
ORKANGERDAGENE
16. JUNI - 25. JUNI 2017 - ET TILBUD FOR ALLE!  

KUNSTUTSTILLING // KULTURELLE INNSLAG // FAMILIEDAG
OMVISNINGER // KÅSERIER // IDRETT // HYGGELIGE SAMMENKOMSTER 
UTSTILLINGER // KONSERTER // TURMARSJER // BARNEAKTIVITETER 
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Billedutstilling: på Amfi kjøpesenter & OTI-sentret  
m/ historiske motiver og bilder fra Orklaparken. 
Galleri Thams: utstilling v/Astrid Waltser Holdbakk. 
Åpent alle dager. 

FREDAG 16.06
16.30 Bårdshaug stasjon. 

Tog tur/retur Fannrem. Grilling.

19.30 Trøndersk øl og drikkekultur.

LØRDAG 17.06
11.00–15.00 Nr. 66. Kunstutstilling

11.00 Lions Club Orkdal inviterer til 
markering av internasjonalt 100 
års jubileum. Lions Andeløp i 
Skjenaldelvas nedre del.

12.00 Lions Jubileumscup på 
Glimt stadion

11.00 Tog fra Bårdshaug stasjon til 
Fannrem stasjon for deltagere på 
turmarsj.

12.00 Turmarsj Orklaparken:
Avgang fra Fannrem Stasjon

12.15 Forve bru

13.15 Gapahuken

14.00 Evjenskastet. Offisiell åpning 
av Orklaparken v/ordfører 
Oddbjørn Bang

15.00 Turmarsj Orklaparken fortsetter 
fra Evjenskastet med ankomst 
ved Gammelosen ca kl. 16.00

16.45 Tog fra Bårdshaug stasjon 
til Fannrem stasjon

19.00 Hermetikken: 
• Dagens talent 
• Kåseri
• Underholdning: Tor Kvarsnes,  
   Elling Breunig og Olav Nersveen. 
• Dans til musikk av Jan Brevik

SØNDAG 18.06
14.00 OIF – Byåsen 2; 2. div. kvinner, 

Orkla Maskin Arena

MANDAG 19.06
17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

1 7.00-21.00 Senior Hagefest på 
Bårdshaug Herregård. 
Kvartetten Hugleik-Orkdal Storband
Inngang kr. 200 inkl. enkel grillmat.

TIRSDAG 20.06
17.00-20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

ONSDAG 21.06
17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

20.00 OIF – Ranheim 2. div.kvinner.  
Orkla Maskin Arena

19.30-00.30 Velkommen til Nedre Rømme: 
• Dagens talent: 
   Tinde von Wachenfeldt
• Orkdal Janitsjar m/Tor Kvarsnes
• Countryaften m/Ann-Kristin Dørdal

TORSDAG 22.06
17.00 Barnevogna Grand Prix

17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

19.30- 00.30 Velkommen til Nedre Rømme:
• Dagens talent: Maria Linaae Aae. 
• Eggkleiva Mannskor
• Orkdal Storband

FREDAG 23.06
17.00–20.00 Nr. 66. Kunstutstilling

17.00 Sankthansfeiring på Terna

20.00 OIF – Frøya 5. div. menn, 
Idrettsparken Gressbane 1

19.30-01.30 Velkommen til Nedre Rømme:
• Mannskoret Lerka 
• Queen Beezz
• Allsang på Nedre Rømme
   v/Hilde & Jacek

PROGRAM - MYE SOM SKJER!



HOVEDSPONSORER 2017

www.orkanger-aktivum.no

LØRDAG 24.06
11.00–15.00 Byfest på torget: 

• Langbord i Orkdalsveien. 
• Stands fra lag og organisasjoner 
   samt næringsliv i regionen.
• Spenning i sikte v/Norges 
  Skiskytterforbund og Orkdal IL. 
• Underholdning

11.00–14.00 Nr. 66. Kunstutstilling

14.00 OIF – Volda 2. div. kvinner, Orkla 
Maskin Arena

15.00 Thamspaviljongen: 
• Se status gjenreisning 
• Orientering av Prosjekt Heimatt

15.45–18.00 Hageparty Bårdshaug Herre gård: 
• Christin Hoff og Åsmund Flaten 
• Orkla elvs nedre del:
   - Folke Forfang og Endre Evjen

19.30-01.30 Velkommen til Nedre Rømme:
• Dagens talent
• Dixieland 
• Dansemusikk med Hound Dogs

SØNDAG 25.06
11.00 Gudstjeneste i Orkanger kirke: 

