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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 anledning 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 utstilling 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 lokal- 
samfunnet. 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  
danseforestillingen 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 kvelds-
arrangementene 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 
restaurert 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.  

Kaaresgata, guidet tur.
Langs Kåresgata vil det i jubileums- 
uka 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 fri- 
idrettsanlegg i Idrettsparken
En etterlengtet oppgradering av 
friidretts-anlegget 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.

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
 
 
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

PROGRAM ORKANGER 2013

Samarbeidspartnere - utvikling Nedre Rømme nærmiljøanlegg
Aktiv Eiendomsmegling • Orkdal Trafikkskole • Expert • Gjensidige Orkla • Hegle Regnskap • BDO • Exigo • BoGrønt Wormdal • Nordea 

• Nr1 Adressa Trykk • Orkanger Ur & Optikk • Orkla Shipping og Trading a-s • Orkla Isolerglass • Orklapøbben • Ekko Reklame • Orklareiser • Optimal Regnskap 
• Orkanger sentrum • Orkanger Ur & Gull • Coop Prix Orkanger • Coop Orkla Møre • Eiendomsmegler 1 • Albert E. Olsen • Orkla Credit • RA Audio

Når Orkanger Aktivum ønsker 
velkommen til en festival i ti 
dager, er det med et program 
basert på folkeopplysning, 
underholdning og pulserende 
sentrum. 

Orkanger kommune fra  
1920 – 1963 og flytting av 
sentrum fra Kaares gate til 
Orkdalsveien i 1950–60 årene, 
er folkeopplysning i stor grad. 
Å kunne oppleve kunst, idrett 
og god underholdning er gode 
opplevelser for tilreisende og 
innbyggerne i hele regionen. Å 
bidra til stor aktivitet i sentrum  
skaper trivsel, flere blir  
oppmerksomme på handlegatas  
fasiliteter, og nærings- 
virksomhetene får anledning  
til å vise sine produkter til 
mange besøkende.

Som arrangør vil Orkanger 

Aktivum rette en takk til de 
mange samarbeidspartnere  
som årlig bidrar til at  
arrangementet kan gjennom-
føres. At mange bidrar med 
ulike aktiviteter som  

underholdning fra scenen  
på Nedre Rømme, utstillinger, 
idrettsaktiviteter og andre 
aktiviteter, gjør at vi kan tilby 
et fyldig program.
 
Når mange velger å legge 
skole- eller konfirmasjons-
jubileum til festivaluka er 
arrangøren svært takknemlig 
for det. Det oppfattes som 
anerkjennelse av det arbeid de 
mange organisasjoner utfører i 
festivaluka. At publikum slut-
ter opp om arrangementet gir 
lysten til å planlegge nye  
arrangement, neste år er det 
15. i Orkangerdagenes historie.
 
Så til slutt, vi ønsker alle 
velkommen til hyggelige dager 
under Orkanger 2013.

Knut Even Wormdal
styreleder Orkanger Aktivum

Velkommen til 
Orkanger 2013!

Styreleder i Orkanger Aktivum Knut 
Even Wormdal og fast konferansier 
under Treffsted Nedre Rømme, Odd 
Ustad.

Produksjon og utgivelse: Avisa Sør-Trøndelag - Tekst og foto: Orklaposten AS - Redaksjonen avslutta – 6.juni 2013

Orkangerdagene 2013 - Informasjonsavis

En festival hvor Orkanger Aktivum inviterer besøkende  
til et tilbakeblikk i Kaaresgatas 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.

For mer informasjon og påmelding:

• Orklareiser AS, tlf. 72 49 57 50 eller www.orklareiser.no

• Orkdal Sparebank, Terje Sletvold, tlf. 72 46 63 06
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VI HAR NORGES MEST 
TILFREDSE BOLIGKUNDER 
FOR 3. ÅRET PÅ RAD
_ Tusen takk for tilliten!

www.aktiveiendom.no
Vi megler frem dine verdier.

Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss og er stolte av våre meglere som nok en 
gang viser at de setter kunden i fokus og lever opp til forventningene.

Aktiv Eiendomsmegling er bransjevinner kundetilfredshet på Norsk Kundebarometer 

for tredje året på rad. Det betyr at vi er den eiendomsmeglerkjeden med de aller mest 

tilfredse kundene i hele landet. Mange dører skal åpnes og mange nøkler skal overleveres 

også i tiden fremover. Vi lover å gjøre vårt beste for fortsatt å tilfredsstille våre kunder 

og opprettholde vår anerkjennelse.

Bransjevinner kundetilfredshet
- av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com.

Medlemmene i Orkanger Aktivum 
i 2013 er følgende: 
Båtklubben Terna, Coop Orkla BA,  
Da’Capo Danseklubb, Kløverringen, 
Orkanger Arbeidersamfund, Orkanger Historie,  
Orkanger Idrettsforening, Orkanger Pensjonistforening, 
Orkanger Sentrumsforening, Orkanger Vel, 
Orkdal Janitsjar, Orkdal Rotary Klubb, 
Orkdal Røde Kors, Orkdal Skolekorps, 
Orkla Fotballklubb, Orkla Undervannsklubb, 
Orkladal Veteranklubb, OTI-Sentret.

Styret i Orkanger Aktivum 2013: 
Leder: Knut Even Wormdal, nestleder: Marthe Togstad,  
sekretær: Rudolf  Larsen, kasserer John Olav Gjølmesli,  
materialforvalter: Ben Baldwin,  
varamedlemmer: Veslemøy Nordstrøm og  
Øystein Solem, revisor: Jarle Leknes,  
valgkomite: Vidar Ljøkel, Marit J. Togstad,  
Alv Helge Skeie.

Medlemsorganisasjonene 
og styret

O R K A N G E R  2 0 1 3  www. orkanger-aktivum.no 
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Sitatet er hentet fra et brev til 
Orkedalsørens Bygnings- 
representantskapet fra politi-
assistent L. K. Grundt, datert 
16. juni 1911. Saken var ikke av 
ny dato, men hadde blitt reist 
allerede i 1861. Grundt var 
offentlig tjenestemann og så at 
nordre del av amtet utviklet seg 
annerledes enn resten. Grundts 
brev var opptakten til at de 
folkevalgte skilte Øra fra bygda.

 
Dette er utgangspunktet for 
Rudolf  Larsens historiske 
gjennomgang av Orkanger 
kommunes historie fra 1920 til 
1963. Orkanger var fra 1837 
en del av Orkdal Herred. I siste 
halvdel av 1800-tallet vokste 
behovet for en oppsplitting i 
mindre offentlige enheter. En 
sterk medvirkende årsak til 
dette i herredet at folk på Øra 
mente der var et misforhold 
mellom det de betalte i skatt, og 
det de fikk igjen av kommunale 
goder. En komite som besto 
av A.O.Solem, Ingebr. Bakken, 
I.L.Ustad, lensmann Røhme, 
politifullmektig Grundt og 
sakfører Dahl ble oppnevnt for 
å se på saken.
 

BEFOLKNINGSGRUNNLAG
Et av momentene i oppsplitting 
av herredet var folkemengde. 
Folketellinga 1. juli 1917 viste 
befolkningsgrunnlaget for de 
nye herredene: Orkedalsøra 
1824 personer, Midtbygda 
3076 personer, Øverbygda 1792 
personer 

Da alt så ut til å ligge til rette 
for nye herreder, var det  
kommunenavn som kom på 
dagsorden. Den 14. januar 1918  
ble det invitert til allmanna-
møte i Arbeiderforeningen for  
å drøfte navnet på den nye  
kommunen. Møtet samlet fullt 
hus. Bygningsrepresentant-
skapet foreslo enstemmig at 
navnet på den nye kommunen 
burde være Orkla. Det kom opp 
en rekke forslag som alterna-
tiver: Orkang – engen ved Ork, 
Njardarvik etter offerhovet 
i nærheten til ære for guden 
Njord, Orkstad, Orkanger, 
Thamshavn, Orkedalsøren, 
Orkos, Orkangr (Kilde:  
Orkanger-boka side 384-386).
 

