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Temamøte om interiør og bærekraft Bakgårdsmarkeder

- vi satser lokalt!Spør oss om forsikring

Bevaring og restaurering av
gamle trehus er et sentralt
tema i Orkland kommune,
ikke minst grunnet bevaring
av Trehusbyen Nerøra.
Orkangerdagene samar-
beider med Tregruppen
Orkland for å sette skikkelig
fokus på temaet.

Mandag 21. juni inviteres
publikum til ett av de mange
husene som er blitt restaurert
i tråd med ønsket bevaring av
trehusbystrukturen. Det er Rolf
Håkon Vennes som inviterer

publikum til sitt nyoppussede
trehus i Nygata 9. Han er
medarbeider i trebedriften
AG-TRE på Storås. Vennes vil
fortelle om restaureringsarbeidet
og gi gode råd til publikum.

Rådgiver i Næringshagen i
Orkdalsregionen, Jan Arild
Sletvold, er nylig oppnevnt
som «tredriver» i Trøndelag
av Innovasjon Norge. Han er
dermed med i et landsdekkende
nettverk av regionale pådrivere
for innovativ trebruk. Sletvold
vil orientere om hva dette
innebærer av muligheter for
trehuseiere.

Stein Grøtjord i Orkla Laft skal
orientere om lafting av hus som
har langetradisjoner i Norge.
Orkla Laft har siden slutten av
1980-tallet levert bygg i tømmer
over hele landet og sitter
inne med svært omfattende
kompetanse på dette feltet.

Meldal Byggservice er
entreprenør innen tømmer og
betong. Firmaet ble etablert i
1987, og daglig leder Trond Ingar
Fagerli holder også foredrag ved
Nygata 9 mandag 21. juni.

Lørdag 19. juni er det
bakgårdsmarked i
Orkdalsveien 3 med
aktiviteter for barn,
og Nerøramarked i
Skjulsviksgate 4.
Nerøramarkedet tilbyr
salg av kortreist mat
fra Smaker fra Orkland,
husflidsprodukter og
visesang med Tor
Kvarsnes.

Søndag 20. juni er det
bakgårdsmarked i Johan
Richters gate 2.

Hvordan bevare og restaurere trehus

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

Obs! Alle arrangement avvikles i tråd med lokale
smittevernregler og etter råd fra kommunelegen.
Vi anbefaler publikum til bruk av munnbind ved
utendørsarrangement.

Skjetne Design og Myhr Interiør inviterer til seminar om
interiør og bærekraft i sine nye lokaler i Orkanger sentrum
tirsdag 22. juni.

- Møbeltapetsering og trekking av nye og gamle møbler er
eksempler på bærekraft, sier Marit Skjetne, innehaver av
Skjetne Design og Myhr Interiør. Skjetne Design ble etablert
i 2005 og er en del av Tregruppen Orkland. Bedriften har
hatt en rivende utvikling og har utvidet ved oppkjøp av Myhr
Interiør. I vår flyttet de til nye lokaler i Orkanger med moderne
produksjonslokaler, visningsrom og en stor interiørbutikk som
tilbyr varer i skandinavisk design i tillegg til egenproduserte
puter, spesialsydde gardiner og måltilpasset solskjerming.

Grunnet regler for smittevern, er det forhåndspåmelding
til seminaret tirsdag 22. juni. Påmeldingsfrist: 21. juni,
på sms til tlf 900 73 567.

LØRDAG 19. JUNI
10.00 Treindustrien i Orkland

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

10.00-14.00 Frivilligsentralen – Kaffe
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
11.00-13.00 ORKLANDFANFAREN

11.00 Samling på Orkanger Torg
12.00 Konsert på Orkanger Torg
13.00 Orkdal skolekorps – konsert ved

Elvepromenaden
13.00 Orkdal Janitsjar – konsert ved Orkdal helsetun
12.00 Åpning av «Trehusbyen Nerøra» ved Coop

Extra, Orkanger. Åpning ved Anja Tjelflaat
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

ÅRETS PROGRAM

HOVEDSPONSORER 2021

Tirsdag 22. juni 2021

Annonse

Orkangerdagene er i 2021 
fremdeles litt annerledes 
enn tidligere, men også i 
år har arrangementet høyt 
 fokus på opplevelser for 
alle.

