
Jubileumskonsert på Nedre Rømme
50 årsjubilantene Washington Mills og 
Orkanger Aktivum inviterer til jubileums-
markering på Nedre Rømme, hvor blant 
annet Henning Sommerro og Frode Hoff vil 
bidra med underholdning. Orkanger Aktivum 
gir tilbakeblikk på sin 50-årige virksomhet 
gjennom verbale innslag på scenen.
Washington Mills blir presentert  ved visuelle 
fremføringer og billedmontasje. Bedriftens 
jubileumsbok er lagt ut for salg.

The Exorcist
Filmskaperen Christian Falch inngikk et tillits-
forhold med Pater Jose Antonio Fortea fra 
Madrid, som er en av Vatikanets djevelutdrivere. 
Fortea er prest og spesialist i demonologi i eksor-
sistens hjemby Alcala de Henares, utenfor Madrid. 
Tillitsforholdet resulterte i filmen The 
Exorcist, som har skapt interesse verden over. 
På Nedre Rømme forteller Christian Falch om 
sitt møte med Fortea, og viser klipp fra filmen 
som senere blir vist på NRK.

Langbord i Orkdalsveien
Orkdalsveien blir omgjort til gågate, hvor lag 
og organisasjoner tilbyr mat og drikke. I tillegg 
til musikalske innslag blir arrangementet, 
gjennom utstillinger, preget av bil og motor-
sykkel.  En hel generasjon orkdalinger kan på 
nytt se Edvin Karlsen (Kjosens) helkrommede 
Royal Enfield Interceptor USA, 1965 modell, 
som har vært i utlendighet siden 1968. 

Hageparty i særklasse 
Et hageparty på Bårdshaug Herregård, hvor 
det blir musikalske innslag av lokale talenter 
og konsert med Heidi Blåsmo Frantzens stor-
band Funky Mamas & The Royal Rumble. 
En moteoppvisningi Orkdal Kreftforenings 
regi vil vise antrekk som passer i 2012. For de 
som ikke fikk se det imponerende pepperkake-
huset ”Bårdshaug Herregård” under  Jul på 
Nedre Rømme, får en ny mulighet på hagepartyet. 
Det blir anledning til å slappe av med for-
friskninger eller ta en spasertur i parken.
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• Utstillinger
• Konserter
• Hyggelige sammenkomster
• Historisk vandringer
• Kåserier
• Kulturelle innslag

• Kunstutstillinger
• Idrett
• Familiedag
• Barneaktiviteter
• Turmasjer
• Bilutstilling og bilauksjon
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En festival hvor Orkanger Aktivum 
markerer sitt 50 årsjubileum. Sammen-
slutningen av 16 frivillige lag og orga-
nisasjoner og tre næringsaktører ble 
etablert i 1962. Hjørnesteinsbedriften 
Washington Mills på Gjølme ble 
grunnlagt samme år. Båtklubben Terna 
ble stiftet i 1952 og markerer i år 60 
års-jubileum. Jubilantene vil stå sen-
tralt under Orkanger 2012. 

Åpning av Naustplassen
Evjensgrenda Vel har bygd en gapahuk som  
symboliserer  Christian Thams sitt naust 
ved Orkla. Evjenskastet var Grovafolkets 
fiskeplass fram til Christian Thams overtok 
området. Tiltaket fra Evjensgrenda Vel passer 
godt inn i Orkdal kommunes vedtatte planer 
for et sammenhengende friområde, Orkla-
parken, fra Orklas elvemunning til Forve bru.

Turmarsj fra Orklahallen til 
Washington Mills. 
Det har skjedd en stor utvikling på Grønøra 
industriområde over flere tiår. Rudolf  
Larsen har som tidligere næringssjef  
i Orkdal Kommune bred kunnskap om 
utviklinga og de etablerte bedrifter. På veg 
til Washington Mills vil han orientere om 
Grønøra industriområde. For de som har 
minner fra Furumoen blir det anledning til 
et gjensyn med den tidligere badeplassen 
gjennom billedmontasje der Furumoen var.  
Noe av Furumoen kan fortsatt skimtes. Det  
blir satt opp transport tilbake til  Orklahallen 
etter besøket ved Washington Mills. 

