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15. JUNI - 24. JUNI 2018 - ET TILBUD FOR ALLE!
UTSTILLINGER // KONSERTER // HYGGELIGE SAMMENKOMSTER
OMVISNINGER // KÅSERIER // KULTURELLE INNSLAG
KUNSTUTSTILLING // IDRETT // FAMILIEDAG // BARNEAKTIVITETER
TURMARSJER // BÅTTURER PÅ ORKDALSFJORDEN

Foto: Arnfinn Sæthre

ORKANGERDAGENE

PROGRAM - MYE SOM SKJER!
FREDAG 15.06

15.00 Kino i «OTTOs»
17.00-19.00 Åpen kiosk i «OTTOs»

LØRDAG 16.06
11.00–14.00 Nr. 66. Kunstutstilling
10.30 Lions Club Orkdal inviterer til

Andeløp i Skjenaldelvas nedre del

12.00 Lions fotballcup på
Glimt stadion

12.00 Barnevogna Grand Prix
14.00 Kino i «OTTOs»
14.00 OIF-Sunndal 2. div. kvinner
Orkla Maskin Arena

15.00+16.00 Kino i «OTTOs»
16.00 Avduking skilt i Råbygda
17.00 Avduking skilt på Ofstad
17.00+18.00 Kino i «OTTOs»
18.00 Kirkekonsert i Orkanger kirke
• Inge Skauvik, piano
• Åse Stakkestad, vokalist
Inngang kr. 100

18.30-20.00 Åpen kiosk i «OTTOs»
19.00 Hermetikken

• Dagens talent
• Kåseri
• Underholdning
v/Tor Kvarsnes, Elling
Breunig og Olav Nersveen
• Dans til musikk av Jan Brevvik

MANDAG 18.06
17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

ONSDAG 20.06

17.00-20.00 Nr. 66. Kunstutstilling
19.30-00.30 Velkommen til Nedre Rømme:

Dagens talent: Ine Hovde Pedersen
• The simply best of Tina Turner
• Orkdal Storband

TORSDAG 21.06
17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling
17.00–20.00 Kino i «OTTOs»

17.00 Kino // 18.00 Kino
18.30 Åpen kiosk

19.30- 00.30 Velkommen til Nedre Rømme:

• Dagens talent: Ingunn Skoglund
• «Garbage Hunks»
• Gjensyn med
Kenneth Scott Morgan
• Skaun Småband

FREDAG 22.06
13.00-15.00 Åpen kiosk i «OTTOs»
15.00+16.00 Kino i «OTTOs»
16.30 Strandsitterne

– oppmøte Fernie Plass
• Sang av Tor Kvarsnes
• Foredrag ved Elsa Reiertsen
• Konekoret
• Litj-Johan på Nerøra
• Fjordgata 11 v/Orkanger Historie

17.00 Kino i «OTTOs»
17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling
18.00-19.00 Orkdalsfjorden «på godt og vondt»
• Konvoi ankommer
• Foredrag

18.00 Kino i «OTTOs»

TIRSDAG 19.06

18.30-20.00 Åpen kiosk i «OTTOs»

17.00-20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

19.30-01.30 Velkommen til Nedre Rømme:

Dagens talent: Tinde Von
Wachenfeldt og Anniken Sæther
• Utdeling av sang & musikkstipend
• Mannskoret Lerka
• Queen Beezz
• Allsang på Nedre Rømme
v/Nina & Jack

LØRDAG 23.06
11.00–15.00 Byfest på torget:

• Langbord i Orkdalsveien.
• Underholdning

11.00–14.00 Nr. 66. Kunstutstilling
14.00 OIF-Buvik 5. div. herrer – 1 Gras
16.00-18.00 Hageparty Bårdshaug Herregård:
Den kulturelle spaserstokken
• Orkdal Janitsjar
• Promenadekonsert
• Sagbrukene i Råbygda
v/Svein Bonvik
• Sturla Eide og Laust & Fast

16.00+17.00 Kino i «OTTOs»
17.00 Sankthansfeiring på Terna
18.00 Kino i «OTTOs»
18.30-20.00 Åpen kiosk i «OTTOs»
19.30-01.30 Velkommen til Nedre Rømme:

Dagens talent: Eileen Næss og
Aurora Jobotn Dahl
• Utdeling av Orkanger Vels
Trivselspris
• Ingeborg Walter
• Dixieland
• Dansemusikk med Lasse
og Nødsambandet

Det tas forbehold om
endringer i programmet.

