
Det blir et mylder av aktiviteter for hele familien. Alle kan
delta i aktivitetene, men du kan også ha stor glede av å se
på. Det blir anledning til å kjøpe grillmat og drikke. Nyt
dagen i friluft med hele familien.

• Ansiktsmaling

• Lage sin egen 

fuglekasse

• "OIL " hoppet

• Sjørafting - 

ring,vannski

• Båttur med 
hurtiggående båter

• Båttur på fjorden med 
motorseileren 
" Nordstern " av Bremen

• Salg av grillmat, vafler, 
kaffe og brus

Festivalkontor i Hjørnegården
Orkdal skolekorps viser gjennom en ut-
stilling historien fra oppstarten av
Orkanger guttemusikkorps og Orkdal
guttekorps. I tillegg blir det jubileumsut-
stilling for Den Gode Hyrdes kapell
Orkdal Energi, Orkdal Brannvesen og
Unionsoppløsningen. Avina AS stiller
sine lokaler til rådighet for Orkanger
2005. Hovedkomiteens medlemmer sam-
let foran Hjørnegården med utsikt mot
den nye sentrumsgata.
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Orkanger
Aktivum

Den Gode Hyrdes kapell
Det er 50 år siden kapellet ble tatt i bruk.
Orkanger Menighetsråd arrangerer
omvisning og jubileumskonsert hvor
Christin Hoff, Åsmund Flaten og
Orkanger Musikkorps deltar.

”Litj-Johan på Nerøra”
Sangkoret Orklang setter lørdag opp to
forestillinger av musikalen i gårdsrom-
met på Strandheim. Foruten Orklang
deltar lokale musikere, solister og
barnekor. Musikalen er basert på boka
om ”Litj-Johan på Nerøra” som er 
forfattet av Irene Volden og illustrert 
av Eli Grendal. Boka kan kjøpes 
under Orkanger 2005.

Orkdal skolekorps
Det vitale korpset er medarrangør av
Orkanger 2005. I tillegg vil korpset bli
godt synlig i festivaluka. Det blir his-
torisk utstilling på festivalkontoret med
konsert utenfor og tattoo i forbindelse
med Langbordet i Orkdalsveien. Bildet
viser dagens utgave av korpset.

Fri adgang til åpne aktiviteter

Det taes forbehold om endringer i programmet.
Besøk vår hjemmeside: www.orkanger-aktivum.no

Dette er hva Orkla Undervannsklubb har å tilby
på familiedagen under Orkanger 2005 Orkanger 2005

et tilbud for alle
• Festivalkontor
• Utstillinger
• Konserter
• Musikal
• Hyggelige sammenkomster
• Historiske tilbakeblikk
• Kulturelle innslag
• Kunstutstilling
• Omvisninger
• Idrett
• Familiedag 

• Maling på fisk og skjell
• Levende saltvannsakvarium
• Fiskedam ( fisking med magnet )

Åpent klubbhus
Ustilling av nytt og gammelt dykkeutstyr
Dykkere blir klargjort og hopper i sjøen
Politi og ambulanse kommer. Muligens brannbil.

Alt er gratis

Det blir anledning til å kjøpe
• Grillmat
• Kaffe og vafler
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Orkanger – tlf. 72 48 03 00

Mandag 
12.00-16.00
Orkangerhistorie
12.00-19.00
Strandheim Terrasse
-Salgskontor åpent
16.00-19.00 
Kunstutstilling på Strandheim  

Tirsdag
12.00-16.00
Orkangerhistorie    
12.00-20.00
Strandheim Terrasse
-Salgskontor åpent
16.00-19.00 
Kunstutstilling på Strandheim  
16.00 -20.00
Festivalkontor m/utstilling
20.00
Jenssengården
-  Dagens talent
- Orklang
- Orkdal Storband 
Onsdag
12.00-16.00
Orkangerhistorie
12.00-20.00
Strandheim Terrasse
-Salgskontor åpent
16.00-20.00 
Festivalkontor m/utstilling
16.00-19.00
Kunstutstilling på Strandheim
17.30
Avduking av kunstverk og omvis-
ning på Orkanger Ungdomsskole.
18.00
Konsert utenfor festivalkontoret
- Orkdal Skolekorps 
19.00 
Konsert i Den Gode Hyrdes
kapell
- Christin Hoff
- Åsmund Flaten
- Orkanger Musikkorps 
20.00
Jenssengården
- Dagens talent
- Internasjonal sang og musikk
- Gresk aften  - Musikk ved
orkesteret I.Floga 