KOMMUNENAVN
Avstemningen viste følgende: 
Orkangr 12 stemmer, Orkla 
24 stemmer, Thamshavn 19 
stemmer, Orklaos 2 stemmer og 
Orklaør 1 stemme.

 
Herredsstyret var ikke fornøyd 
med noen av navnene fra 
allmannamøtet og uttalte seg 
med 18 stemmer for Orkanger, 
4 stemmer for Orkangr og 4 for 
Orkang.

 
Fylkesmannen forela navne-
saken for professorene Hægstad 
og Folk, som mente Ork var det 
eneste høvelige navnet. Ellers 
bemerket de: ”Orkanger er 
nylaget. Det må oppfattes  
som en sammensetning av  
elvenavnet Ork med anger 

Orkanger kommune 
1920-1963

”Jeg tillater meg herved å henstille at der 
bevirkes nedsatt en Komite, der skulle 
utrede Spørsmålet om, hvorvidt den  
nederste Del av Orkedalen bør gaa over  
til egen Kommune, eventuelt By.

Det var Orkanger Husmorforening 
som for over 40 år siden organiserte 
den første Barnas Dag. Hvert år i 
perioden 1970-90-tallet var det Barnas 
Dag. Dette var et svært populært 
innslag i midten av juni og det var stor 
deltakelse, minnes Kjellaug Fagerholt 
og Marta Landmark som var med i 
Husmorforeninga den gangen. Nå er de 
i ferd med å lage ei fotoutstilling som 
skal vises i Frivilligsentralens lokaler 
på Orkanger der Barnas Dag blir ett av 
temaene.

- Nå håper vi at barna fatter interesse  
for Barnas Dag igjen og tar imot 
utfordringen fra Orkanger Sentrums-
forening, sier Kjellaug Fagerholt og 
Marta Landmark.

- Målet er å starte opp igjen  
tradisjonen i forbindelse med  
Orkanger 2013, sier Gro Rostad  
i Orkanger Sentrumsforening.

Barn og voksne oppfordres til å lage 
kostymer selv og ha det artig både 
under forberedelsene til - og på selve 
Barnas Dag onsdag 19. juni.

Barnas Dag starter med kostyme-
opptog og oppmøte er på Orkanger 
barneskole kl. 17:30. Orkdal skolekorps 
går i spissen for toger som har følgende 
rute: Skolen, Orkdalsveien, gjennom 
ST-Trykkeriet med utstilling av Kaares 
gate og ender på Torget. Her blir det 
leiker, underholdning og premiering  
av kostymer.

Nytt liv i 
Barnas Dag
Orkanger Sentrumsforening inviterer alle barn  
i Orkdal til Barnas Dag på ettermiddagen 19. juni 
midt under Orkanger 2013. – Vi utfordrer barna 
til å være med i opptog i karneval-stil. Og det  
blir premier i mange kategorier! sier Gro Rostad, 
styremedlem i Orkanger Sentrumsforening.

Rudolf Larsen holder kåseri om Orkanger kommunes historie lørdag 22. juli under Hageparty på Bårdshaug Herregård.

Bilde fra et arrangement i Nr 66 under Orkanger 2012. Orkanger-trubaduren 
Thor Kvarsnes i aksjon.

(gammelnorsk angr), en noe 
trang bukt, en fjord, brukt i 
mange norske stedsnavn.  
Sammensetningen av elvenavn 
med anger er ikke alminnelig, 
men finnes dog. Da formen 
må anses som språkriktig, og 
navnet passer til stedsforholdet, 
kan navnet anbefales.”

 
Navnene Orkdal og Orkland 
hadde de språkkyndige ikke noe 
å innvende imot. Departementet 
var redd for at de tre nokså 

likelydende navnene kunne  
gi grunn til misforståelser,  
men da det synes å være  
alminnelig stemning blant de 
interesserte for å få nettopp 
disse navnene på herredene, 
antar departementet at de  
foreliggende forslag etter  
omstendighetene bør godtas.
 
KONGELIG RESOLUSJON
Ved kongelig resolusjon av 12. 
desember 1919 konfirmerte 
regjeringen vedtakene om 

deling av det gamle Orkedalens 
herred, og fylkesmannen fikk 
bemyndigelse til å fastsette tida 
for utskillelsen av Orkanger og 
Orkland, som han bestemte til 
1. juli 1920.

 
Vil du høre mer om det som 
skjedde da Orkanger var egen 
kommune fra 1920 til 1963, får 
du vite mye under hageparty  
på Bårshaug Herregård lørdag 
22. juni ved å høre Rudolf  
Larsens kåseri.

Fra Barnas Dag på Orkanger 1976: Marianne Olstad (brud) og Berit Solem (brudgom) i kreative 
kostymer. Foto: Avisa Sør-Trøndelag

Fra Barnas Dag ukjent årstall. Foto: Avisa Sør-Trøndelag

Ring 72 48 67 70

- Et miljø i balanse

Tid for rydding

72 48 67 70 • www.retura.no/st

Lei en container
Ring 72 48 67 70

- Et miljø i balanse

Forsikringen skal være som huset ditt - solid!

Er ditt 

forsikrings-

selskap i 

nærheten når 

du trenger det?

Er du boligeier er det viktig 

å ha riktig husforsikring hvis 

noe uforutsett skulle skje!

Ring oss for pristilbud!

Se www.gjensidigeorkla.no 

Unngå tastetrykk - ring direkte!

Følg oss på Facebook

/

Er du boligeier er det viktig 

å ha riktig husforsikring hvis 

noe uforutsett skulle skje!

Ring oss for pristilbud!

Unngå tastetrykk - ring direkte!

Kunst og kultur i Nr 66
parallell-utstilling med Galleri  
Thams på Bårdshaug Herregård.

Under Orkangerdagene åpner kunst-
foreninga ny utstilling i Nr 66, og det 
er den tradisjonelle Sommerutstillinga 
med arbeider av foreningas egne  
medlemmer.

I tillegg til Sommerutstilling, lokker 
Orkdal Kunstforening med etter- 
middagstime med Lyrikk og musikk.

- Dette ble godt mottatt i fjor. Et 
lavmælt arrangement med lokale  
aktører, sier leder i kunstforeninga 
Grethe Gutschmidt.

Arrangementene er åpne for alle  
og med gratis inngang.

Orkdal Kunstforening har 
skapt litt av en oase midt i 
Orkdalsveien i Orkanger  
sentrum. Lokalet går under 
navnet Nr 66. Og det oser 
av skaperkraft.

 
Kunstforeninga bruker lokalet som de 
leier av Kjersti Røhme, til både atelier, 
kursrom, sted for vernissage, kunst- 
opplevelser og utstillingslokale.

I mai og halve juni er det skulptøren 
og bildekunstneren Bjørn O. Sverrbo 
som har hatt gjesteutstilling. Den 
ble høytidlig åpnet søndag og er en 

O R K A N G E R  2 0 1 3  www. orkanger-aktivum.no 
4



O R K A N G E R  2 0 1 3  www. orkanger-aktivum.no 
7

Alle inviteres til deltakelse 
– både lag og enkeltutøvere  
er velkommen til årets 
uhøytidelige idretts- 
begivenhet som markerer  
slutten på Orkanger 2013

Det er både stafett og  
individuell konkurranse i 
idrettsgreinene: Svømming, 
sykling og løping.

STAFETT
1. etappe:
100 meter svømming  
i Gammelosen
 2. etappe
4,4 km. sykling - 2 runder 
rundt Gammelosen 

3. etappe:
2,2 km. løping - 1 runde  
rundt Gammelosen
 Tidspunkt
Stafetten starter kl. 15 i 
sørenden av Gammelosen

Hvem kan delta?
Familielag, bedriftslag,  
skoleklasselag, foreningslag,  
artiglag med premiering av 

beste kreative innslag.  
Aldersgrense 12 år.