SØNDAG 24.06
11.00 Gudstjeneste i Orkanger kirke:
• 50 års konfirmanttreff
• Innsettelse av ny sokneprest

12.00–14.00 Nr. 66. Kunstutstilling
12.00–15.00 Familiedag i Hermetikken
13.00 Kløvertrimmen, oppmøte
i Hermetikken før 12.45.

15.00 «Bråttåbjønnj»

i og ved Gammelosen
• Ungdomsstafett 12 – 16 år

16.00 «Bråttåbjønnj»

i og ved Gammelosen
• stafett og individuelt for
voksne over 16 år

En festivaluke hvor Orkanger Aktivum gir
besøkende anledning til å bli kjent med
Orkdalsfjorden, både på godt og vondt.
Omvisning: Omvisning i The Norway Building
- Thamspaviljongen alle dager fra kl. 11.00 – 16.00
Orkdalsfjorden på «godt og vondt»: Billedutstilling på
OTI-sentret, ved Cafe Corner, hver dag i sentrets
åpningstider. Orkdal Energi er representert med
en spørrekonkurranse. Besøk utstillingen og nyt
Cafe Corners gode mattilbud ved besøket.
Galleri Thams : åpent alle dager.
Gjesteutstiller: Astrid Walster Holdbakk

HOVEDSPONSORER 2018

www.orkanger-aktivum.no
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Nr. 66

Foto: Arnfinn Sæthre

I Orkdal Kunstforenings lokaler i Orkdalsveien
66 blir det anledning til å se og kjøpe kunst,
produsert av medlemmene i foreningen.
Deler av utstillingen er rettet mot årets tema,
Orkdalsfjorden.

Lions Club Orkdals Andeløp og fotballcup

Lions Club inviterer til Andeløp på nedre del av
Skjenaldelva med innkomst ved Glimt stadion.
Andeløpet foregår ved at det slippes nummererte badeender i elva, og endene som først
krysser mållinja blir premiert.
Lions arrangerer fotballcup for idrettsutøvere
med handikap, med Orkanger Diamonds og U &
IL Glimt som tekniske arrangører. Cupen blir arrangert i samarbeid med Trøndelag Fotballkrets.

The Norway Building - Thamspaviljongen

Prosjekt Heimatt ble etablert for å skaffe finansiering og hente heim paviljongen, som ble bygd
på Strandheim og fraktet til verdensutstillingen i
Chicago i 1893. Siden har den hatt tilhold i USA,
blant annet vært en attraksjon i Little Norway. I
2015 ble den tatt ned og fraktet til Orkanger. En
iherdig dugnadsgjeng på 40 personer gjennomførte en dugnad på 20 000 timer, med oppussing og gjenreising på Bårdshaugplatået. For innsatsen har prosjektet mottatt Orkdal Kommunes
kulturpris og STs frivillighetspris for 2017.
Det blir anledning til å besøke paviljongen for å
se og få informasjon om prosjektet.

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 båttrafikken, fjordfiske og
uheldige hendelser på fjorden. Alle med vogn
vil motta en deltagerpremie som passer barnet,
og det vil bli trukket ut en større deltagerpremie.
Andre familiemedlemmer kan også delta. Avgang og innkomst ved Prix, Orkanger, hvor det
blir servert grillmat.

