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Kulturkalender vår og sommer 2018

Kulturkalender vår og sommer 2018
Lysere årstider og årets andre kulturkalender! Vi er nå i god fl yt med kulturkalenderen som 
vi starta opp med i 2016. Erfaringsmessig er det litt mindre organisert aktivitet i sommer-
månedene. Til tross for dette sender vi ut en kalender med mye å velge i!

Kortprogrammet til årets kulturfestival Kristin på Husaby er viet en egen side, likedan har 
vi med 17. mai-programmet og informasjon fra Skaun barne- og ungdomskorps.
Vi minner om at det på Skaun kommunes hjemmeside fi nnes en nedlastbar versjon av 
kalenderen, samt en oppdatert nettbasert kalender. 
Neste utgave av kulturkalenderen distribueres i uke 35 og har frist for informasjon 3. 
august og gjelder for perioden september – desember. Informasjon som skal med i kalen-
deren, spørsmål dere må ha eller innspill sendes til:
kulturkalender@skaun.kommune.no
Vi ønsker dere en fi n vår og sommer!

Kultur, fritid og frivillighet
Skaun kommune

 
 

Skaun kommune

Skaun Treffsted - Årvak

Åpningstider:

Mandager fra 10.00 - 14.00

Onsdager fra 10.00 - 15.00 

aktiviteter etter oppsatt plan

Mandager samles vi rundt 

kaffebordet og prater om løst og fast. 

Mulighet for å treffe to ansatte med 

sosialfaglig bakgrunn 

En uformell prat. Det vil være muligheter 

for enkle hobbyaktiviteter.

Lunsj kl.11.30, 30 kroner

Det er tilgang til aviser.

I regi Psykisk helse, Skaun kommune 

Årvak ligger ved FV 800,

avkjørsel ved Børsa skole.

Treffstedet Holdeplassen er et tilbud til alle over 18 år som har lyst til å komme innom for en kopp kaffe, frokost og en hyggelig prat.Her har du mulighet til å delta på ulike aktiviteter i fellesskap med andre.
Vi holder åpent tirsdager og torsdager fra klokka 10. Vi har turdager hver fredag fra klokken 11. Du fi nner oss på Årvak i Børsa.Følg oss gjerne på Facebook - Holde-plassen Årvak. For andre spørsmål - ring oss på 90897043.

I regi Psykisk helse, Skaun kommune

Foto øverste bilde side 1: Peder Otto Dybvik
Foto nederste bilde: Ole Kristian Fagerli
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ITorsdag 26. april kl. 14.00-17.00 

Rossvollheimen Ørekafé. 
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere. Arr.: HLF 
Skaun/Skaun hørsellag.

Søndag 29. april kl. 17.00 
Viggjarheim 
“Viser i Viggjarheim” - Vokalgruppa Viggja 
Voices inviterer til konsert i Viggjarheim med 
gjesteartister Øyvind Smidt (fele) og Viktor 
Wilhelmsen (gitar). Inngangsbillett inkluderer 
kaffe og kaker i pausen. Inngang: Ordinær kr 
150,- / barn under 12 år kr 50,- / familie kr 
300,-. Billett kan forhåndskjøpes via 
viggjavoices.no. Store og små er hjertelig velkomne!

Mandag 30. april kl. 19.00 
Oddnys vevstue, Buvika 
Vi tover fl ortynne blomster i ull. Arr.: Buvik 
husfl idslag.

Tirsdag 1. mai kl. 09.00 
Tangen, Buvika 
Kl. 08.50: Musikk ved Buvik/Viggja musikk-
korps. Kl. 09.00: Flaggheising på Tangen, 
Buvika. Frokostservering. Kl. 10.00: Taler og 
appeller. Kl. 12.00: Solidaritetsgudstjeneste i 
Buvik kirke.

Torsdag 3. mai  kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Torsdagstreff på Tangen. Underholdning ved 
Piop & co. Bevertning og åresalg. Det serveres 
lapskaus. Inngang kr 50,-. Åpent for alle. 
Arr.: Buvik pensjonistforening.