Utstyr
På sykkeletappen er det kun 
tillatt med Offroad med  
min 2” dekk!
Hjelm på syklingen er påbudt!
 
Påmelding
Før kl. 14:30 i startområdet. 
Pris kr. 200,-

INDIVIDUELT
Bli med i konkurransen om  
å bli årets Bråttåbjønnj. 

Triatlon
1. Svømming: 100 meter i 
Gammelosen
 2. Sykkel: 6,6 km. med Offroad. 
Tre runder (to runder for damer 
4,4 km) rundt Gammelosen 3. Løping. 2,2 km. En runde 
rundt Gammelosen

Tidspunkt
Individuelt starter kl. 16 i 
sørenden av Gammelosen

Utstyr
På sykkeletappen er det kun tillatt 

med Offroad med min 2” dekk!
Hjelm på syklingen  
er påbudt!
 

Påmelding
Før kl. 15:30 i startområdet.  
Pris kr. 150,-
Aldersgrense 14 år. 

Mer informasjon: 
www.orkanger-if.no

Hvem blir Bråttåbjønnj 2013
Orkanger IFs årlige triatlon-mesterskap 
Bråttåbjønnj er som alltid avslutnings- 
arrangement for Orkangerdagene.  
I år skjer det søndag 23. juni, med start  
i sørenden av Gammelosen fra kl. 15.

Gapahuken ble bygd på dugnad 
og det er skapt en stemnings-
full samlingsplass for folk i ved 
elvebredden.

Gapahuken ble høytidelig  
innviet under Orkangerdagene 
i fjor. I år arrangerer vel- 
foreninga sosialt samvær  
under Orkangerdagene igjen, 
fredag 14. juni.

- Det blir grilling, kaffe og saft.  
Og så kommer en trubadur og 
bidrar til å skape fin stemning,  
sier leder i Evjensgrenda vel,  
Roar Lorentzen. Han  
oppfordrer folk om å parkere 
ved Bårdshaug stasjon, for da 
er det bare en kort spasertur 
langs elvestien før en kommer 
til gapahuken. Han ønsker alle 
hjertelig velkommen.

Puben på Nedre Rømme er 
blitt brukt til mye, blant annet 
har Orkanger Historie brukt 
lokale til sin faste temautstil-
ling de siste åra. I tillegg er 
det vanlig pubdrift med salg av 
øl, vin og andre drikkevarer og 
snacks. I år ønsker Orkanger 
Aktivum å utnytte det koselige 
lokale til enda en aktivitet  
– nemlig skape pubstemning 
med kulturinnslaga.

LOKALE KREFTER
Arrangøren har hentet lokale 
artister som skal bidra til å 
skape god stemning!

Stig Harald Trygstad  
er først ut.
Han er lærer som synger på 
siste verset i yrkeslivet, for  
han pensjonerer seg fra  

skoleslutt ettersom han  
fyller 67 år i juni. Når skole-
ferien starter, begynner han  
på en helt ny sang i livet og  
får langt bedre tid til sin  
lidenskap og hobby – sang  
og musikk.

Han lover koselig trubadur-
underholdning med sanger  
av svenske legender som  
Cornelis Vreswijk og  
Fred Åkerstrøm - samt kjente 
og kjære trønderviser. Han  
akkompagnerer selv på 
gitar. Han overveier å kjøpe 
munnspill etter hvert, for 
sanghobbyen kommer som  
sagt til å få enda mer av hans 
tid nå som lærergjerningen  
er over.

- Sang og musikk er en  
koselig hobby. Det er både  

mye selskap i den og skaper 
stemning, sier Trygstad  
som gleder seg til å komme  
til Orkanger 19. juni. 

ALLSANG
Torsdag er det duoen Nina  
og Jacek. I følge en omtale  
fra konsert i Olavs Pub i 
Trondheim lager duoen 
høy stemning med allsang 
og gjerne låtutvalg etter 
oppfordring fra publikum. 
Musikken spenner fra  
de tøffeste hit-låter via  
60-tallsrock og til de mer  
rolige ballader og visesang. 

Felles for alle sanger er  
at dette er coverlåter,  
kjente og kjære som gir  
publikum mulighet til å  
synge med.

Naustplassen  
ved elvebredden

Trubadurer på pubkvelder

Evjensgrenda vel har bygd gapahuk  
der det tidligere var naustplass ved 
Orkla like ved Evjen. 

Stig Harald Trygstad  
opprinnelig fra Byåsen, 
men for lengst  
emigrert til Agdenes 
får æren av synge  
på åpningskvelden  
for Pubkveld på  
Nedre Rømme.

Båtklubben Terna feirer 60 år i 2012 og inviterer til tradisjonell St. Hansfeiring 
og historisk bildeutstilling i samarbeid med Orkanger Historie.

Lettvint for deg
som skal selge bolig.

Alle tjenester samlet
under ett tak.

EiendomsMegler 1 avdeling Orkanger er nå samlokalisert
med SpareBank 1 SMN. Du finner oss i AMFI senteret.

Ring 05250 for MeglerTakst eller en uforpliktende boligprat

Fra bygginga av gapahuken på naustplasseen ved Orkla i fjor. Foto: Endre Evjen

Stig Harald Trygstad Nina & Jacek

Orkanger Historie har lagt 
ned mye arbeid i å samle inn 
konfirmasjonsbilder med 
navnsetting av konfirmanter  
fra 1945 – 2013. Boka 
lanseres ved eget arrange-
ment på Nedre Rømme  
tirsdag kveld i festivaluka. 
Boka blir lagt ut for salg  

på Nedre Rømme i åpnings-
tida 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.

Lansering av boka «Konfirmasjon 
1945 – 2013»

Les mer på:
www.bdo.no

DET LIGGERMYE
HARDTARBEID BAK
GODE RESULTATER

BDO er et revisjons- og rådgivnings-
selskap med over 1200 ansatte 
over hele landet.

For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, 
eller kom innom oss 
i Orkdalsveien 89, Orkanger.

SKIFTE eller
REPARASJON AV BILGLASS?

Ring 72 48 10 45

Gratis utlån av bil mens ruten blir skiftet!

FLIKKARBEID
- utskiftning av glass i hus
- dører og vinduer etter mål

FÅ EN SOLBRILLE

AMFI ORKANGER - TELEFON 72 48 78 50

Tilbudet inkluderer basis glass (Brilliant og Performance 
sol 1,5 ubehandlet) frem til 30. juni. Kan ikke kombineres 
med Basic sortiment, andre tilbud eller rabatter. 

Verdi inntil kr. 1400

enstyrke/2400 

progressive

MED DIN STYRKE VED KJØP AV BRILLE
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Ta turen til GRØNØRA

Service og 
næring

• Bilverksted
• Alt innen 
transport

• Isoler Glassruter
• Grafiske tjenester
• Regnskap, revisjon
• Mekanisk industri

• Miljøindustri
• Resirkulering

• Kontorrekvisita
• Dekk og 

smøreoljeleverandør
• Interkommunalt 
havnefellesskap

Rørleggeren i nærheten

Grønøra, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 24 33

Vi tar service og 
utfører reparasjoner

på lastebil, buss, 
anleggsmaskiner og personbiler.

Ta kontakt med 
din lokale mester for tilbud!

