
ORKANGERDAGENE
18.–27. JUNI 2021 - ET TILBUD FOR ALLE! 

INFORMASJON

ÅRETS PROGRAM
MINIKONSERTER // HYGGELIGE SAMMENKOMSTER // MARKED
OMVISNINGER // KULTURELLE INNSLAG // KUNSTUTSTILLING
FAMILIEDAG // BARNEAKTIVITETER // STOLPEJAKT // TORGDAG
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PROGRAM ORKANGERDAGENE 2021 
FREDAG 18. JUNI
Tog fra Løkken stasjon til Bårdshaug stasjon.
Togtider oppgis senere

19.30 Trøndersk øl og drikkekultur 
i telt ved Bårdshaug stasjon

LØRDAG 19. JUNI
10.00 Treindustrien i Orkland

Åpning av bildeutstilling i
Tregruppens visningsrom 
vis-avis Cafe Corner, Amfi  OTI 

10.00-16.00 LITJ-NERØRA

10.00-13.00 Litj-Nerøra – Skattekammeret

13.00-16.00 Litj-Nerøra – Skattekammeret

11.00-15.00 Nr. 66 Kunstutstilling

11.00-17.00 ORKLANDFANFAREN

11.00-15.00 Åpning og utmarsj

11.15-12.15 Marsjering i Orkangers gater

12.10 Fellesnummer på Orkanger Torg

13.00 Marsjkonsert på Orkanger Torg

14.00-15.00 Minikonserter på Orkanger 
og Fannrem

16.00 Felles marsjering i storkorps

12.00 Åpning av «Trehusbyen Nerøra» 
ved Coop Extra, Orkanger

12.00-15.00 Åpen bakgård – Orkdalsveien 3

12.00-16.00 Nerøramarked – Skjulsviksgt. 4

12.30-13.30 Barnevognas Extra-tur

14.00 Digital Kultursti 
Oppmøte: Damphuset

SØNDAG 20. JUNI
12.00-16.00 Bakgårdsmarked i 

Johan  Richtersgt. 2

13.00 Digital Kultursti 
Oppmøte: Damphuset

MANDAG 21. JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

17.00-18.00 Digital Kultursti 
Oppmøte: Damphuset

18.00 Hvordan behandle/restaurere/
lafting av trehus, sted: Nygata 9
• Jan Arild Sletvold, Tregruppen

Orkland/Næringshagen i
Orkdalsregionen

• Rolf Håkon Vennes, AG-TRE 
• Stein Grøtjord, Orkla Laft
• Trond Ingar Fagerli, Meldal

Byggservice

TIRSDAG 22. JUNI
14.00 Interiør og bærekraft

Skjetne Design og Myhr Interiør,
Orkdalsveien 56

17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling



ONSDAG 23. JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

18.00 «Opplevelsesstien»
Oppmøte: Ulvåsen

19.00-22.00 
/24.00

Nedre Rømme
• Salg av mat og drikke
• Underholdning

TORSDAG 24. JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

18.00 Stolpejakt «Nerøra»
Oppmøte: Orkanger kirke

19.00-22.00 
/24.00

Nedre Rømme
• Salg av mat og drikke
• Underholdning

FREDAG 25. JUNI
15.00 Digital Kultursti

Oppmøte: Orkanger kirke

16.00 Bakgårdsseminar i Fjordgata 11
• Enøk og isolering 

v/ Bygg og Bevar
• Byggavfall og miljø 

v/Retura Midt
• Steinlegging av gårdsrom 

v/Rune Aunemo, Aunemo 
Utomhusanlegg

17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

19.00-22.00 
/24.00

Nedre Rømme
• Salg av mat og drikke
• Underholdning

LØRDAG 26. JUNI
11.00-14.00 Torgdag – Orkanger Torg

11.00-14.00 Nr. 66 Kunstutstilling

12.00- 15.00 Marked i Njardargt. 5
• Folkets Hus-historien
• Brannsikring av gammel 

 trehusbebyggelse 
v/virksomhetsleder Leif
Harald Bremnes i Orkland 
Brann og redningstjeneste

16.00 Jenssenbrygga 
Orientering om prosjektet

19.00-22.00
/24.00

Nedre Rømme
• Salg av mat og drikke
• Underholdning

SØNDAG 27. JUNI
11.00 Gudstjeneste i Orkanger kirke

12.00-14.00 Nr. 66 Kunstutstilling

12.00-15.00 Familiedag i Hermetikken

Det tas forbehold om endringer i programmet.
Alle arrangement gjennomføres i tråd med 
gjeldende smittevernregler.



Tog fra Løkken til Bårdshaug
Thamshavnbanen kjører ekstratur 
tur/retur Løkken stasjon-Bårdshaug 
stasjon for publikum som ønsker å 
delta på ølsmakings-arrangement ved 
Bårdshaug stasjon.