OTTOs kino og kioskkafe i Kåresgate 11

Det tidligere meieriet, senere Bakkens Dagligvarer i Kåresgate 11, er blitt rehabilitert tilbake til
sin opprinnelige form. Otto Dehli, nåværende
eier, ble tildelt Orkdal Kommunes byggeskikk
pris for 2017. Innenfor dørene er det etablert
kinosal, kiosk, foto og lydstudio. Her blir det
under Orkangerdagene gratis kinoforestillinger
og åpen kioskkafe, med mulighet for noe å drikke. Den nye filmproduksjonen om Nerøra har
premiere under Orkangerdagene.

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 billed
utstilling i regi av Orkanger historie og Orkanger
Aktivum.

Langs Orkdalsfjorden
– avduking av informasjonstavler

I 2017 ble Orklaparken langs Orkla, fra Forve bru
til Grønøra Industriområde åpnet. Orkanger Aktivum tok initiativ til å få montert seks tavler med
bilder og historisk framstilling på denne strekningen. En videreføring av dette skjer ved at to nye
tavler monteres, i Råbygda og på Ofstad. Dette
skjer i et samarbeid mellom Washington Mills,
Orkanger Aktivum og personer med historisk
kunnskap om sagbruksvirksomheten, båttrafikk
etc. langs strandlandet.

Hermetikken

Orkanger IFs fotballavdeling inviterer til en hyggelig kveld i Hermetikken, hvor det blir underholdning av unge talenter, foredrag, sang
og musikk. Det blir anledning til å kjøpe mat og
drikke. For den danseglade blir det anledning til
en svingom.

Utstillinger på Nedre Rømme

På Nedre Rømme kan du se Orkanger Histories
billedutstilling som består av båttrafikken på Orkdalsfjorden og eldre trehusbebyggelse, i hovedsak på Nerøra. Høstens planer for markering av
sabotasjehandlingene under 2. verdenskrig får
også sin presentasjon. Orkanger Aktivum viser
gjennom en billedutstilling «Orkdalsfjorden på
godt og vondt»

Strandsitterne

I et samarbeid mellom Irene Volden, Orkanger
Historie, Orkanger Aktivum og Orkdal historie
lag blir det anledning til å høre historien om
strandsitterne. De var ikke så borte, de gamle på
Nerøra, når det gjaldt å livberge seg. De hadde
gjerne en færing eller en fembøring, et snøre
eller garnstump, en åkerlapp der de kunne
dyrke lin og rotfrukter, samt noen husdyr. De
eide husene sine, men bygsla grunn av gårdene
Hov eller Nervik, De var både frie og bundet.
De var strandsittere, ikke husmenn. Dette får
du høre om ved et arrangement i Fjordgate 11.
Besøkende møter opp på Fernie Plass for vandring ned langs Fjordgata.

Orkdalsfjorden på godt og vondt

Orkdalsfjorden har vært sentral i sjøtransport,
både med varer og passasjerer i hundrer av
år. Flere dampskip har fraktet passasjerer i
rutetrafikk mellom Orkanger og Trondheim med
www.orkanger-aktivum.no

anløp på Rove, Ofstad, Kjøra og Viggja. I moderne tid er båttrafikken stor, med frakt inn og ut
av Orkanger Havn. Fiske i Orkdalsfjorden har
vært hovednæring for mange og tilleggsnæring
for andre.

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.

EiendomsMegler 1 og Møller Bil Orkdal
inviterer til allsang på Nedre Rømme

Mannskoret Lerka og Queen Beezz varmer opp
publikum før allsang under ledelse av Nina og
Jack. Det har blitt tradisjon med kraftfull sang av
Lerka og Queen Beezz på Nedre Rømme før allsangen. Publikum får utlevert sanghefter.

Orkanger kirke

Hagefest på Bårdshaug Herregård

Orkanger Aktivum og Orkdal Kommune med
Den kulturelle spaserstokken inviterer til hage
fest på Bårdshaug Herregård. Her blir det underholdning, foredrag og muligheten for å kjøpe
mat og drikke.

Byfest lørdag 23.juni kl. 11-15

Orkanger Sentrumsforening og Orkanger
Aktivum arrangerer Byfest i samarbeid med Orkdal Sanitetsforening og Orkdal Kommune på og
ved torget i Orkdalsveien. Det blir salg av mat
og drikke. Frivillige organisasjoner og næringsaktører deltar med stands. I tillegg til underholdning blir det aktiviteter for barn, voksne og
familier. Ved dårlig vær flyttes arrangementet til
Nedre Rømme.