• Mekanisk verksted
• Bygg og anlegg: - stålbygg - stålkonstruksjoner

• Verneutstyr • Verktøy • Elektroverktøy • Brannsikring

• Festemateriell • Maskiner • Sveisutstyr

Grønøra Industriområde, 
7300 Orkanger

Tlf. 72 48 89 14 / 975 11 290

Ditt lokale trykkeri

www.orklagrafi ske.no
mail: fi rmapost@orklagrafi ske.no

Grønørveien 54, 7300 Orkanger 
 72 48 75 40

Norges mest 
moderne avistrykkeri

• Skruer • Bolter • Sveiseutstyr
• Verneutstyr • Verktøy • Rekvisita

Vi har alt du trenger!

www.hamos.no - Tlf 72 48 37 00

Åpningstider
Orkdal miljøstasjon:
Man - fre: 8-16
Torsdag: 8-19 
Lørdag: 9-14

Grønøra, 7300 Orkanger - Tlf 72 48 22 66

• PKK/EU-kontroll 
• Service og reparasjoner av alle bilmerker.

• Mekanisk verksted

Grønørveien 19, 7300 Orkanger.
Tlf. 73 95 60 73 - Fax. 72 48 73 81

Grønøra næriingspark, Orkanger
Tlf. 72 48 00 22

Anerkjent leverandør av 
hovedtavler og underfordelinger

www.hiltula.no • 72 47 97 90

Orkdal AS, Grønørveien 19
7300 Orkanger

Tlf.: 406 04 260 E.post: orkdal@comfort.as

ALT INNEN RØR OG STÅL

Grønøra Indstriområde 7300 Orkanger
Tlf. 76 46 70 00 Åpent 07:00–15:00

www.norskgjenvinning.no

Kjøp av jern og
metaller/vrakbilmottak
Utleie av containere for jern og metall

Tlf. 72 46 70 00  Åpent 07:00-1500

O R K A N G E R  2 0 1 3  www. orkanger-aktivum.no 
8



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

Fjorårets hageparty ga  
Bårdshaug Herregård mersmak 
og inviterer også i år, og  
partydag er lørdag 22. juni.

Hotelldirektør Arve Tokle  
frister med storband, høye 
glass, løs snipp og god  
stemning. Serveringa flyttes  
ut, men kommer regnet er  
alternativet klart: Hotellets 
egen paviljong i tunet mellom 
hotellbyggene, og her er det 
plass til ca 100 under tak.

Man kan trygt si at det er 
tradisjoner for hageparty på 
Strandheim fra lenge før Or-
kangerdagene. Fortidens party 
var nok bare var for de kondis-
jonerte mens dagens er party 
for alle, noe fjorårets arrange-
ment virkelig ble et bevis på.  

I fjor samarbeidet hotellet  
med Orkdal og omegn  
kreftforening som arrangerte  
mannekengoppvisning og  
storbandmusikk med  
vokalisten Heidi Blåsmo 
Frantzen og hennes band 
Funky Mamas & The Royal 
Rumble. I år er det Skaun 
Storband som sørger for de 
musikalske innslagene.

I tillegg tilbyr Herregården 
et kåseri om gamle Orkanger 
kommune. I år er det akkurat 
50 år siden Orkanger  
kommune ble innlemmet i 
storkommunen Orkdal  
sammen med de omkring-
liggende Geitastrand, Orkdal 
og Orkland.
Kommunejubileet for Orkdal 
blir feiret behørig av  

kommunen med utstillinger og 
andre arrangement utover året. 
Under Orkangerdagene setter 
Orkanger Aktivum fokus på 
gamle Orkanger. Det er Rudolf  
Larsen, tidligere ordfører  
i Orkdal, næringssjef  i  
kommunen og mangeårig 
ansatt og salgssjef  hos  
Grytting AS som er hyret  
for å kåsere om Orkanger  

kommune 1920-1963. Dette 
skjer like etter kl. 16:00 da 
hagepartyet starter.

Hotelldirektør Arve Tokle 
synes det er spennende med 
lokalhistorie i historiske  
omgivelser i Herregårds-
parken. Det er for øvrig mer 
spennende som skjer.  
Bårdshaug Herregård har 

ansatt ny kjøkkensjef  etter 
Øystein Kvåle som slutter. Den 
nye sjefen heter Linda Bjørgan, 
utdannet kokk og har flere  
års erfaring. Hun har jobbet 
ved Bårdshaug et års tid og 
gjort en glimrende jobb og  
har nå tatt utfordringen som 
sjef. Hun skal blant annet  
utvikle herregårdens nye  
lunsjkonsept.

Orkanger Vel har delt ut  
trivselsprisen hvert år siden 
den ble innstiftet ved 75-års-
jubileet i 2003. Kravet er at  
vinnerens innsats skal samsvare  
med formålsparagrafen til  
velforeninga: Forskjønnelse  
og trivsel på Orkanger.

Folk flest kan komme med  
forslag, og det er styret i  
velforeninga som er jury.

Dette er de  
tidligere vinnerne:
2003: Velforeninga i Øvre 
Hovsbakkan. Bygger samhold 
gjennom fysiske tiltak.  

2004: Knut Even Wormdal. 
Skaper liv på Orkanger, steds-
stolthet og identitetsfølelse.  

2005: Stikomiteen i OIF. 
Sørger for at vi andre  
kommer til dekket bord i 
marka. Folkehelse. 

2006: Snegleplukkerne 
Borghild Melby og Karin Røli. 

Innledet sin personlige krig 
mot brunsneglene på Orkanger. 
Har plukket flere hundre tusen. 

2007: Båtklubben Terna. 
Har skapt et fantastisk  
miljø og sosialt treffpunkt  
gjennom dugnad. Bevisst på 
lokal forankring.

2008: Marta Landmark 
og Natteravnene. Marta  
sentral da Natteravnene i  

Orkdal etablert i 1996 med 
utgangspunkt i husmorlaget.  

2009: Orkanger historie. 
Gjennom systematisk  
dugnadsarbeid tar en gruppe 
frivillige vare på historien vår, 
og sprer kunnskap om den.

2010: Ja-menneskene 
Oddbjørn Fossland og  
Vidar Liøkel. Dugnadsånden 
personlig på Orkanger. 

2011: OIF fotball. Flott 
mobilisering under mottoet 
“fotball for alle” Får prisen 
særlig for arbeidet med  
integrering.

2012: Ryddegjengen ved 
Orkdalstorget. Rydder langs 
veier og gater.

Hageparty på Bårdshaug Herregård

Hvem får Orkanger Vels 
trivselspris 2013?

Hageparty har vært en del av 
Orkangerdagene siden oppstarten. 
Inntil for to år siden var det hagen ved 
Strandheim som var partyplass. I fjor ble 
den flyttet til Bårdshaug Herregård pga  
oppussingsarbeider på Strandheim.

I fjor var det Ryddepatruljen ved Orkdalstorget som 
vant Orkanger Vels Trivselspris. Prisen for 2013 
skal tradisjonen tro deles ut på Nedre Rømme  
lørdag 22.juni under Orkangerdagene. Hvem får 
den? Ja, se det er en hemmelighet!

Ei fotoutstilling i Orkdal  
Frivilligsentral på Orkanger 
blir satt opp i forbindelse med 
Orkanger 2013 og her blir  
Husmorforeningas mange 
aktiviteter og idéer presentert. 
Det er Kjellaug Fagerholt og 
Marta Landmark, tidligere  
aktive medlemmer i lokal- 
foreninga som har laget  
utstillinga.

Foreninga kan se tilbake på  
stor aktivitet med tema som 
miljø, pensjonsrettigheter, 
familiesaker, husmorens rolle. 
Husmorforeninga var tidlig  
ute med mye og etablerte 
Askeladden barnehage i 1972 
og Natteravnene i Orkdal på 
midten av 90-tallet.

- Noe av det vi er svært  
stolte over er vårt  
engasjement for miljøet. Vi  
jobbet inn mot forretningene 
for å fjerne unødvendig  
emballasje og vi ble med  

i kommunens Øko-team,  
forteller de to.