Ettersom årets hovedtema 
er «Trehusbyen Nerøra», 
 arrangeres en rekke seminar og 
bakgårdsmarkeder –  samtidig 
markedsføres mange ulike 
aktivitetstilbud. Digital kultursti 
Nerøra er et tilbud året rundt, 
og under Orkangerdagene blir 
det byvandringer langs kultur-
stien slik at folk har mulighet til 
å oppdage Nerøras levende og 
mangfoldige historie.

Onsdag 23. juni blir det i 
tillegg presentert et helt nytt 
konsept, nemlig Orkanger IFs 

 opplevelsessti i Ulvåsmarka. 
Ulvåsmarka er et kjent og kjært 
turområde for hele regionen. 
I år har Orkanger Idrettsforening 
fått laget en opplevelsessti der 
lokale treskjærere har plassert 
ut egenproduserte trefi gurer. 
Mangfoldet i Ulvåsmarka har 
dermed blitt utvidet. Turen er på 
ca 4 km tur/retur i lett terreng. 
Onsdag 23. juni blir det  o�  siell 
åpning med oppmøte ved 
Ulvåshytta.

Orkanger Idrettsforening har 
plassert ca 90 punkter for 
 stolpe jakten rundt omkring i 
nær området. Torsdag 24. juni 
blir det en egen stolpejakt på 
Nerøra. Dette er en annerledes 
jakt der deltakerne får en opp-
merksomhet samtidig som det er 
mulig å høre historier. Oppmøte 
ved Orkanger kirke kl. 18.

Rundt omkring på Nerøra og 
Orkanger er det plassert mange 
punkt for den svært populære 
«Stolpejakten». Torsdag kl. 18 
er det mulig å gjøre en fellestur 
for å fi nne stolper, samtidig som 
publikum får høre historier fra 
Nerøra underveis og ved de 
ulike stolpe-punktene.

Opplevelser for store og små

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

Treffsted Nedre Rømme Kunstutstilling

Orkdal Kunstforening 
 inviterer til Sommer-
utstilling i sine lokaler i 
Nr 66 i Orkdalsveien. 
Utstillinga har åpent hver 
dag under Orkanger-
dagene.

Årets Tre� sted Nedre Rømme blir pga smittevern-
bestemmelser litt annerledes i år. Det er begrenset med 
plass, men likevel mulig for 100 gjester å delta ettersom 
det er et utendørsarrangement. Det er nødvendig med 
påmelding til arrangementene på Nedre Rømme. 
Påmelding via hoopla.no. Det blir underholdning 
og utdeling av Orkanger Vels  Trivselspris for 2021.

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

19.00-21.00 Uterestaurant Nedre Rømme
• På scenen Lasse Haugen
• Bill kjøpes på Hoopla.no

TORSDAG 24. JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 Kunstutstilling

18.00 Stolpejakt «Nerøra»
Oppmøte: Orkanger kirke

19.00-21.00 Uterestaurant Nedre Rømme
• På scenen: Erik Hoel
• Bill kjøpes på Hoopla.no

En av postene i Den digitale kultursti Nerøra er ved Fallet med utsikt over Gammelosen.
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HOVEDSPONSORER 2021 

Obs! Alle arrangement avvikles i tråd med lokale smitte-
vernregler og etter råd fra kommunelegen. Vi anbefaler 
publikum til bruk av munnbind ved utendørsarrangement.

ÅRETS PROGRAM

MINIKONSERTER // HYGGELIGE SAMMENKOMSTER // MARKED
OMVISNINGER // KULTURELLE INNSLAG // KUNSTUTSTILLING

FAMILIEDAG // BARNEAKTIVITETER // STOLPEJAKT // TORGDAG


