Orkanger historie - Årsmelding 2011
Som før er vårt formål: ”Samle og systematisere historie og kunnskap om Orkanger og
Orkedalsøren. Gjøre dette lett tilgjengelig på en slik måte at det kommer kommende
generasjoner til nytte og glede.
Fra 1.1.2011 er Orkanger historie en registrert forening med fordeler og plikter. Vi
medlemmer setter pris på dette. Og vi mener det er en fordel for kontakt med Orkdal
kommune og andre foreninger og lag.
Fra Mai 2011 er vi medlem av Orkanger Aktivum, vi har betalt vår andel på kr. 1000.-.
I 2011 har vi hatt flere store prosjekter som grupper har arbeidet med som ”Folkets Hus”,
”Stedsnavn” og ”Fjordgata”.
Prosjektet Fjordgata er omfattende med historie fra 1800 og gamle og nye hus gjennom
tidene. Prosjektet blir presentert på biblioteket i 2012.
Og det er ikke bare de faste som bidrar, men kunnskapsrike personer bidrar og finner i det
historiske mangfold av stoff og bilder som gjør prosjektene verdifulle.
Det er flere som tar kontakt og møter på Thamshavn stasjon og spør om hjelp til å finne tekst
og årstall. Navn på personer på store gruppebilder er ofte etterspurt.
På Thamshavn Stasjon har vi ca.15 hyllemeter med dokumenter og ca 25000 bilder og foto.
Bildene er stort sett digitaliserte og et datasystem gjør det mulig å finne det enkelte bilde.
Vi har fått registrert en god del av Gunnar I. Ustads bilder og nå er det Reidar Jensens samling
som skal registreres.
For å holde orden på det vi har og det nye som kommer inn har vi en arkivnøkkel for
dokumenter og et system for bilder.
Vi har fredagsmøter på Thamshavn Stasjon og i 2011 hadde vi 36 fredagsmøter med skriftlige
Referat. Der registreres innkomne forslag om saker i vårt distrikt. Møtet bestemmer hva som
skal gjøres og fordeler oppgaver. Ellers i enkelte ukedager er det gruppemøter for prosjekter
og registrering av stoff til arkivet.
For å holde orden i mengden av stoff og oppgaver utarbeides status 2 ganger pr. år.
I ”Orkanger 2011” 18. – 26. juni på Nedre Rømme hadde vi en utstilling om Folkets Hus. Der
var tekst og bilder fra gulv til tak. Folkets hus var distriktets Kulturhus fra 1920 – 1986?
Vi drev også en selvbetjent kaffe- og kake bar.
Vi har også i år fått økonomisk støtte fra lokalt næringsliv og vi takker:
Washington Mills, Vakre Hjem Norge, Elkem Thamshavn, Orkdal Energi og særlig Orkdal
kommune.Og dette brukes til innkjøp av papir, syrefaste konvolutter, toner til
kopieringsmaskiner og skrivere, innkjøp av ny datamaskin ACER med skjerm, programvare
for data og i fremtiden en videokanon.
Vi forsikrer vårt innbo og utstyr på Thamshavn Stasjon i Terra gjennom Orkdal
Sparebank(vår bank).