Washington Mills
Bedriften inviterer til omvisning på 
bedriften og tilbyr besøkende enkel  
servering.

Jubileumsutstilling på 
Frivilligsentralen
På Frivilligsentralen, som ligger i Orkdals-
veien, blir det anledning til å få historiske 
tilbakeblikk og informasjon om Orkanger 
Aktivum og  medlemsorganisasjoner i 
sammenslutningen.

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 foreningen Orkanger Histories omfat-
tende billedarkiv og Orkanger Aktivums 
virksomhet gjennom 50 år. 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.

Sanitetstrimmen
Årets trim har Nedre Rømme som ut-
gangspunkt og avsluttes på Båtklubben 
Terna. Etter innkomst blir det for delta-
gerne mulig å slutte seg til arrangementet 
”Grovafjæras historie” med foredrag,  
billedutstilling og servering.

Grovafjæras historie
På Båtklubben Ternas område kan du 
gjennom billedutstilling og foredrag få et 
tilbakeblikk på aktiviteten i Grovafjæra fra 
1800-tallet fram til i dag. Sentralt vil også 
være Båtklubben Ternas utvikling av om-
rådet fra etableringa av klubben i 1952.
Orkdal Historielag ønsker velkommen til 
det 200 år gamle naustet, som inneholder 
en utstilling av utstyr fra fjordfiske og 
”Feskarøra”.

Treffsted Nedre Rømme
Også i år kan du treffe gamle kjente og 
stifte nye bekjentskaper på kveldsarrange-
mentene på Nedre Rømme. Her blir det 
sang og musikk, fremført av amatører og 
profesjonelle musikere. Washington Mills og 
Orkanger Aktivum inviterer til jubileums-
konsert onsdagskvelden i festivaluka.

Barnevogna Grand Prix
Etter stor oppslutning av barnefamilier  
i turmarsjen  i fjor, inviterer Prix Orkanger 
til ny turmarsj for småbarnsforeldre. 
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.

Gaterock
Orklapøbben inviterer til utendørs konsert  
og uteservering. Ved å ta i bruk Orkdalsveien 

som konsertarena og serveringsområde  
blir dette en ny opplevelse under Orkanger-
dagene. Her børstes støv av tidligere band,  
og nykommere med sin musikk får vise seg 
fram. 

Langbord i Orkdalsveien
Også i år inviterer lag og organisasjoner 
til langbord i Orkdalsveien, hvor det tilbys 
underholdning, mat og drikke. For motor-
interesserte kan eldre motorsykler og biler 
beskues. Et gjensyn med Edvin Karlsen 
(Kjosens) Royal Enfield, Interceptor USA, 
1965 modell og Sverre Gjølmeslis Jap 
speedwaysykkel alene gjør et besøk til 
langbordet til en opplevelse. For barna 
blir det mulighet for å skaffe seg sitt eget 
barnesertifikat for bil.

Bilutstilling
Avisa Sør-Trøndelag samarbeider med 
lokale bilforhandlere om bilutstilling og 
bilauksjon i ST-kvartalet.

Jubileumsopptog
Medlemsorganisasjoner i Orkanger 
Aktivum vil markere 50 årsjubileet til 
Orkanger Aktivum med et jubileums-
opptog, som går fra Orkanger barneskole 
gjennom arrangementet «langbordet i 
Orkdalsveien» til Møbelringen.

Møbleringen ønsker velkommen
Ved å besøke Møbelringen (O. Rostad 
Møbler) får du innblikk i bedriftens historie 
fra oppstarten som J.E. Wilmanns eftf. i 
Kåresgate, til dagens nyrenoverte forret-
ning i krysset Franslykkja/Orkdalsveien. 
Det blir underholdning, servering og mu-
lighet for en god handel.

«Hageparty» på Bårdshaug Herregård   
Et hageparty i særklasse med sang, musikk, 
moteoppvisnning og gode opplevelser.