Ølsmaking Bårdshaug stasjon
Trøndersk øl- og drikkekultur blir 
 presentert under et teltarrangement 
ved Bårdshaug stasjon.

En festivaluke hvor Orkanger Aktivum retter oppmerksomheten mot
«Trehusbyen Nerøra», nå skiltet som severdighet. Fylkeskommunen mener 
at Nerøra er et av de beste eksemplene på bevaringsverdi småbystruktur i 
Norge. Fylkeskonservatoren i Trøndelag mener at Nerøra er helt på høyde 
med Bakklandet i Trondheim. I et samarbeid med Tregruppen Orkland vil 
det bli holdt flere seminar med tema som restaurering av hus, produksjon 
av  moderne tremøbler, hvordan behandle tre og treprodukter, restaurering 
og bevaring av tremøbler. Nerøra har mange velholdte eiendommer med 
 bakgårdsidyll. Ved noen av dem blir det holdt markeder. Orkanger Aktivum 
ønsker velkommen til hyggelige og lærerike dager på Orkanger.

ÅRETS TEMA: TREHUSBYEN NERØRA
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www.orkanger-aktivum.no

Bildeutstilling
Treindustriens historie i dagens 
Orkland fra Thams sin virksomhet i 
 Ingdalen til nåværende treindustri 
med tyngdepunkt i Meldal, blir vist 
ved en bildeutstilling i Tregruppen 
Orklands visningsrom vis-a-vis Café 
Corner på Amfi Oti.

Litj-Nerøra
Skattekammeret i Orkdalsveien 
 inviterer barn fra 9 år og oppover  
til å lage Litj-Nerøra ved å bygge  
og male små trehus. Påmelding  
innen 10. juni på tlf. 920 94 964,  
anne.berit.aspli@bymisjon.no eller 
ved å oppsøke Skattekammeret.

Nr. 66 Kunstutstilling
I Orkdal Kunstforenings lokaler i 
Orkdalsveien 66 blir det anledning 
til å se og kjøpe kunst, produsert av 
medlemmene i foreningen.
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Orklandfanfaren 2021
Orkdal Janitsjar har invitert korps fra 
Støren, Løkken Verk, Skaun og Orkdal 
skolekorps til den andre Orkland-
fanfaren. Korpsmusikk vil prege byen 
og omegn denne dagen.



Nerøra-marked Skjulsviksgt 4 
Her blir det anledning til å kjøpe 
lopper og diverse heimlaga. Det blir 
salg av varer fra Smaker fra Orkland: 
Storkvikne Gård, Landrø jordbær, 
Steindalen Gård, Strandhonning, 
Orkladal Ysteri og Goillegodt. Nerøra 
Vel med bistand fra flere selger kaffe, 
kaker og pølse m/brød til inntekt 
for Jenssenbrygga. Trubadur Tor 
Kvarsnes kommer.

Barnevognas Extra-tur 
I samarbeid med Coop Extra blir det 
en guidet tur på Nerøra for barne-
familier. Deltagerne vil få kunnskap 
om tidligere lekeplasser og historien 
om Nerøra.

Åpning av Trehusbyen Nerøra
Nerøra har blitt skiltet som 
 severdighet. Orkanger Vel og 
Orkanger Aktivum markerer dette 
i samarbeid med Coop Extra, 
 utenfor butikken i krysset Grensen- 
Thamshavnveien. Orklandfanfaren blir 
representert med korpsmusikk.  

Åpen bakgård - Orkdalsveien 3
I vakre omgivelser med utsikt til 
Gammelosen og Hermetikken holdes 
marked. Det blir aktiviteter for barn.



Digital Kultursti
Orkanger Aktivum tok for noen år 
siden initiativet til en digital kultursti 
på Nerøra. Hele stien er på ca  
3 km med 11 historiske punkt. Mange 
er fra utviklinga av Nerøra under 
Strandheimperioden, men også 
andre historiske hendelser som har 
formet Nerøra slik den fremstår i dag. 
Enkelte turer blir avkortet i forhold til 
andre aktiviteter.
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Bakgårdsmarked 
Johan Richters gate 2
Markedet blir holdt i en av Nerøras 
vakreste bakgårder. Godt voksne 
«ørbøgg» kjenner til eiendommen 
som «Haugrønning-huset». Her blir 
det mulighet for kjøp av selvlagde 
produkter.

Bevaring og restaurering  
av trehus – Nygata 9
Nygata 9 er nylig restaurert etter 
krav som stilles for eldre trehus i 
et bymiljø som Nerøra. Tregruppen 
Orkland og huseier gir faglige råd. 
Det blir  anledning til en omvisning i 
bakgården. 