Torsdag 3. mai kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle. Vel møtt! Arr.: 
Mental Helse Skaun. Vi er på Facebook!

Fredag 4. mai kl. 13.00-15.00 
Du Verden! 
Salg av vafl er og kaffe, ting og tang. Du Verden 
er garasjelokalet som ligger i det gamle lens-
mannsbygget i Børsa, ved siden av Coop Extra. 

Åpent for alle – velkommen inn! Arr.: Skaun 
frivilligsentral og Skaun voksenopplæring.

Lørdag  5. mai kl. 19.30 
Børsa samfunnshus 
Dansefest med musikk av Bjørns orkester. 
Skjenkebevilling. Arr.: Gofot’n Danseklubb.

Søndag 6. mai kl. 10.00-11.00 
Lyngstua, Børsa 
4 topper i Børsamarka. Stykkeskammen 250 
moh., Langvassåsen 350 moh., Tjønnmyrhaugen 
357 moh. og Julvollen 320 moh. Hele turen er 
ca. 17 km. Det blir premie til alle deltakere ved 
målgang. Det blir også fi ne uttrekkspremier. Det 
er 2 matstasjoner underveis. I Lyngstua blir det 
salg av kaffe og kaker. Arr.: Børsa IL.

Søndag 6. mai kl. 19.00 
Thamspaviljongen, Orkanger 
“Heim” – en vårkonsert med Viggja Voices og 
felespiller Sturla Eide. Folketoner ispedd annet 
friskt og vårlig repertoar.  Inngang kr 250,-. 
Dørene åpner kl. 18:30. OBS! Begrenset antall 
plasser. 
Billett kan forhåndskjøpes via 
viggjavoices.no.

Mandag 7. mai kl. 18.30 
Tangentunet Strikkekafé 
med Buvik husfl idslag.

Onsdag 9. mai kl.11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Torsdag 10. mai  
Moan idrettspark 
REMA 1000-lekene. Nasjonalt friidrettsstevne. 
Arr.: Børsa IL og Skaun IL.

Onsdag 16. mai kl. 11.00-12.00 
Rossvollheimen 
Besøksbaby. Aktivitet for å skape gylne øyeblikk 
og livskvalitet for beboere ved Rossvollheimen. 
Positivt tiltak for små og store. Invitasjon til 
babyer og deres mødre/fedre.
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Torsdag 17. mai   
Se eget program.

Onsdag 23. mai kl.11.00 
Skaun rådhus, k-sal 
Formiddagskino – ‘Den 12. mann’. Denne nor-
ske storfi lmen forteller historien om motstands-
mannen Jan Baalsrud. Filmen er fra 2017. 
Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibliotek.

Onsdag 23. mai kl. 18.00 
Lyngstua, Børsa 
Kløvertur. Alle som liker frisk luft, aktivitet og 
å treffe ander er velkommen til å være med på 
Kløvertur. Turen varer ca. 1-1,5 t., i moderat tempo. 
Arr.: Buvik, Børsa og Viggja sanitetsforening.

Torsdag 24. mai kl. 11.30 
Rossvollheimen 
Utendørs jazzfest med Mambo Compañeros. 
Musikk fra kl. 12.00. Salg av pølser og burgere – 
legg lunsjen til Rossvollheimen. 
Åpent arrangement. Inngang kr 100,-.

Torsdag 24. mai kl.18.00 
Børsa skole, auditoriet 
Sigrid Ekran, kjent fra blant annet Finnmark-
sløpet og Iditarod, holder foredrag om hun-
dekjøring og friluftsliv! Foredraget er i arrange-
mentsserien ‘En smal sak’. Gratis inngang. 
Arr.: Skaun folkebibliotek i samarbeid med 
Skaun Jeger og Fiskerforening.

Torsdag 24. mai kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle. Vel møtt! 
Arr.: Mental Helse Skaun. Vi er på Facebook!