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

Galleri Thams på Bårdshaug Herregård
holder åpent alle dager

20.00-24.00 Nedre Rømme
 -  Dagens talent: 
  Synne Kristin Bøe Lindset
 - Orklang
 - Jubileumsprat
 - Frode Hoff/ 
  Henning Sommerro
 - Åse Hammers sekstett 

Torsdag 21. juni
14.00-19.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
15.00-19.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkanger Historie
17.00 Barnevogna «Grand Prix»
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 -Vise/lyrikktime kl. 18.00
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Dagens talent:  
  Sturla Hveding
 - The Exorcist  
  v/Christian Falch
 - Schlagers
 - Kåre & The Hitmakers 

Fredag 22. juni
14.00-19.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
15.00-19.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkanger Historie
16.00  Sanitetstrimmen
17.00  Grovafjæras historie
 - Foredrag 
 - Billedutstilling
 - Naustet i Grovafjæra
 - Orkanger i Orkdalshistoria
 - Ternas jubileumsutstilling
 - Underholdning
 - Salg av grillmat og drikke
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime kl 18.00
 - Servering
20.00  Gaterock
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent:  
  Ellen Aanonsen
 - Utdeling av sang– og  
  musikkstipend
 - Simon Skrødal
 - Funky Mamas &  
  The Royal Rumble 

Lørdag 23. juni
11.00-14.00 Langbord i Orkdalsveien
11.00-15.00 Bilutstilling i ST-kvartalet
11.00-17.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
11.00-18.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Servering
13.00-17.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkanger Historie
13.30  Jubileumsopptog fra  
 Orkanger barneskole
 til Møbelringen.
14.00-15.30 
 Møbelringen ønsker  
 velkommen til
 omvisning i ”nye lokaler”
 - Underholdning
 - Servering.
16.00-18.00 Hageparty  
 på Bårdshaug Herregård
 - Ingrid Sæterbakk, Maja  
  Aspås Teialeret og Kristian  
  Raanes.
 - Moteoppvisning
 - Funky Mamas & The Royal  
 Rumble
18.00  Sankthansfeiring på Terna
20.00  Gaterock
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent: 
  Susann Johansen
 - Orkdal Storband
 - Utdeling av «Trivselsprisen»
 - Gladjazz av Dixieland 
 
Søndag 24. juni
11.00  Gudstjeneste i Orkanger kirke
          - 50 års konfirmanttreff
12.00-15.00 Familiedag i Hermetikken
12.00-16.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
12.00-16.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkanger Historie
12.00-16.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Servering
15.00 «Bråttåbjønnj» i og ved   
 Gammelosen
 - stafett
16.00 «Bråttåbjønnj» i og ved   
 Gammelosen
 - individuell konkurranse

Fredag 15. juni
18.00 - Åpning av Naustplassen 

Lørdag 16. juni
12.00  - Guidet tur fra Orklahallen  
  til Washington Mills med  
  orientering om industri- 
  området og Furumoen.
  Guide: Rudolf Larsen.
  Retur med buss.
12.00  - 16.00 Washington Mills
 - Omvisning i bedriften.
 - Enkel servering
19.00 Hermetikken
 - Kåseri om Fjordgata 
  v/Willy Sæther
 - Underholdning v/Tor   
  Kvarsnes og Olav   
  Nersveen
 - Dans til musikk  
  av Jan Brevik
 - Salg av mat og drikke

Søndag 17. juni
18.00 - Åpning av Galleri Thams  
 - separatutstilling med   
  Christer Glein  
  og Javier Barrios
 
Mandag 18. juni
14.00-19.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime kl. 18.00
 - Servering

Tirsdag 19. juni
14.00-19.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime kl. 18.00
 - Servering

Onsdag 20. juni
14.00-19.00 Frivilligsentralen
 - Utstillinger
 - Servering
17.00-20.00 Nr. 66
 - Kunstutstilling
 - Vise/lyrikktime kl. 18.00
 - Servering

Maxi-Taxi 909 82500
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