Inge Skauvik, som vokste opp på Orkanger,
besøker sitt tidligere hjemsted for å holde kirkekonsert med fransk musikk. Inge spiller piano
og har med seg Åse Stakkestad som solist.
Menighetsrådet inviterer til 50 års konfirmanttreff
med gudstjeneste og påfølgende kirkekaffe i
Orkanger Menighetshus. Under samme guds
tjeneste innsettes Marita Hammervik Owen som
ny sokneprest.

Familiedag i Hermetikken

Orkanger Vel inviterer til familiedag med aktiviteter for barn og hygge for hele familien. Det blir
anledning til å kjøpe mat og drikke.

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.

SAMARBEIDSPARTNERE

Bråttåbjønnj

Etter ett års opphold er den populære triathlonkonkurransen i Gammelosen tilbake i ny drakt.
Etter svømming, sykling og løping i og ved
Gammelosen blir alle deltagerne premiert. Årets
uhøytidelige konkurranse består av stafett for
aldersgruppen 12 – 16 år. For voksne konkurreres det både i individuelt og stafett.

Kystlaget Trondhjem

Kystlaget, som holder til på Fosenkaia, vil bli
representert under Orkangerdagene. Kystlaget
skal sommeren 2019 stå som arrangør av en
stor båtfestival. Som et ledd i markedsføringen
av festivalen planlegges en konvoi med gamle
skøyter og seilskuter inn Orkdalsfjorden fredag
22. juni, for å legge til kai i Orkanger. Laget blir
også representert på Byfesten.

Tlf. 72 48 74 50 - epost: companymail@orkla-shipping.no

Orkanger

Båtturer

Dersom været tillater det vil det bli mulighet for
guidet tur på Orkdalsfjorden. Turene vil gå fra
Langbrua ved Båtklubben Ternas anlegg, ut til
Korsfjorden 11 km fra Orkanger, med retur langs
Geitastrand. Det vil under turen bli gitt informasjon om Orkdalsfjorden på «godt og vondt», samt
påvist anløpssteder for tidligere passasjertrafikk
på fjorden. Tidspunkt for turene blir gjort kjent
ved egen annonsering.

Orkanger

Trykk: Orkla Grafiske

RETURADRESSE: Orkanger Aktvium
Postboks 35 - 7301 Orkanger

Din lokale strømleverandør
Kjøp strømmen din lokalt – like billig. Strøm og nettleie på samme faktura
for kunder i Orkland. Sammen skaper vi varige verdier lokalt!
Følg strømmen til Orkland send SMS med kodeord «ork ikp» til 26166
Du får strømmen til vår innkjøpspris og betaler det samme som oss + kr 55,- pr. mnd i fastbeløp.
Prisen følger svingningene i strømmarkedet og varierer fra time til time. Dette er et av markedets
mest populære og billigste strømprodukter over tid. Les mer: www.orkdalenergi.no.

Din lokale eiendomsmegler
Nermin Lizde
Avd.leder/Eiendomsmegler
T. 959 63 077 / nermin.lizde@em1.no

Hege Hoff
Eiendomsmegler
T. 977 34 904 / hege.hoff@em1.no

Jørgen Rostad
Eiendomsmegler/Nyboligsjef
Tlf. 928 06 483 / jorgen.rostad@em1.no

Maria Myrvold Hansen
Eiendomsmegler
T. 407 63 393 / maria.myhrvold.hansen@em1.no

Marius Evjen
Eiendomsmeglerfullmektig
T. 926 83 296 / marius.evjen@em1.no

Stine Daleng
Trainee
T. 900 31 561 / stine.daleng@em1.no

Jonas Almli
Trainee
Tlf. 951 07 639 / jonas.almli@em1.no

Ring oss på 915 05 250 eller se eiendomsmegler1.no/orkanger