Fredag 25. mai kl. 11.00 
Rossvoll fl erbrukshall 
Sommerkonserten i Skaun – med Brazz Broth-
ers og Skaun barne- og ungdomskorps. Åpen for 
alle – gratis inngang.

Fredag 25. mai
Start på Einmoen   
Motbakkeløpet Våttån Opp 2018. 400 høyde-
meter på 4 kilometer, løyperekorden er på 20:05!

Anledningen er ypperlig til å starte løps/trim-
sesongen med et kick! Trim/familieklassestart 
mellom kl. 17-18. Konkurranseklasse har 
fellesstart kl. 18.30.

Mandag 28. mai kl. 18.00 
Tur til Selbu spinneri i Klæbu. Avreise fra 
Coop Extra i Buvika kl. 18.00. Omvisning på 
spinneriet ca. 1,5t og bespisning på Nidaros 
lysstøperi i Klæbu. Her blir det litt av hvert å se 
på også. Arr.: Buvik husfl idslag.

Tirsdag 29. mai kl. 19.00  
Matlaging av “Ville vekster”. Sted annonseres 
nærmere. Arr.: Børsa og Viggja bygdekvinnelag

Onsdag 30. mai kl. 20.00 
Børsa kirke 
“Vårsus” - en konsert med Koret Våren, Viggja. 
Koret byr på et variert repertoar med korsang og 
solister fra egne rekker. Vel møtt!

Torsdag 31. mai kl. 14.00-17.00 
Rossvollheimen Ørekafé. 
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere. Arr.: HLF 
Skaun/Skaun hørsellag.

Torsdag 31. mai kl. 18.00-20.00 
Rådhuskafeen 
Kløver’n kvinnekafé. En uformell og sosial 
møteplass for damer i Skaun. 
Arr.: Børsa sanitetsforening

Fredag 1. juni  
Skaun folkebibliotek 
Oppstart av digital og nasjonal sommerleskam-
panje for 1. til 7. trinn, til og med 31. august. 
Registrer bøker du leser på: www.sommerles.no 
for å samle poeng, få kule premier og lesetips. 
Kodeord og premier henter du på biblioteket.

Søndag 3. juni kl. 09.00 
Pilegrimsvandring fra Orkdal til Skaun 
Orkdal og Skaun kommuner inviterer til van-
dring fra Hongslo på Svorkmo til Skaun kirke. 
Domprost Ragnhild Jepsen deltar. Buss fra Venn 
kl. 09.00, frokost på Hongslo skytterhus før 
vandringen starter. Buss fra Venn til Hongslo 
etter endt vandring.
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Buvik sentrum 
Rekordmila 2018 - “Den gode mil”. 
Dobbel dose god samvittighet. Mosjonsløp med 
et veldedig formål. Tre distanser: Rekordmila, 
Dørstokkmila og Barneløpet.  
Arr.: Børsa IL og Skaun IL.

Søndag  3. juni  
Rossvollheimen 
Buvik og Viggja musikkorps spiller konsert i 
sansehagen. Tidspunkt annonseres senere.

Tirsdag 5. juni  
Trondheim 
Kløver’n kvinnekafé. Sommeravslutning med 
bytur og felles deltakelse på Jentebølgen i 
Trondheim. Arr.: Børsa sanitetsforening

Onsdag 6. juni kl. 18.00 
Skihytta, Buvikåsen  
Ordførertur – Skaun kommune inviterer sam-
men med Trondheimsregionens friluftsråd til 
ordførertur fra skihytta på Buvikåsen til Piene-
hytta. Felles avgang fra skihytta kl. 18.00.

Torsdag 7. juni kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Torsdagstreff på Tangen. Underholdning ved 
Kåre Eidsmo, bevertning og åresalg. Gratis 
inngang. Åpent for alle. 
Arr.: Buvik pensjonistforening.

Torsdag 7. juni kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle. Vel møtt! 
Arr.: Mental Helse Skaun. Vi er på Facebook!