Orkanger Husmorforening  
endret navn til Orkanger 
Kvinne- og Familielag da 
forbundet endret navn i 1997. 
I 2000 fikk laget Orkdal 
kommunes miljøpris for sitt 
engasjement for miljøarbeid 
i lokalsamfunnet, fokuset på 
å redusere forbruket og gjøre 
forbrukerne med miljøbevisste. 
Høsten 2009 pakket  
medlemmene ned fanen for 
godt. Det var ikke idéene de 
hadde forlatt, men medlems-
tallet hadde sunket og de  
som var igjen følte de var for  
få til å fortsette.

Nå blir historien til foreninga 
løftet fram under utstillinga.  
De håper mange tar turen til 
Frivilligsentralen for å finne 
ut mer om Orkanger Husmor-
forening – eller Orkanger 
Kvinne- og Familielag.

Husmorforeninga i 60 år
Orkanger Husmorforening ble stiftet for  
60 år siden. Foreninga ble avviklet for  
noen år siden, men fremdeles lever mange  
av aktivitetene foreninga startet.

Bilder fra Orkanger Husmorforenings aktiviteter gjennom 60 år: Øverst: Fransk aften 1974. 17. mai-feiring. 
Nederst: Arbeidsstua 1954. Fra opptog under Orklamartnan. 

Fra fjorårets hageparty på Bårdshaug Herregård.

Tre representanter fra Ryddegjengen som ble Trivselsprisvinnerne 2012: Marius 
Brevik med plaketten, Jørgen Ervik med blomster, Marius Kvernberg med 
sjekken på 3 000 kroner sammen med utdeler, tidligere leder i Orkanger Vel, 
Hans Kringstad.

Lørdag 22. juni er det  
muligheter for alle som har 
noe å selge. Da er Torgdag på 
Torget i Orkanger sentrum 
der plassen står til disposisjon 
for torgkoner og torg-menn 
med varer av alle slag - alt fra 
gamle klær, nylaget mat eller 

husflid og håndverk. Frivillige 
lag og foreninger inviteres 
spesielt til å vise seg fram, 
verve medlemmer og sørge for 
liv og aktiviteter. Orkanger 
Aktivum lover aktiviteter for 
barna og det blir satt ut  
lunsjbord på Nedre Rømme.

Torgdag og lunsjbord

Orkanger Aktivum  
arrangerer også i år Treffsted 
Nedre Rømme. I år er første 
arrangementskveld tirsdag 
18. juni med presentasjon av 
Konfirmasjonsboka for  
Orkanger 1945-2013.  
Deretter fortsetter  
Treffstedet med ulike  
arrangement fram til og med 
lørdag kveld. Nytt av året 
er Pub-kveld inne i Nedre 
Rømme-puben onsdag og 

torsdag, mens fredag og 
lørdag blir det arrangement 
fra scenen i Nedre Rømme-
teltet. Fast innslag på  
Nedre Rømme er Orkanger 
Histories faste temautstilling 
med bilder fra sitt rikholdige 
bildearkiv. I tillegg vil det 
bli fotoutstilling som viser 
Orkanger kommunes historie 
fra 1920-1963. Presentasjon 
av Dagens talent vil det også 
bli hver kveld.

Treffsted Nedre Rømme

Din idé – vår design!

Gamle Drammensvei 48, 1369 Stabekk, tlf.: 67 53 78 52 
Åpningstider: Man. – Fre. 07.00 – 17.00, Lør. 09.00 – 15.00

A & E Martinsen

Finnes i 16 ulike 
fargetoner!

2,5 liter

GRATIS KÄRCHER 
HØYTRYKKSPYLER 
VED KJØP AV UTENDØRSMALING FOR 3000,- 

1299,-
Husmalingen 

med opp til 16 års 
holdbarhet

10 liter

Tilbudet gjelder alt av Nordsjö utendørsmaling og 
varer så lenge beholdningen av høytrykkspylere rekker. 
Kärcher K.2.100 høytrykkspyler har en verdi på 999,-. 

449,-
2,5 liter

Utendørsmaling 
spesielt egnet til 
dører/vinduer 

BEST
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SUPERIOR BLOCKING PROPERTIES

Tested by Danish Technological 
Institute, May 2012
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Laksøra, 7300 Orkanger
Tlf. 72 83 92 00 – 400 01 924

ENDELIG

ROBOTGRESSKLIPPER
GARDENA R40Li
Arbeider selvstendig
og lades automatisk

10
Eik-pris kr:

9 999,-

Kaares gate 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 utstilling 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.

Utstillinger på Frivilligsentralen
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Trehusene ligger som perler  
i et kjede langs den gamle 
hovedgata på Orkanger. I dag 
er det bare boliger her, på 
1950-60-tallet, ja helt til langt 
oppi 70-åra, var dette sentrum 
med service og handel  
som overgår mange større 
tettsteder i dag.

BUTIKKDRIFT
- Jeg har bodd her på Nerøra 
hele livet, bortsett fra noen 
år i utlendighet. Fra 1965 har 
jeg bodd og drevet forretning 
her i Kaares gate. Butikken 
het Thamshavn Skipshandel 
og ble drevet fram til først på 
1990-tallet.

Også kona hans, Vigdis, har 
omtrent samme historie. Hun 
vokste opp i Rømmesmoan og 
kom flyttende til Kaares gate 20 
i 1972.

- Jeg åpnet motebutikken 
Isadora i 1974 i førsteetasjen 
her i nr 20. Huset blir kalt 
Wilmannsgården og her har 
det vært generasjoner med  
forretningsdrift, forteller hun.

På gamle bilder viser butikk-
skiltene at J.E. Wilmann og 
H. Levin hadde butikk her. På 
et annet bilde kan vi se at det 
henger et skilt med «Kafé» ut 
fra veggen.

BYGGER STAKITT
- Spennende  historier,  
kommenterer Tore Jønland 
som har flyttet inn med kone og 
liten unge i nybygd tomanns-
bolig i Kaares gate 7.  
- Skjønner at vi har kommet til 
et område med en unik historie 
og som fremdeles har sjel. Det 
er om å gjøre at vi som bor her 
tar vare på historien og følger 
opp med engasjement selv. Som 
keeper på OIFs fotballag har 
jeg Nikki Konstad ofte i nær-
heten, og han er et oppkomme 
av historier om folket på Øra. 
Det er viktig at vi som flytter 
hit får kunnskap om dette. Vi 
skal bygge stakitt utafor huset!

En av de store utfordringene  
til beboerne er hvordan ny tid 
skal innlemmes i plassen man 
har til rådighet. Hvordan skal 
de få plass til to biler og  
campingvogn når gårdsplassen  
egentlig bare hadde plass til 
to sykler og ei barnevogn 
… Heldigvis er bevaring av 
arkitektur og byggeskikk satt 
på dagsorden av kommunale  
myndigheter. Til noens 
fortvilelse, men andres store 
forståelse er de gamle uthusene 
på Nerøra fredet og kan ikke 
rives, men tas vare på og  
utnyttes etter dagens behov.

SENTRUMS-
AKTIVITETER
Vi står utafor Wilmannsgården 
– midt i Kaares gate – og  
kjentfolk peker i alle  
retninger.

- Dette var Orkanger sentrum. 
Her var det tre bakeriutsalg, tre 
fiskmatforhandlere, hotell på 
Fernie Plass, politistasjon der 
lensmann Thorgård regjerte, 
fire dagligvarebutikker, to 
frisører, tre kaféer, flere 
klesbutikker eller konfeksjons-
forhandlere som de ble kalt, 
møbelbutikk, to skomakere, 
fotograf, ølutsalg, taxisentral, 
bensinstasjon, blomsterbutikk, 
malerforretning, kiosk,  
hattbutikk, slakter og  

skobutikk. Her var det 
musikkpaviljong og torg.

