
 - Skaun Storband
 - Thomas Løseth 

 
 Søndag	23.	juni
11.00   - Gudstjeneste 
  i Orkanger kirke
           - 50 års konfirmanttreff
12.00-15.00 Familiedag i   
  Hermetikken
12.00-16.00 Nedre Rømme
  - Orkanger Kommune  
  1920 - 1963
  - Orkanger Historie
12.00-16.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Servering
15.00-18.00 Naustet i Grovafjæra
15.00    - ”Bråttåbjønnj” i og 
  ved Gammelosen
              - stafett
16.00  - ”Bråttåbjønnj” i og 
  ved Gammelosen
              - individuell konkurranse
17.00 - Sankthansfeiring på Terna

Fredag	14.	juni
18.00  - Naustplassen ved Orkla 

Lørdag	15.	juni
12.00 - Barnevogna Grand Prix
19.00 - Hermetikken
 - Kåseri over Orkanger  
  Vels 85-årige historie.
 - Underholdning v/Tor   
  Kvarsnes, Elling Breunig  
  og Jan Brevik.

Mandag	17.	juni
16.00-18.00 Kaaresgate i  
  ST-trykkeriet
16.00-18.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger 

Tirsdag	18.	juni
16.00-18.00 Kaaresgate i  
  ST-trykkeriet
16.00-18.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime kl. 18.00
 - Servering
19.00:  - Nedre Rømme
  - Konfirmasjon 
    Orkanger 1945 – 2013. 

Onsdag	19.	juni
15.00-19.00 Nedre Rømme
 - Orkanger Kommune  
  1920 - 1963
 - Orkanger Historie
16.00-18.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
17.00-20.00 Kaaresgate i  
  ST-trykkeriet
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime kl. 18.00
 - Servering
18.00:  - “Barnas dag”
 - Kostymeopptog: oppmøte  
  kl. 17.30 Orkanger b.skole
 - Konsert på torget
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Dagens talent: 
  Synne Kristin Bøe Lindset
 - Kaaresgate på godt og vondt.
 - Orklang
 - Andrews Sisters og Bing Crosby
 - Stig Trygstad synger
   Cornelis Vreeswijk i puben 

O R K A N G E R 	 2 0 1 3 	 	 	 	 	 www. orkanger-aktivum.no


