
Søndag 20. juni ønsker vi hele familien velkommen til en
hyggelig dag på og ved Langbrua.

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.

• Sjørafting

• Vannski

• Båtturer

• Fiskedam

- Lær litt om dykking

- Lag ditt eget fuglebur

- Ansiktsmaling

Festivalkontor i Hjørnegården
Her kan du se Orkdal Røde Kors og Orkla
Undervannsklubbs jubileumsutstilling.
9 kl. ved Orkanger Ungdomsskole har
besøkt tyske konsentrasjonsleirer og tar oss
med på denne turen gjennom en utstilling.

Avina AS stiller sine lokaler til rådighet for
Orkanger 2004. Hovedkomiteens medlem-
mer samlet utenfor festivalkontoret.
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Orkdal
Røde Kors

Treffsted Jenssengården
Et hyggelig møtested med et bredt under-
holdningstilbud for ungdom og voksne.
Hver kveld blir det humoristiske tilbake-
blikk fra oppveksten på Orkanger.

Thorvald Stoltenberg
Presidenten i Norges Røde Kors er årets
hovedgjest og besøker Orkanger 2004 ons-
dag.
Gjennom et kåseri i Jenssengården vil
Thorvald Stoltenberg dele sine kunnskaper
med et fulltallig publikum.

Orkdalsfjorden - hva skjuler den?
De fleste som har vokst opp i distriktet vårt
har nok vært nysgjerrig på grunnforholdene
og hva som vokser i Orkdalsfjorden.
Orkla Undervannsklubb vil vise oss dette
på videoskjerm på OTI-Sentret og
festivalkontoret.

Fri adgang til åpne aktiviteter

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

Familiedag på og ved Langbrua Orkanger 2004
et tilbud for alle

• Festivalkontor
• Jubileumsutstilling
• Konserter
• Hyggelige sammenkomster
• Historiske tilbakeblikk
• Kulturelle innslag
• Kunstutstillinger
• Kåseri
• Omvisninger
• Familiedag

W
er

ne
r A

nd
er

so
n/

C
ox

 N
is

se
n-

L
ie

• Orkdal Brannvesen 
inviterer på tur 
med brannbil.

Det blir anledning til å kjøpe
• Grillmat
• Kaffe og vafler