Tirsdag 12. juni kl. 12.00 
Rossvollheimen 
Sommerfest i Sansehagen. Musikk ved Heimdal 
spelemannslag. Åpent arrangement.

Tirsdag 12. juni kl. 19.00 
Langbrua, Orkanger 
Dans til levende musikk. 
Arr.: Gofot’n Danseklubb

Onsdag 13. juni kl.11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Torsdag 14. juni kl. 19.00 
Børsa samfunnshus 
Sommerkonsert med Skaun storband.

Fredag 15. juni kl. 13.00-15.00 
Du Verden! 
Salg av vafl er og kaffe, ting og tang. Du Verden 
er garasjelokalet som ligger i det gamle lens-
mannsbygget i Børsa, ved siden av Coop Extra. 
Åpent for alle – velkommen inn! Arr.: Skaun 
frivilligsentral og Skaun voksenopplæring.

Mandag 18. juni kl. 18.00 
Børsa skole, skolegården 
Sommerkonsert. Med elever og lærere i Skaun 
kulturskole.

Onsdag 20. juni kl. 11.00-12.00 
Rossvollheimen 
Besøksbaby. Aktivitet for å skape gylne øyeblikk 
og livskvalitet for beboere ved Rossvollheimen. 
Positivt tiltak for små og store. Invitasjon til 
babyer og deres mødre/fedre.

Onsdag 20. juni kl. 18.00 
Oppmøte Buvik kirke 
Kløvertur. Alle som liker frisk luft, aktivitet 
og å treffe ander er velkommen til å være med 
på Kløvertur. Turen varer ca. 1-1,5 t., i moderat 
tempo. Arr.: Buvik, Børsa og Viggja sanitetsfor.

Onsdag 20. juni kl. 19.30 
Skaun bygdamuseum 
Vårens siste “Onsdagskveld på Rossvoll” legges 
til Skaun bygdamuseum, Skreddarhaugen og 
markerer museets sommeråpning. På program-
met er blant annet “vill mat” ved Ane Willmann.

Torsdag 21. juni kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Grøtfest på Tangen
Rømmegrøt og spekemat å få kjøpt til kr 150,-. 
Kaffe og kake er inkludert sammen med god 
tid til prat og trivelig samvær. Det blir loddsalg. 
Arr.: Buvik pensjonistforening.
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Se www.husaby.no 
for utfyllende informasjon 

2018
Fredag 29. juni

19:00: Åpningsforestilling: 
"Kransen og Kronen" med Tema Teater. 
Skaun kirke. 

20:30: "Skjemt & gammeldans". Fossvang. 

10:00: Historisk vandring. 
Klebersteinsbruddet i Eidslimarka, Skaun. 
Arr.: Skaun Historielag 

11:00 Åpning av markedet ved 
 ordfører Jon P. Husby. Markedsplassen 

14:00: "Mennesket og mennesket" med Ole 
Magnar Morken og Eggkleiva mannskor. 
Skaun kirke 

21:00 : Kristin-Pub med UFO på Markedsplassen.  

13:00: Pilegrimsgudstjeneste. Skaun kirke 

14:30: "Trolldomsprosessene i Finnmark og 
Steilneset minnested". 
Foredrag v/Liv Helene Willumsen. 
Skaun kirke. 

15:00: Bare fjas og blågras. 
Barne- og familiearrangement. 
Auditoriet i Buvik skole 

19:00: Unni Wilhelmsen med Johnsen og 
Myklebust. Konsert i Børsa kirke. 

Lørdag 30. juni

Søndag 1. juli

MARKEDSPLASSEN PÅ VENN

Salgsboder med solid norsk håndverk, servering, 
underholdning, aktiviteter for barna, Ladehirden, 
Farmenhjørnet med mer. 

Gymsalen Venn skole: 
Fotoutstilling «Folk i arbeid» ved Skaun historielag. 

Historielagets Svein Olav Meistad viser bilder og 
snakker om «Næringslivet i Skaun». Kafé. 