Atle og Vigdis Tuflåt blir  
sufflert av en annen gammel  
ørbøgg som har flyttet til 
Rømmesveien, Knut Even 
Wormdal, leder i organisa-
sjonen Orkanger Aktivum 
som står bak arrangementet 
Orkanger 2013.

- Jeg er så fascinert over  
historien til gamle Orkanger.  
Og jeg er veldig glad for at 
området er bevart som bolig-
område og at del aller fleste  
huseierne ser ansvaret i å  
bevare småhusbebyggelsen.  
I år har Orkanger Aktivum 
bestemt at nettopp Kaares gate 
skal være Orkangerdagenes 
historiske tema, sier han.

FOKUS PÅ  
KAARES GATE
Gata blir løftet fram i mange 
sammenhenger. Ett av dem er 
en rekonstruksjon av Kaares 
gate fra ca 1960. Dette gjøres 
gjennom en fotomontasje i 
gamle trykkerihallen bak  
ST-Bygget i Orkdalsveien. Det 
blir gata i miniatyr, men såpass 
høyt at vi får en følelse av å 
gå langs gata. Da kan vi finne 
krysset Kaares gate – Grensen, 
og slå av en prat utafor nr 20, 
Wilmannsgården. Kanskje står 

det en benk utafor Kaffistova 
eller Thamshavn Skipshandel.

I tillegg til denne «streets of  
yesterday»-utstillinga, vil det 
på seks husvegger langs  
gateløpet settes opp seks  
fotomontasjer som viser 
hvordan det var. Dermed vil 
folk kunne sammenligne gamle 
dager med nå.

Arrangementet Barnevogns 
Grand Prix, med start fra  
Orkanger Prix-butikk, skal 
også gå gjennom Kaares gate. 

Onsdag 19. juni er et av  
innslagene på kveldsarrange-
mentet på Nedre Rømme viet 
gata – «Kares gate, på godt og 
vondt». Da blir det både  
nostalgi, ny tid, gode  
fortellinger og mange  
sannheter gjennom samtaler 
på scenen i Treffsted Nedre 
Rømme.

- Velkommen til Kaares gate
Båtklubben Terna inviterer  
til Sankthansfeiring med  
bålbrenning i et maritimt 
miljø ved småbåthavna nord 
på Orkanger. Det blir  
anledning til å kjøpe mat  
og drikke.

Orkanger Vel har lang  
tradisjon for å arrangere  
Familiedag i Hermetikken  
siste dag i Orkangerdagene,  
som i år er på selveste 
St.Hansaften 23. juni.  
Velforeninga lover også i år å 
ha grillen klar, og har mange 
artige aktiviteter for både barn 
og voksne. Det blir anledning 
til å kjøpe grillmat og drikke.

Orkdal Historielag ønsker 
velkommen til det 200 år  
gamle naustet som er  
restaurert og satt opp like ved 
småbåthavna Terna. Naustet 
inneholder en utstilling av 
utstyr fra fjordfiske og  
”Feskarøra”.

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.

Sankthans- 
feiring på Terna

Familiedag i 
Hermetikken

Naustet i 
Grovafjæra

Lunsjbord på 
Nedre Rømme 
og Torgdag

Glimt fra Kaares gate anno 2013.

Over: Kaares gate utafor nr 20 under 2. verdenskrig. Foto: Fotograf Sødahl
Under: Samme plass i dag. Fv. Atle Tuflåt, Tore Jønland og Vigdis Tuflåt.

Medlemmer i Kjør for livet fikk møte Kronprinsesse Mette Marit i fjor sommer. Kjør for livet støttes økonomisk av Kronprinsparets fond. Foto: Kjør for livet Orkanger

Atle og Vigdis 
Tuflåt har bodd i 
Kaares gate på  
Orkanger i over en 
mannsalder. Nylig 
kunne de ønske 
Tore Jønland  
velkommen som  
ørbøgg og beboer  
i gamle Orkanger 
sentrum. 

Klubben i Orkdal består av 
både gutter og jenter. Den er 
etablert i samarbeid mellom 
Orkdal og Skaun kommune, 
og er en av 12 slike nasjonale 
tilbud som Kjør for livet har 
etablert. Som klubbnavnet sier 
er Orkdal den femte i rekken, 
og hadde oppstart i mars 2012. 
Innsatsen igjennom året har 
vært veldig bra, og de fem  
ungdommene har sammen  
med sine to veiledere virkelig 
funnet tonen. En klubbkveld 
har variert innhold, og  
ungdommene selv er i stor 
grad med å påvirker innholdet. 

BYGD EGEN BIL
Kvelden starter med en  
halvtimes teamprat, som  
kanskje er den viktigste delen 
av tilbudet. Her skapes den 
gode praten og diskusjonene i 
et godt lag. Hver kveld jobbes 

det med et tema, som kan  
være alt fra mobbing til trafikk- 
sikkerhet. Etter dette har  
de 2.5 timers aktivitet i  
klubbgarasjen, eller på trening  
f.eks. på banen på Løkken. 

Vinterens aktiviteter i garasjen 
har vært varierte. De har blant 
annet bygget en egen Golf  
GTI bilcrossbil, som snart er 
klar for trening. Ungdommene 
har også fått mulighet til å ta 
med egne prosjekter, og alt  
fra moped til store traktorer 
har fått nødvendig stell og 
vedlikehold i klubblokalet.
Viljen til oppmøte blant  
ungdommene er veldig stort. 
Til en av vinterens klubb-
kvelder kom en av ungdom-
mene kjørende på moped med 
piggdekk i minus 17 grader! 
Bak fulgte foresatte i bil for 
å levere delene, og for å bistå 

om det ble for kaldt. Mopeden 
måtte selvfølgelig være med 
slik at ungdommen gjort  
nødvendig vedlikehold!

VIDEREFØRES
- Vi er veldig fornøyd med 
ungdommens innsats, jobben 
som er gjort og resultatene 
for klubben i Orkdal. Vi er nå i 
samtaler med Orkdal  
kommune for en videreføring  
av avtalen fra høsten av,  
forteller gründer i Kjør for 
livet, Knut Ove Børseth.

Lørdag 22. juni stiller  
klubben i Orkdalsveien med 
egen stand og den nybygde 
bilcrossbilen og ungdommene. 
Organisasjonen har også flere 
godbiter på bilfronten:
- I tillegg til klubbens egen 
bil har vi fått med oss flere 
gromme biler fra noen av  
våre samarbeidspartnere 
og ambassadører! Vi håper 
mange benytter muligheten 
til å komme innom oss for å 
lære mer om Kjør for livet, og 
gjerne stiller spørsmål til oss, 
oppfordrer Børseth.

Ungdommene i Kjør for livet 
klare for Orkangerdagene
De fem ungdommene i Kjør for livet-klubb #05 
Orkdal har det siste året vært samlet en kveld  
i uka i klubbgarasjen på Grønøra. Under  
Orkangerdagene 22. juni kan du møte  
ungdommene og klubben, og høre litt  
hvordan det siste året har vært for dem.

Arne Fagerholt har koreo-
grafert danseforestillingen 
Patina, bestående av godt  
voksne damer som har  
utgangspunkt i Orkdal  
Seniordans.

Forestillingen har fått  
nasjonal interesse. De har 
vist den i Orkdal Kulturhus, 
Olavshallen og i juli drar  
de til Den Norske Opera  
og Ballett for å spille flere 
forestillinger.

Den store interessen blant 
publikum har blant annet  
ført til at NRK laget  
dokumentarfilm «Arne og 
damene» – historien 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 torsdag  
20. juni under Orkanger 2013.

Arne og 
damene

Barnevogna 
Grand Prix

Kaares gate i 
ST-trykkeriet

For tredje år på rad inviterer 
Prix Orkanger til en tur-
marsj for barnefamilier med 
barn i vogn. Andre familie-
medlemmer 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.