• 50 års konfirmanttreff

12.00–14.00 Nr. 66. Kunstutstilling

12.00–15.00 Familiedag i Hermetikken

12.00–14.00 Nr. 66. Kunstutstilling

13.00 Kløvertrimmen, oppmøte  
i Hermetikken før 12.45.

09.45–16.15 Guidet tur i Bårdshaugområdet

09.45 Rutetog fra Løkken til Bårdshaug. 
Stopper på Svorkmo og Fannrem.

10.35 Ankomst Bårdshaug

11.00 Rutetog fra Bårdshaug til Løkken

11.00 Omvisninger: 
Bårdshaug stasjon og omformerne, 
Thamspaviljongen, Bårdshaug 
Herregård. (Billetter kjøpes på 
Bårdshaug stasjon).

15.00 Rutetog fra Løkken til Bårdshaug. 
Stopper på Svorkmo og Fannrem

15.50 Ankomst Bårdshaug

16.15 Rutetog fra Bårdshaug til Løkken

En festivaluke hvor Orkanger Aktivum gir besøkende anledning til å bli kjent med elva Orklas historie 
fra Forve bru til utløpet ved Orkdalsfjorden. Det blir anledning til å delta på guidet turmarsj, foredrag og 
billedutstillinger. Elva har vært en sentral samferdselsåre for  tømmerfløting og fergemannstransport, 
men samtidig herjet med hus og terreng. Bruer har blitt bygd med Forve bru som den eldste. Mange har 
benyttet de mange badeplassene langs elva, og ikke minst fiske til næring og hobby.



Turmarsj langs Orklas nedre del 
Orklas nedre del, på strekningen Forve bru til 
utløpet ved Orkdalsfjorden, er årets hovedtema.  
For å gjøre tilreisende og lokalbefolkningen 
kjent med den rike historien elva har å by på, 
blir det i regi av Fannrem Vel, Evjensgrenda 
Velforening og Orkanger Aktivum holdt en  
guidet turmarsj. Oppstart ved Fannrem stasjon.  
Marsjen er på 10 km, deltagerne kan delta på 
hele eller deler av turmarsjen. Kart med tilfør-
selsveger er lagt ut på orkanger-aktivum.no. 
Gratis turer med Thamshavnbanen fra Bårds-
haug til Fannrem i forbindelse med turmarsjen. 

Offisiell åpning av Orklaparken
Orkdal kommune har gjennom de siste årene 
anlagt Orklaparken. Parken strekker seg langs. 
Orkla fra Forve bru til Grønøra industriområde 
ved Orklas utløp. Parken består av en flott 
tursti. Nye bruer er bygd over Follobekken og  
Evjensbekken. Den offisielle åpningen blir fore-
tatt på Evjenskastet, som er ca 300 meter sør for 
Bårdshaug bru. Ordfører Oddbjørn Bang foretar 
den offisielle åpningen. Turmarsjen fra Fannrem 
stasjon ankommer Evjenskastet til åpningen.  
Evjensgrenda Velforening sørger for muligheten 
til å kjøpe noe å spise og drikke. 

Møller Bil Orkdal inviterer til jubileums-
markering med ”allsang på Nedre Rømme”
Møller Bil Orkdal, tidligere Orkdal Bil, markerer 
i år 30 års jubileum. Den lokale forhandleren 
av Volkswagen og Skoda har blitt en betydelig 
bilforhandler i regionen. I samarbeid med Or-
kanger Aktivum inviterer jubilanten til ”allsang på 
Nedre Rømme” under ledelse av Hilde & Jacek. 

Hageparty på Bårdshaug Herregård 
Hagepartyet har blitt en tradisjon med fore-
drag, sang og musikk. Det blir sang av Christin 
Hoff og med Åsmund Flaten ved tangentene. 
 Orkangersangen er naturlig ved årets ”party” i 
og med at årets hovedtema er Orkla. Elvas rik-
holdige historie fra Forve bru til utløpet blir frem-
ført av Folke Forfang og Endre Evjen. Det blir 
anledning til å kjøpe mat og drikke. 

Senior Hagefest på Bårdshaug Herregård 
Orkanger Aktivum og den Kulturelle Spaser-
stokken inviterer seniorer til en hyggelig sam-
menkomst. Her tilbys det god underholdning og 
enkel grillmat med potetsalat til kr. 200 pr. pers.