Åpen kl.11-16 begge dager. 

Lørdag og søndag kl. 11-16
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Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle. Vel møtt! 
Arr.: Mental Helse Skaun. Vi er på Facebook!

Lørdag  23. juni kl. 15.00 
Vigda 
Buvik songlag arrangerer ande- og båtrace. Det 
er bare å starte byggeprosessen! Bruk fantasien 
og sett i gang! Det blir premiering i fl ere katego-
rier. Påmeldingen starter kl. 14.00 og anderacet 
starter kl. 15.00.  Pris pr. and er kr. 50,-
Etter anderacet blir det satt i gang et eget race 
for de hjemmelagde båtene. Båtene kan ikke 
være bredere en 15 cm eller lengre en 30 cm. 
Det er kun elvas strøm som er tillatt fremdrift. 
Startavgift for de hjemmelagde båtene er 
kr 50,-. 
Premieutdeling. Ta med grillmat og drikke - 
Buvik songlag stiller med varme griller. Salg av 
kaffe og kaker.

Lørdag  23. juni kl. 19.30 
Fossvang, Eggkleiva 
Midtsommerdans med musikk av Contiki. 
Siste dansekveld før sommeren. 
Arr.: Gofot’n danseklubb.

Søndag 24. juni   
Friluftslivets dag arrangeres også i år på 
Grønneset. Skaun IL er hovedarrangør, med god 
hjelp av Trondheimsregionens friluftsråd med 
fl ere. Detaljert program program 
annonseres senere, men sett av dagen allerede 
nå. Skaun musikkorps holder minikonsert. 
Grønnesstafetten arrangeres også samme dag. 
Se www.skaun.il.no for nærmere info

Torsdag 28. juni kl. 14.00-17.00 
Rossvollheimen Ørekafé. 
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere. 
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørsellag.

Fredag 29. juni - søndag 1. juli  
Kristin på Husaby. 
Se egen omtale

Torsdag 9. august kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle. Vel møtt! 
Arr.: Mental Helse Skaun. 
Vi er på Facebook!

Søndag 12. august  
Moan idrettspark 
Orkla sparebank-lekene. Nasjonalt fridretts-
stevne. 
Arr.: Børsa IL og Skaun IL.

Onsdag 15. august kl.11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek

Tirsdag 21. august kl.11.00 
Skaun rådhus, k-sal 
Formiddagskino – ‘Per Fugelli. Siste resept’. 
Regissøren Erik Poppes fi lm om Per Fugellis 
siste ett og et halvt år. Filmen er fra 2017. 
Gratis inngang. 
Arr.: Skaun folkebibliotek

Torsdag 23. august kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle. Vel møtt! 
Arr.: Mental Helse Skaun. Vi er på Facebook!

Lørdag 25. august  
Skaunhallen 
Buvik Ølfestival arrangeres for 3. år på rad! 
Dette er for deg som er nysgjerrig på håndverks-
øl, som ønsker å lære om øl og alle smaker som 
fi nnes i ølverden. I tillegg serveres lokal mat som 
passer perfekt til øl eller annen drikke. Sett av 
dagen og besøk oss i Skaunhallen – Velkommen!
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17. mai i Skaun



Buvika 
Kl. 07.00 Buvik musikkorps spiller i Buvika 
Kl. 08.00 Buvik musikkorps og skolekorpset spiller på 
 Tangentunet. Flaggheising ved Tangentunet 
Kl. 08.15 Kransenedleggelse ved Bautaen – Buvik musikkorps  
 spiller 
Kl. 09.00 Korpset spiller rundt i bygda 
Kl. 09.00-14.00 Åpent hus for alle på Tangen. 
 Salg av kaffe og kaker
Kl. 10.30 Gudstjeneste ved sogneprest Sveinung Tennfjord i  
 Buvik kirke 
Kl. 11.30 Folketoget starter fra kirka 
 Rekkefølge: fortropp, flaggbærere, klassetrinn 1- 7,  
 korpset, barnehagene, Buvik songlag, folketoget 
Kl. 12.30 Ankomst Skaunhallen. 
 Korpsene spiller – alle synger Ja vi elsker 
 Velkomsttale ute 
 Området og hallen åpnes etter velkomsttalen 
Kl. 12.30 -15.00 Aktiviteter for barna ute. 
 Se aktivitetskart for oversikt
Kl. 13.00 Underholdning fra scenen i Skaunhallen   
 (Overføres til storskjerm i telt)
Kl. 15.30 Takk for i dag 