Torsdag
12.00-16.00
Orkangerhistorie

O R K A N G E R  2 0 0 5
er beregnet  å ankomme 
Strandheim til ”Hagepartyet”.  
Fotball i Idrettsparken
For den som ønsker å koble av med en 
fotballkamp, kan begi seg til Idrettsparken
for å se 3. divisjonsoppgjøret mellom 
Orkla og Sverresborg lørdag ettermiddag.
”Hageparty” på Strandheim
På lørdag ettermiddag er det mulighet 
til å slappe av i den hyggelige 
atmosfæren på Strandheim 
med en kopp kaffe eller et glass vin. 
Kirsten Øyum´s urtesuppe og blomstertorg.
RømmeRock
For første gang kan du oppleve en 
rocke-konsert under festivalen. Tunet på
Nedre Rømme blir kveldens arena for den
som vil lytte til det kjente orkesteret
Johndoe og det lokale orkesteret Friend.
Familiedag på Langbrua
Orkla Undervannsklubb inviterer hele 
familien til hygge og opplevelser 
ved sjøen. Det blir mange aktiviteter 
for de yngste. De ulike aktiviteter er 
omtalt på egen side i folderen.
Åpen dag på Thamshavn
Det er 75 år siden det første spadetak ble
tatt for å reise hjørnesteinsbedriften.
Gjennom en historisk utstilling på
Thamshavn stasjon og ved omvisning ved
bedriften blir det anledning til å se utviklin-
gen ved smelteverket gjennom 75 år. 
Naustet i Grovafjæra
Det antatt 200 år gamle naustet sto i
Grovafjæra fram til 1986.
Naustet, som er ca 90m2 stort, er reist opp
igjen vest for Ternas  båthus. Det knytter
seg en verdifull og interessant historie til de
70-80 naustene som har stått  langs sjølinja
fra Langbrua til Hermetikken. 
Et tilbaleblikk på den verdifulle historien
fra ”Feskar-øra” får du ved å besøke
naustet. Det vil også bli underholdning 
og noe å bite i.
Treffsted Jenssengården
Jenssengården åpnes for nye opplevelser 
og gjensyn. Det blir hver kveld sang og
musikk og kanskje noen lokale historier.
I tillegg til at vi presenterer unge talenter
kan vi i år by på sang og musikk fra
forskjellige nasjoner. I år lar vi underhold-
ningen vare til midnatt hver kveld.  
”Bråttåbjønnj”
Triathlon-konkurransen i og ved
Gammelosen har blitt populær både 
for deltagere og publikum. Også i år 
blir det både stafett og konkurranse for 
enkeltutøvere.
Ta initiativet til å danne et lag 
eller meld deg på alene. 
Om ikke annet, ta en tur og se på.

Orkanger 2005
En festivaluke hvor Orkanger
Aktivum samarbeider med Orkdal
skolekorps som har sin opprinnelse i
Orkanger guttemusikkorps og Orkdal
guttekorps. Tema for festivalen er
sang og musikk. I tillegg til norsk
sang og musikk vil det bli et inter-
nasjonalt preg på festivalen. Vi ser
også fram til et arrangement i vårt
”nye sentrum” etter en omfattende an-
siktsløfting av Orkdalsveien.
Samarbeidspartnere
For å kunne gjennomføre Orkanger
2005 er vi avhengige av sponsorer.
Blant våre hovedsponsorer kan vi
nevne spesielt Smelteverket
Thamshavn og Orkdal Energi som i år
kan vise til henholdsvis 75 og 90 års
virke. 
Festivalkontor
Ved å besøke festivalkontoret, som
ligger i Hjørnegården, får du anled-
ning til å se historien bak Orkdal
skolekorps.
Her blir det også utstilling fra jubi-
lantene Orkdal Energi (90 år) Den
Gode Hyrdes Kapell (50 år) og
Brannvesenet som ble etablert på
Orkanger for 125 år siden. I tillegg
blir det utstilling i forbindelse med
100-årsjubileet for
unionsoppløsningen.
Orkangerhistorie
Et omfattende historisk billedma-
teriell fra Orkanger kan beskues ved å
besøke Thamshavn stasjon. En stor og
iherdig arbeidsgjeng har systematisert
bilder som viser Orkangers historie på
de fleste områder.
Kunstutstilling Strandheim
Orkdal Kunstforening fortsetter
tradisjonen med sin sommerutstilling
under Orkanger 2005.
Dette er en salgsutstilling og utstillere
er medlemmer av Orkdal
Kunstforening. 
Eli Grendal, som bl.a. har laget illus-
trasjonene i boka om Litj-Johan på
Nerøra, er invitert som gjesteutstiller.
Under utstillingen blir det anledning
til å kjøpe kaffe og kaker, øl og vin.
Orkanger ungdomsskole
Siden fjorårets festival har stedet fått
ny ungdomsskole. Det blir omvisning
på skolen. Den som har vært elev ved
realskolen eller senere ung-
domsskolen vil kanskje dra kjensel på
noe fra sine år der.
Kunstneren Einar Tretøy har laget et
stort relieff i tre med motiv fra