Interiør og bærekraft
Skjetne Design og Myhr Interiør i 
Orkdalsveien 56 inviterer til seminar 
i butikkens lokaler. Her blir det fortalt 
om hvordan man restaurerer interiør 
på en bærekraftig måte. Påmelding 
innen 21.06. på tlf. 900 73 567 eller 
på post@skjetnedesign.no

www.orkanger-aktivum.no
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Stolpejakten på Nerøra
Orkanger IF plasserer ca 90 stolper  
ut i nærområdet. Det blir holdt en 
egen jakt på stolper på Nerøra. 
Dette blir en annerledes jakt hvor 
 deltakerne får en oppmerksomhet.
Oppmøte ved Orkanger kirke.

Torgdag
Orkanger Sentrumsforening inviterer 
til torgdag første lørdag i hver måned 
i sommerhalvåret. Under Orkanger-
dagene blir det ekstra torgdag på 
Orkanger Torg, med trivsel for selgere 
og treffpunkt for publikum.

Guidet tur på Opplevelsesstien 
Orkanger IF har laget en opplevelses-
sti med en rekke figurer i Ulvåsmarka. 
Både for barn og voksne blir dette 
en artig og spennende tur. Turen er 
på ca 4 km tur/retur i lett terreng. 
Oppmøte ved Ulvåshytta.

Nedre Rømme
Kveldsarrangement med servering 
av mat, drikke og underholdning. 
Smitte vernrestriksjoner avgjør om 
dette blir innendørs, utendørs eller 
begge  deler. Det blir annonsert 
underholdning og påmelding for 
de ulike kveldene. Antall publikum 
avgjøres etter gjeldende smittevern-
restriksjoner. Viktig å følge med på 
www.orkanger-aktivum.no, facebook 
og i ST for aktuell informasjon.



Marked i Njardargate 5
Njardargata 5 var nær nabo med 
Folkets Hus, som ble revet i 1982. 
Husets historie blir fortalt og bilder 
blir vist. Det blir anledning til å dele 
minner fra husets 62-årige liv. Det blir 
også anledning til å høre om hvordan 
eldre hus skal brannsikres. Egen-
produserte varer blir å få kjøpt.

Jenssenbrygga 
Jenssenbrygga ble bygd i 1868 
ved Langbrua. Brygga ble for noen 
10-år siden tatt ned, lagret og 
behørig  merket. Orkanger historie 
har  gjennom stor dugnadsinnsats 
restaurert materialene og brygga er 
i ferd med å reises. Prosjektet blir 
presentert der brygga reises vest for 
Båtklubben  Terna. Gode parkerings-
forhold. Oppføringa av brygga kan 
støttes økonomisk ved innbetaling av 
 selvvalgt beløp til konto 4270.19.70815 
eller Vipps 523572.

Miljøløsninger for eldre trehus.
Steinlegging av gårdsrom Fjordgt. 11
Her kan du besøke en over 200 år gammel 
eiendom, som har blitt restaurert de siste 
årene. Ikke bare selve huset, men også 
bakgården. Ved restaurering av eldre trehus 
er det mange hensyn å ta. Ikke minst forhold 
knyttet til Enøk, isolering, byggavfall og miljø. 
Fjordgata 11 har steinlagt gårdsrom. Det blir 
orientert om valg av type stein og hvordan 
man kan foreta steinlegging. Organisasjonen 
Bygg og Bevar (et samarbeid mellom Klima- 
og miljødepartementet og Byggenæringens 
Landsforening) er til stede for holde foredrag 
om Enøk og isolering, og svare på spørsmål.
Underholdning.

www.orkanger-aktivum.no



Tor Kvarsnes med egne melodier og tekster fra 
Monsetjåren, Travparken, Gjølmebrua,  Furumoen, 
Hermetikken etc. Sammen med Orkdal Janitsjar og 
Dixieland. Kr. 200. Selges på Nedre Rømme under 
Orkangerdagene. For tilsending: Kr. 255 betales til 
konto 4270.19.66036 eller vipps nr. 564486. 
Husk å oppgi navn og adresse.

DIXIELAND

TOR KVARSNES
ORKDAL JANITSJAR

Gudstjeneste i Orkanger kirke 
Det holdes gudstjeneste som ledes 
av sokneprest Marita Hammervik- 
Owen.

Familiedag i Hermetikken 
Orkanger Vel inviterer til familiedag. 
Det blir aktiviteter for barn og hygge 
for hele familien. 
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Jubileumsbok 
i salg
«Fra mål til møbel i 90 år» 
Ole Lium Møbelverksted 90 år

Fås kjøpt i Tregruppens 
visningsrom på 
Amfi OTI



SAMARBEIDSPARTNERESAMARBEIDSPARTNERE

HOVEDSPONSORER 

ORKANGER

www.mobelringen.no
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RETURADRESSE: Orkanger Aktvium
Postboks 35 - 7301 Orkanger

BYGGING IGANGSATT! 

Nye og attraktive leiligheter 
i Orkanger sentrum

RØMMETUNET
ALLEREDE 
6 SOLGTE! 

rommetunet.no
LAST NED PROSPEKT