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

� Sentralbord 72 48 30 00
� www.orkdal.kommune.no

� postmottak@orkdal.kommune.no

Orkdal 
Folkebibliotek
lørdag 22. juni
kl. 10.00-15.00

ÅPEN DAG
Presentasjon 
av gammel 
fototeknikk.

● stort utvalg 
   i blekk og toner
● kontorrekvisita
● kontormøbler
● kontormaskiner
● verdi/brannsikre skap

- distriktets kontorleverandør til næringsliv og privatpersoner

Kjør for livet holder klubbkvelder der motorhobbyen dyrkes.

Det blir en spesiell guds-
tjeneste i Orkanger kirke 
søndag 23. juni. Da inviteres 
til 50-års konfirmanttreff. 
Alle som konfirmerte seg i 
kirken i 1963 er altså spesielt 
invitert. Ekstra spesielt er  
det i år ettersom menigheten 
kan presentere minnebok  
med foto av alle konfirmant-
kull på Orkanger i perioden 
1945 til 2013.

Gudstjeneste i 
Orkanger kirke

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



O R K A N G E R  2 0 1 3  www. orkanger-aktivum.no 
1 5

Designer av genserne er  
Guri Almli Stokkan, en av 
innehaverne av forretningen 
Tråsnella i Orkanger sentrum.

STRIKKE-BOOM
- Vi opplever en strikkeinteresse 
av de sjeldne, sier Solveig  
Bjørseth, daglig leder i Tråsnella. 

For et års tid siden tok strikke-
dilla helt av med Dorthe Skappel-
genseren. Den profilerte TV2-
programlederen tok i bruk en  
tjukk ullgenser designet av  
datteren Maria i sitt TV-program 
«God kveld Norge». Til tider 
har det vært bestillingsliste på 
garn til Skappel-genseren, og 
som har utløst en generell  
strikkefeber blant folk. «Farmen»
-genseren som ble lansert via 

realityserien «Farmen» - også 
et TV2-program – markeds-
førte også strikking og strikke-
produkter.

Strikkeinteressen fortsatte med  
at Marius-mønsteret, som første 
gang ble lansert for over 50 år 
siden, fikk en ny renessanse-
periode. Marius-genseren har 
vært populær i perioder helt 
siden skilegenden Marius  
Eriksen fikk en genser oppkalt 
etter seg i 1953. 

Med en sånn strikkeinteresse, 
kom også idéen om lokale 
strikkeoppskrifter seilende. 
Idrettsinteressen i Orkdal  
kommune med seks idrettslag  
har i første omgang gitt mønster 
til Klubbgenser for fire av dem. 

Og dersom interessen er der,  
er det ingen umulighet å  
innlemme også Svorkmo/
NOI og Fjellmann i Tråsnellas 
Klubbgenser-portefølje.

TILBEHØR
Og det stopper ikke med  
genser: Det blir laget mønster 
for både votter, luer og  
pannebånd.

Nå i sommer har Tråsnella-
ansatte laget prototyper på  
2- og 4-årsstørrelser, men det  
er selvsagt mulig å utvide  
mønsteret slik at det passer for  
alle størrelser helt opp til 
voksen.

Klubbgenser-mønster kan 
kjøpes hos Tråsnella sammen 
med garn i riktige farger.

Ønske om oppgradering av 
løpebanen rundt hovedbanen 
har eksistert i generasjoner. 
Endelig er det realisert.

- Orkanger Idrettsforening har 
dermed gleden av å invitere til 
åpning av et topp moderne fri-
idrettsanlegg i Idrettsparken på 
Orkanger, sier OIF-leder John 
Ivar Evjen.

OIF har hatt planer om  
utvikling av Idrettsparken 
lenge. Nå er anlegget blitt  
en realitet takket være stor  
dugnadsinnsats fra iherdige 
OIF-ere samt finanserings-

bidrag fra gode støttespillere: 
Orkdal kommune, Orkdal 
Sanitetsforening, Orkdal 
Sparebank, Washington Mills, 
Thamshavn Verk – og spille-
midler fra Norsk Tipping.

OIF håper at alle vil være med på 
åpningsdagen. Ordfører Gunnar 
Hoff Lysholm foretar den off-
isielle åpninga. Alle er hjertelig 
velkommen som  
publikum også under idretts-
arrangementene som fortsetter 
etter at åpningsseremonien  
er over. Da blir det nemlig  
friidrettsdag for barn og unge.

Lørdag 15.august er kvelden  
og i år er det Orkanger IF  
som har hovedansvaret for 
gjennomføringa.

- Overskuddet går til finans-
iering av OIFs nye kunstgress-
bane i Idrettsparken, sier 
Thomas Nordahl Pedersen i 
OIF fotball. – Vi vil også ta 
en symbolsk inngangspris på 
50 kroner for å sikre enda mer 
penger til det nye anlegget i 
Idrettsparken.

- Fotballavdelinga i OIF er 
mange voksne som gjør en 
fantastisk dugnadsinnsats.  
De stiller også opp på  
Hermetikken-festen som  
vakter og i kiosksalget! sier  
Nordahl Pedersen.
Orkanger Vel har som  

alltid ansvaret for under- 
holdninga fra scenen. Den 
starter med historisk innslag 
der konferansier Nikki Konstad  
syr sammen det hele. I år  
er det historier fra Kaares  
gate opp gjennom tidene og  
Orkanger Vels egen  
85-årige historie som står  
på dagsorden.

Gjennom mange år har  
Konstad samlet gode  
historier om livet på Nerøra  
og hoved-gata Kaares gate.  
Han har fridd til gamle ørbøgg 
for å greie å fargelegge  
dagliglivet og hvordan folk 
hadde det. For publikum er det 
bare å møte opp – og kanskje 
får vi vite hvem denne Kaare 
er, som har fått ei gate oppkalt 
etter seg.

Forrige velforeningsleder  
Hans Kringstad har skrevet 
historien om Orkanger Vel  
og den begynner slik:
«Orkanger Vel startet  
som en ren kvinneforening  
i 1928. Bakteppet var  
en opprivende strid i Orkedal 
Sanitetsforening. Utelukkende 
kvinner drev sanitets- 
foreninga, men mange menn 
sto som støtte-medlemmer. 
Striden dreide seg om  
hvorvidt disse mennene skulle 
ha stemmerett.

Ragnhild Richter, gift med  
doktor Andreas Richter, var 
formann i sanitetsforeninga. 
Hun var mot å gi mennene 
stemmerett, men tapte denne 
kampen. Richter trakk seg og 
samlet en del av sine støtte-
spillere til stiftelsesmøte for ei 
ny forening 31.oktober 1928.

Formålet var å arbeide for  
”Orkangers vel”.»
I år er det 85 år siden starten. 
Under Hermetikken-festen får 
du vite mer om historien.

Etter historietimen blir det 
tradisjonell fest med musikk 
og underholdning ved Tor 
Kvarsnes, Elling Breunig og 
Jan Brevik.

Det blir salg av øl, vin og  
grillmat. I år har Orkanger  
Ifs fotballavdeling overtatt  
arrangøransvaret og får 
dermed inntektene. Arrangøren 
oppfordrer folk til å ha med 
gode, gammeldagse kontanter 
for de skal ikke benytte  
kortautomat.

Klubbgenser for fire

Lørdagsfest i 
Hermetikken

Fire Klubbgensere med fem velvillige 
modeller: F.v. Orkanger IF – Sander 
Høston Gaustad (2), Orkdal IL – 
Kasper Høston Gaustad (4), Orkanger 
IF – Marie Krogsgaard (2,5), Orkla 
FK – Martin Aamo (2) og U&IL 
Glimt – Kristoffer Jamtøy (2).

F.v. OIF-kasserer Tor Bach, OIF-leder 
John Ivar Evjen og nytilsatt daglig leder 
i Orkanger Idrettsforening Rudolf Larsen 
ønsker velkommen til åpning av friidretts-
banen i Idrettsparken 22. juni.