Viggja 
Kl. 10.00:  Samling på Viggja skole
 Sang av Koret Våren Viggja
 Tale for dagen v/elever i 7. klasse
 Skolebarna synger Viggjasongen
Kl. 10.45:  Toget går fra skoleplassen
 Etter at toget har gått tradisjonell rute og kommet tilbake  
 til skolen, er det pause fram til kl. 14.00.

Kl. 12.00:  Familiegudstjeneste i Børsa kirke
Kl. 14.00:  Samling på skolen
 En stk. gratis is til barna
 Salg av lapskaus, pølse m/brød, is, brus, kaffe og kaker
Kl. 14.30:  Leiker for store og små
 Natursti v/4H
 Loddsalg
Kl. 16.00:  Loddtrekking og premiering av natursti

Børsa 
Kl.  07:30  Musikkorpset spiller i enden av Gråbakkan
Kl.  08:00  Flaggheising ved Rossvollheimen, Musikkorpset spiller
Kl.  12:00  Familiegudstjeneste
Kl.  13:00  Toget går fra kirken med stopp på Rossvollheimen
Kl.  14:00  Toget ankommer Børsa Barneskole og Rossvoll 
 Flerbrukshall
Kl.  14:15  Underholdningsprogram i Rossvoll Flerbrukshall starter, 
 ca 30. minutter
Kl.  14:30  Utelekene setter i gang
Kl.  16:00  Avslutning med premieutdeling
Kl.  17:00  17.mai-fest på Fredly Folkehøgskole



TEst side 9

TEst side 10

Jåren og Råbygda 
09.15: Samling på skolegården
09.30: Barnetoget går
10.30:  Velkommen
 Konsert v/ Skaun Musikkorps
12.00:  Tale for dagen 
 Kulturskolen underholder
 Loddtrekning
 Leker for barna 
 Salg av kaker, kaffe, is, pølse, burger
 Loddsalg til inntekt for 4H

 

Venn
Kl. 11.00  Mini gudstjeneste i Skaun kirke ved Pål Ove Lilleberg 
 5. trinn deltar med sang 
Kl. 11.45  Åpning med info om dagen 
 Åpningstale ved Øystein Syrstad 
 Sang ved Eggkleiva mannskor 
Kl. 12.15  Tog fra skolen 
 Tale for dagen ved 7. trinn ved ankomst Vennatunet 
Kl. 12.45  Kranspålegging på Kirkegården. Toget fortsetter til 
 Skålvollen og tilbake til skolen 
Kl. 13.30  Leker for barna 
Kl. 14.00  Korpskonsert 
Kl. 15.00  Fotballkamp 
Kl. 15.30  Loddtrekning 











SommerSkaun er et aktivitetstilbud for barn 
og ungdom i sommerferien. Aktivitetene 
arrangeres i løpet av ukene 26, 27 og 28 og er 
åpne for barn og ungdom i alderen 10-18 år. 
SommerSkaun byr på gode opplevelser 
med fokus på glede, mestring, spenning og 
vennskap. Noen av aktivitetene vil foregå i 
Skaun, mens andre foregår en busstur unna. 
Man melder seg på den enkelte aktiviteten. 