Lions Club Orkdal
Lions Club International er 100 år i 2017, og i 
den forbindelse inviterer den lokale avdelingen  
til jubileumsmarkering 17. juni. Markeringen start-
er med et Andeløp på nedre del av Skjenald elva. 
Andeløpet er et lotteri hvor trekninga foregår 
ved at det slippes nummererte badeender i elva, 
og hvor endene som først krysser mållinja blir 
premiert. Premiene er gavekort på kr 20.000, kr 
5.000 og tre premier på kr 1.000 hver. 

Lions Jubileumscup er for idrettsutøvere med 
handikap, med Orkanger Diamonds og U & IL 
Glimt som tekniske arrangører. Cupen blir arr-
angert i samarbeid med Trøndelag Fotballkrets.

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

Bårdshaug stasjon 
Evjensgrenda Velforening  ønsker velkommen  
til en hyggelig sammenkomst på Bårdshaug stas-
jon. Det blir anledning til en tur med Thamshavn-
banen tur/retur Bårdshaug – Fannrem. Etter 
turen blir det grilling og mulighet for å smake 
trøndersk øl og lære om trøndersk ølkultur.

Nr. 66
I Orkdal Kunstforenings lokaler i Orkdalsveien 66 
blir det anledning til å se og kjøpe kunst. Kunsten 
er produsert av medlemmene i foreningen med 
temaet Orklaparken. Her kan du også kjøpe noe 
å drikke og spise i en hyggelig atmosfære.

Barnevogna Grand Prix
Turmarsjen har blitt tradisjon. Prix Orkanger  
inviterer til ny turmarsj for småbarnsforel-
dre. Marsjen blir ca. 2 kilometer. I løpet av 
turen blir det orientert om hvordan elva Ork-
la har ført til ras og utgravinger, som igjen 
har påvirket bosettingen på Orkangerflata.
Ikke minst er endringen fra et rikt elvedelta til  
industriområde og havn av interesse. Mange 
kjenner heller ikke til Gammelosen sin histo-
rie. 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.

Utstillinger på Nedre Rømme
På Nedre Rømme kan du se Orkanger histories 
billedutstilling som består av bilder av eldre tre-
husbebyggelse på Nerøra, Rolf Arne Berg og 
lansering av hefte 2 av og med Gunnar I Ustad 
og Emil Martin Carlsen. Orkanger Aktivum viser 
gjennom en billedutstilling historien til elva Orkla 
og Orklaparken. 



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 2000 og 
3000 besøkende i løpet av fire kvelder. Her er 
det anledning til å kjøpe mat og drikke. I server-
ings- og utstillingslokalet kan du se billedut-
stilling i regi av Orkanger historie og Orkanger 
Aktivum.

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 
aktiviteter for barn og anledning til å kjøpe mat 
og drikke.

Byfest
Med økonomisk støtte fra Orkdal Kommune 
blir det byfest i regi av Orkanger Sentrums-
forening og Orkanger Aktivum på og ved torget i  
Orkdalsveien. Det blir salg av mat og drikke.  
Frivillige organisasjoner og næringsaktører 
deltar med stands. Turneen Spenning i sikte 
kommer med aktiviteter i regi av Norges ski-
skytterforbund og Orkdal IL. I tillegg til under-
holdning blir det mange aktiviteter for barn, vok-
sne og familier. 

BYFEST • LØRDAG 24. JUNI • KL. 11-15
SETT AV DAGEN!



Thamspaviljongen
Paviljongen er under gjenreisning på Bårds-
haugplatået. Prosjekt Heimatt inviterer til en 
orien tering ved paviljongen.

Familiedag i Hermetikken
Orkanger Vel inviterer til familiedag med aktivi-
teter for barn og hygge for hele familien. Det blir 
anledning til å kjøpe mat og drikke.

Guidet tur i Bårdshaugområdet
Orkla Industrimuseum, i samarbeid med Pros-
jekt Heimatt og Bårdshaug Herregård, inviterer 
til guidet tur i Bårdshaugområdet. Det blir om-
visninger på Bårdshaug stasjon, omformerne, 
Thamspaviljongen og Bårdshaug Herregård. 

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

Tlf. 72 48 74 50 - epost: companymail@orkla-shipping.no
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Følg strømmen til Orkdal send SMS 
 med kodeord “ork ikp” til 26166

  www.orkdalenergi.no

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. 
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Du kan få strøm til innkjøpspris fra Orkdal Energi – uansett hvor du bor. 
Sammen skaper vi varige verdier lokalt! Dersom du blir kunde hos oss kan du  

i tillegg få vår flotte jubileumsbok gratis så langt lageret rekker!  

RETURADRESSE: Orkanger Aktvium
Postboks 35 - 7301 Orkanger