lokalsamfunnet. Dette vil bli avduket i
forbindelse med en omvisning.
Den Gode Hyrdes Kapell
Kapellet ble tatt i bruk for 50 år siden.
Orkanger Menighetsråd markerer ju-
bileet med omvisning i kapellet og
ved en jubileeumskonsert hvor
Christin Hoff, Åsmund Flaten og
Orkanger Musikkorps deltar.
Konsert utenfor festivalkontoret
Orkdal skolekorps holder konsert
utenfor festivalkontoret. Korpset har
vokst sterkt og utviklet seg mye de
siste årene.
Sankthansfeiring på Terna
Båtklubben Terna har i flere år lagt til
rette for å feire Sankthans i et 
maritimt miljø. 
Her blir det bålbrenning og 
anledning til å kjøpe mat og drikke.
Orkdal Rotarys Fotorebusløp
Årets bilrebuskonkurranse starter fra
kommunesenterets parkeringsplass.
Premieutdeling er lagt til Båtklubben
Ternas småbåthavn samme kveld.
Reisen langs Orkla
Bowling 1 på Bårdshaug inviterer til
en reise langs Orkla fra Orkelsjøen til
Orkdalsfjorden. Dette skjer ved at
Finn Skauvik, som har produsert dette
store veggmaleriet, guider deg fra sted
til sted langs Orkla.
Quiz-kveld på Bowling 1
En uhøytidelig konkurranse i
hyggelige omgivelser.
Langbord i Orkdalsveien
I år inviterer vi til Langbord i ei gate
som har vært gjennom en forvandling
siden i fjor. I tillegg til underholdning
blir det anledning til å kjøpe mat og
drikke, servert av lokale lag og organ-
isasjoner. Kanskje får du også en
smakebit av nasjonalretter produsert
av våre nye landsmenn. 
”Litj-Johan på Nerøra”
I gårdsrommet på Strandheim blir det
to forestillinger av musikalen om
”Litj-Johan” som bodde på Nerøra for
100 år siden. Dette er lokalhistorie, og
mange vil nok nikke gjenkjennende til
både stedsnavn og personer som er
nevnt i stykket. Det er sangkoret
Orklang som setter opp musikalen
som er skrevet av den lokale forfat-
teren Irene Volden. Foruten Orklang
deltar lokale musikere, solister og
barnekor.  
Byvandring
Det blir også i år anledning til en
guidet byvandring som har festi-
valkontoret som utgangspunkt og som
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12.00-20.00
Strandheim Terrasse
-Salgskontor åpent
16.00-20.00
Festivalkontor m/utstilling
16.00-19.00 
Kunstutstilling på Strandheim
17.00 
Sankthansfeiring på Terna
18.00
Orkdal Rotarys Fotorebusløp. 
- Start fra Kommunesenterets 

p-plass.
20.00
Premieutdeling 
- Fotorebusløpet på Terna.
20.00
Jenssengården
- Dagens talent
- Eggkleiva mannskor
- Dixieland
- Spansk/Brasiliansk aften
Fredag
12.00-16.00
Orkangerhistorie
12.00-20.00
Strandheim Terrasse
-Salgskontor åpent
16.00-20.00
Festivalkontor m/utstilling
16.00-19.00
Kunstutstilling på Strandheim
18.00
Omvisning på Orkanger
Ungdomsskole.
18.00-18.30
Reisen langs Orkla på Bowling 1.
18.30-20.30
Quiz-kveld på Bowling 1
20.00 
Jenssengården
- Dagens talent
- Utdeling av sang –og

musikkstipend
- Spansk/Brasiliansk aften
21.00
Ungdomsdisco på Bowling 1.
Lørdag
11.00-18.00
Festivalkontor m/utstilling
11.00-14.00 
Langbord i Orkdalsveien
12.00-16.00
Orkangerhistorie
12.00-20.00
Strandheim Terrasse

-Salgskontor åpent
14.00 
”Litj-Johan på Nerøra”
14.00
Byvandring m/guide –
til Strandheim. Oppmøte 
ved festivalkontoret.
15.00
Fotball i Idr.parken, 3. div. herrer
Orkla/Sverresborg
15.00
”Naustet i Grovafjæra”
- Kåseri og underholdning.
15.00
Hageparty på Strandheim
16.00-19.00
Kunstutstilling på Strandheim
19.30 
”Litj-Johan på Nerøra”
20.00 
RømmeRock på N. Rømme
- Johndoe
20.00
Jenssengården
- Dagens Talent
- Utd. av ”Trivselsprisen”
- Capuera
- It´s only Rock`n Roll v/Jan Brevik.
60-80-talls hits

Søndag
11.00
Gudstjeneste i Orkanger Kirke
v/Pål Ove Lilleberg
11.00-16.00
Festivalkontor m/utstilling
12.00-16.00
Orkangerhistorie
12.00-17.00
Familiedag på Langbrua.
12.00-16.30
Åpen dag på Thamshavn
- Omvisning
- Utstilling på Thamshavn St.
- Gratis grillmat og brus
- Gammel brannbil
12.00-19.00
Strandheim Terrasse
-Salgskontor åpent
15.00 
”Bråttåbjønnj” i og 
ved Gammelosen – Stafett.
16.00 
”Bråttåbjønnj” i og 
ved Gammelosen – ind.konk.
16.00–19.00
Kunstutstilling på Strandheim

Skanska Bolig Elkem
ThamshavnE