Program og informasjon om påmelding vil 
publiseres på kommunens hjemmesider og 
facebook. Følg med!  
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Skaun folkebibliotek er lokalisert i tredje 
etasje i Skaun rådhus i Børsa. Her kan du 
låne bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrifter og 
fi lm. Biblioteket har også et Artotek. Her kan 
du låne, og også kjøpe kunst. Nytt av året er 
Frøbiblioteket vårt. Fra 11. april kan du også 
låne frø. 
Åpningstider, ordinære: Man, ons, fre kl. 
10.00-16.00. Tir, tor 10.00-19.00. Åpning-
stider sommeren 2018: 25. juni-10. august: 
Man, ons, tor kl.10.00-14.00. Tirsdag kl. 
13.00-18.00. Fredag stengt.

Skaun bygdamuseum vil være åpent alle 
søndager fra 30. juni til 26. august fra kl. 
13.00-16.00. Servering av kaffe og vafl er, 
samt loddsalg. Ellers er bygdamuseet åpent 
etter avtale – dette gjelder også Skulemuseet i 
Råbygda. E-post: skaunhistorielag@outlook.
com for nærmere avtale.

Kirken i Skaun: I Skaun kommune er det tre 
kirker. I Børsa og Buvik kirke er det to gud-
stjenester i måneden, mens det i Skaun kirke 
er én gudstjeneste i måneden. Gudstjenesteo-
versikt fi nnes i menighetsbladet som kommer 
ut fi re ganger i året, samt på kirkens nettsider 
www.facebook.com/menigheteneiskaun eller 
www.kirken.no/skaun

Barseltreningsgruppe med fysioterapeut: 
Ønsker du å komme i form etter fødsel? Da er 
barseltreningsgruppe noe for deg! Tilbudet er 
gratis og krever ingen påmelding! Sted: Råd-
huset, lokalene til fysio/ergo i underetasjen. 
Tid: fredager 10.30 – 11.30. Ved Spørsmål 
ring tlf. 72 86 73 58/56. Følg oss på www.
facebook.com/fysioergoskaun

Klubb1 har klubb for ungdom hver torsdag, 
annenhver uke tidligklubb/seinklubb.

Kafé Hjerterom: Åpent for alle hver onsdag i 
Børsa bedehus kl. 11.00-15.00. Enkel server-
ing med vaffel og kaffe. Voksenopplæringen i 
Skaun deltar. Arrangeres av kirken i samarbeid 
med Skaun frivilligsentral.

Buvik pensjonistforening på Tangen i 
Buvika: Faste aktiviteter: Åpen kafé hver 
tirsdag kl. 10.00-12.00. Bokutlån hver tirsdag 
kl. 10.00-12.00. Trim, Sterk og stødig kl. 

12.00-13.00. Datakafé for alle med mobiltele-
fon, nettbrett eller PC, hver onsdag kl.10.00-
12.00. Torsdagstreff første torsdag hver måned 
kl. 15.30. Alle er velkommen til disse arrange-
mentene. Se info på www.buvikpensjonist-
forening.no og på Facebook. Faste aktiviteter 
er innstilt fra 24. juni til 20. august. 

Sterk og stødig: Treningsgruppa “Sterk og 
stødig” trener torsdager kl. 10.00-11.00 og 
11.00-12.00 på Moan klubbhus. Instruktører 
er Arvid Syrstad, Gunda Lereggen og Birger 
Paulsen. Opphold juni, juli og august.

Skaun Seniordans: Vi øver og trener og 
hygger oss i Skaunhallen i Buvika tirsdager 
kl. 15.15-17.15 og i Børsa Samfunnshus ons-
dager kl. 14.30-16.30. Gamle og nye dansere 
ønskes velkommen! Henvendelse kan gjøres 
til Wenche Valstrand, telefon 928 67 601 eller 
på e-post: seniordansen@gmail.com. Opphold 
i dansinga i juni, juli og august.

Gofot’n byr opp til dans: Danseklubben 
arrangerer faste dansekvelder i Eggkleiva tirs-
dager i partallsuker kl. 19.30-22.00. Gjelder i 
denne omgang fram til St. Hans, med unntak 
av 1. mai – og oppstart etter ferien i begyn-
nelsen av september.