Overskuddet fra festen i Hermetikken går til ny kunstgressbane i Idrettsparken, sier nestleder i OIF fotball 
Thomas Nordahl Pedersen.

Orkanger Vel har skapt en tradisjon med 
lørdagskveld i Hermetikken som åpning-
sarrangement under Orkangerdagene. 2013 
er ikke noe unntak.

Den lokale bedriften Tråsnella lanserer Klubbgenser for fire 
under Orkanger 2013. Det er strikka-gensere i klubbfargene til 
Orkanger Idrettsforening, U&IL Glimt, Orkdal Idrettslag og 
Orkla Fotball-klubb som nå ser dagens lys.

Lørdag 22. juni blir 
det offisiell åpning 
av Friidrettsbanen 
i Idrettsparken på 
Orkanger. Det er  
Orkanger Idretts-
forening som  
bygger ut i Parken 
med økonomisk 
støtte fra en rekke 
bidragsytere.

Minnesota 
modulsofa + bord

HELGE-
TILBUD

-50%

-30%

Alt av 
Spirea

14.–16. juni

Følg oss på facebook.com/bogront

7320 Fannrem 
Tlf. 72 48 53 91

Åpningstider: 
Man–fre:  9–19 
Lørdag:  9–15
Søndag:  12–14

Kjøp vask i vår åpningstid og få KODE for vask -
eller vask når du vil ved å bruke bankkort.

Vaskemaskina fi nner du på baksiden 
av SKODA-bygget vårt.

 Orkdal Bil tilbyr:  
 DØGNÅPEN, BERØRINGSFRI

BILVASK

Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Få en Ray-Ban
med din styrke ved kjøp av brille

Tilbudet inkluderer basis glass 
(Brilliant og Performance sol

1,5 ubehandlet) frem til 30. juni. 
Kan ikke kombineres med 

Basic sortiment, andre tilbud 
eller rabatter.

Velg solbrille fra bl.a. 
Ray-Ban, Michael 

Kors, Marc by Marc 
Jacobs og Carrera. 

Oti-Senteret, Orkanger. Tlf: 72 48 40 40

Friidrettsbanen 
åpner

www.ncc.no

Trenger du
singel/pukk/veigrus?

Ta kontakt  med
Gjølme Pukkverk.
De har CE-godkjente 
produkter.

ÅPNINGSTIDER: 
mandag-fredag 7-15

Tlf: 480 09 677

Orkdalsv. 28 - 7300 Orkanger
Tlf. 72 46 60 40 

www.hegle-regnskap.no

Autorisert regnskapsførerselskap

Orkdalsv. 28 - 7300 Orkanger
Tlf. 72 46 60 40 

www.hegle-regnskap.no

Autorisert regnskapsførerselskap

Orkdalsv. 28 - 7300 Orkanger
Tlf. 72 46 60 40 

www.hegle-regnskap.no

Autorisert regnskapsførerselskap
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Presentasjon av unge talenter 
og utdeling av årets Sang- og 
musikkstipend er Orkanger  
Aktivums håndslag til unge  
kulturutøvere i Orkdal.  
Arrangøren har gjennom årene 
lånt mikrofon og scene til unge 
talenter som senere har utviklet 
seg til erfarne utøvere.

UNGE TALENTER
Årets unge talenter presenteres 
hver kveld fra onsdag til lørdag 
med følgende rekkefølge: Onsdag: 
Synne Kristin Bøe Lindset (fiolin), 
torsdag: Ane Hole og Øyvor 
Skoglund, fredag: Utdeling av 
Sang- og muskkstipend, lørdag: 
Kristin Øyangen Lindberg.

Bandet Lasse and the Heartfakers  
er en gjeng ungdommer fra  
Orkdal. Det er Vegard  
Fagerli Larsen, Erik Selven,  
Lasse Gumdal Haugen og  
Eirik Sommervold som har gått  
i band-samarbeid og fredag  
kveld er de klare på scenen på 
Nedre Rømme.

Ett av bandmedlemmene, Vegard 
Fagerli Larsen, sier følgende om 
bandets sjanger: - Vi spiller den 

musikken folk like. Sjanger er vel 
Country/rock i følge dem andre i 
bandet!

KOR, STORBAND,  
DANS OG DIXIELAND
Korsang og storband er noe  
publikum på Nedre Rømme  
alltid setter pris på. I år  
kommer – tradisjonen tro –  
Orklang og bidrar med noe av  
sitt rikholdige repertoar  
onsdag 19. juni. Koret Våren  
fra Viggja gjør sin entre torsdag 
kveld under ledelse av dirigenten 
Bjørn Vevang. Både Orkdal og 
Skaun Storband underholder,  
henholdsvis fredag 21. og  
lørdag 22. juni på Nedre Rømme.

I fjor hadde en dansegruppe et 
populært innslag med afrikansk 
dans. Gruppen er også engasjert i 
år og opptrer torsdag 20. juni.

Og for mange er rosinen  
i pølsa når Tor Kvarsnes,  
Åge Kristiansen, Elling Breunig, 
Knut Christoffersen drar i gang 
dixieland-musikk fredag kveld.

Siste artist ut under årets  
Treffsted er rockeren Thomas 

Løseth som også tidligere har hatt 
konserter her på Orkanger.

ANDREWS SISTERS  
FRA SELBU
Artisten som hentes hjem under 
årets arrangement er eks-ørøggen 
Wanja Løvø som har  
emigrert til Selbu.

- Tradisjonen tro har vi også i år 
hentet hjem en person som har 
hatt sin oppvekst på Orkanger og 
Orkdal. I år er det altså Wanja 
Løvø som har etablert Andrews 
Sisters og Bing Crosby og under-
holder med stor suksess. Nylig  
fikk gruppen bred omtale i NRK 
Midt-Nytt og Norge Rundt.  
Og de er blitt presentert i 
Adresseavisen flere ganger,  
sier leder i Orkanger Aktivum, 
Knut Even Wormdal.  
- Som arrangør er vi svært 
fornøyd med å få en avtale  
med Wanja og hun og gruppen 
Andrews Sisters blir å høre på til 
Nedre Rømme 19. juni.

Wanja Løvø forteller følgende 
om sitt musikalske prosjekt:
- Vi startet dette prosjektet som en 
hyllest til The Andrews Sisters i 

fjor, og satte opp tre forestillinger 
her i Selbu. Det ble en suksess 
noe som førte til at vi fikk flere 
oppdrag, blant annet satte vi opp 
ei forestilling under Tiger Meet 
flyshow på Ørlandet i juni i fjor. 
Dette ble nesten som å gå i de ekte 
Andrews Sisters fotspor!

I april i år, satte Selbus Andrews 
Sisters på nytt opp forestilling i 
hjembygda Selbu, denne gangen 
på Granby Gård. Denne gangen 
hadde vi med oss ”Bing Crosby”  
– alias vår lokale artist Ivar Aas, 
og på nytt ble det suksess.  
Gruppen har flere planer fremover, 
blant annet skal de en tur til USA 
i høst for å underholde på høstfest 
i Minot, Minnesota. - Det blir stas, 
forteller Wanja Løvø.

- Hvorfor repertoar etter  
Andrews Sisters?
- Jeg tok initiativ til dette da jeg 
syns det er på sin plass å gi de 
berømte søstrene en hyllest, ikke 
minst fordi de har røtter i Selbu. 
Moromoren deres var herfra. Den 
sist gjenlevende av søstrene, Patty, 
døde nå i januar, og det gjorde at 
det føltes enda mer riktig å hylle 
søstrene på nytt.

Unge talenter og gamle travere i skjønn forening. Det er  
Treffsted Nedre Rømme i et nøtteskall. Likhetstegnet er 

å spre sang, musikk, glede og god stemning. Det er  
bare å møte opp og bli smittet!

Treffsted Nedre Rømme


