
KULTURKALENDER
NUMMER 3 - 2018
KOMMUNAL INFORMASJON

Trio Opal - som spille på Hjemme hos-
konsert i Børsa 29. september



Kulturkalender høsten 2018

Vi har lagt bak oss en sommer med strålende 
vær, og står nå foran en høst med alt den bringer 
med seg. Det er skolestart og nytt barnehageår, 
men det er også oppstart av aktivitet i lag og 
organisasjoner. Og det er en ny sesong med 
kulturtilbud og kulturtradisjoner som starter 
opp igjen etter å ha ligget i ro gjennom som-
meren. 
I heftet du nå holder i hånda presenteres det 
et stort mangfold av aktiviteter, her skulle det 
være noe for enhver smak og enhver alder. Du 
fi nner aktiviteter og konserter med storband, 
kor, korps, møter og program fra husfl idslag, 
bygdekvinnelag samt oversikt over programmet 
til pensjonistforeninga i Buvika. Og det er med 
oversikt over Riksteaterets program i Melhus og 
Orkdal, og mange andre aktiviteter og kultur-
program. 

Det frivillige kulturlivet er kommunens viktigste 
leverandør av kulturopplevelser. For at våre 
frivillige kulturorganisasjonene skal kunne 
fortsette med sin aktivitet er de avhengige av 
både medlemmer og publikum. Så dette er en 
påminning til alle i Skaun kommune – møt opp 
eller meld dere inn! 
Det vil alltids være arrangement som av ulike 
årsaker ikke har blitt med i kalenderen, så følg 
med på plakater, info på lagenes eller kommun-
ens nettsider og eller gjennom andre kanaler. 
Avslutningsvis ønsker vi å oppfordre til å bruke 
de friluftsmulighetene som kommunen har, både 
i nærområdet men også for litt lengre turer. 
God kulturhøst ønskes til dere alle!

Med hilsen 
Kultur, fritid og frivillighet 
Skaun kommune 

 Børsa og Viggja 
Bygdekvinnelag – høstprogram:

Tirsdag 18. september kl. 19.00: Besøk på Skaun 
bygdamuseum m/kaffe i hovedhuset.
Tirsdag 16. oktober kl. 19.00:  
Årsmøte på Årvak.
Tirsdag 20. november kl. 19.00: Juledekorasjoner 
av «ville vekster». Viggja skole.
Tirsdag 11. desember kl.19.00: 
Grautfest for medlemmer. 
Sted: Fellesfjøset på Viggja.
Medlemmer og ikke-medlemmer ønskes 
velkommen på de åpne møtene

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 - Holdeplassen Årvak. For andre spørsmål 
- ring oss på 90897043. I regi Psykisk helse, Skaun kommune
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Mandag 3. september kl. 18.30 
Lykkja Kro 
Strikkekafé.
Sokker. Ta med garn og pinner
Arr.: Buvik Husfl idslag

Onsdag  5. september kl. 19.00-20.30 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg som går i 
5.-7. trinn.  Klubbkveld med is og snacks. 
Arr.: Børsa Normisjon

3.-9. september  
Rossvollheimen 
Idrettsuke med mange forskjellige aktiviteter.

Torsdag 6. september kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Torsdagstreff
Underholdning v/Eggen og Størkersen. 
Lapskaus, kaffe og kaker å få kjøpt til kr 50,-. 
Åresalg.  Påmelding innen den 27.08. på epost 

til buvikpensjonistforening@gmail.com eller på 
telefon til Birger Paulsen 91164676 
innen. Arr: Buvik pensjonistforening

Fredag 7. september kl. 18.00 
Skaun folkebibliotek 
Sommerlesfest.
Rekordmange elever i Skaun har deltatt på 
Sommerles i år! Alle sommerlesere er hjertelig 
velkommen til Sommerlesfest! Det blir besøk 
av forfatter Adele Lærum Duus. Vi trekker fi ne 
bokpremier og koser oss med noe godt å spise. 
Gratis inngang. Arr. Skaun folkebibliotek.

Lørdag 15. september kl. 18.00 og 20.00
Fredly folkehøgskole
Bygdekino
a. De utrolige 2 - kl. 18.00. 
b. Skjelvet – kl. 20.00. 

Fredag-søndag 14.-16. september 
Børsa samfunnshus 
Kom og dans. Se egen omtale

Mandag 17. september kl. 11.00-12.00 
Rossvollheimen 
Besøksbaby. Aktivitet for å skape gylne øyeb-
likk og livskvalitet for beboere ved Rossvollhei-
men. Positivt tiltak for små og store. Invitasjon 
til babyer og deres mødre/fedre.

Kurs i regi Buvik 
Husfl idslag:

 
Sy ditt eget hælteppe eller minihælteppe, 
løper v/Ellinor Berg Nyhus, 9 t
Teknikken kan også brukes på putetrekk.
Oppstart 27. sept. kl. 18.30.
Kursavgift kr 500,- + materialutgifter.
Påmelding innen 18. sept.
Lokaler avklares etter antall påmeldte

Rosemaling 18 t 
v/Ragnhild Halvorsen
Sted: Buvik skole
Oppstart 16. oktober  
kl. 18.00 – 21.30
Kursavgift kr 1000,- 
Påmelding innen 1. okt.

Strikketeknikken: Brioche  
9 t v/May Synnøve Selbekk
Sted: Oddnys vevstue
Oppstart i uke 41
Kursavgift kr 500,-
Strikking med 2 kontrastfarger.
Påmelding innen 1. oktober.

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.
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Onsdag 19. september fra kl.17.00 
Hele kommunen 
Demensaksjonen – vi går fra dør til dør. 
Arr.: Skaun demensforening

Onsdag 19. september kl. 10.00-14.00 Tangen, 
Buvika 
Digital festival
Temat er “Digital kunnskap for alle” v/Bjørnar 
Skjesol fra Trøndelag fylkesbibliotek. Kaffe og 
småkaker. Alle er velkommen. Gratis inngang.
Arr: Buvik pensjonistforening, Skaun folke-
bibliotek, Trøndelag fylkesbibliotek og Skaun 
frivilligsentral.

Torsdag 20. september kl. 11.00 
Skaun rådhus, K-sal 
Formiddagskino – «Hidden fi gures»
Dette er den utrolige og ukjente historien om 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn og Mary 
Jackson, tre brilliante afroamerikanske kvin-
ner som jobbet i NASA, og som var sentrale i 
oppskytingen av romfartøyet som fi kk astronaut 
John Glenn som første amerikaner i bane rundt 
jorden. Den visjonære trioen måtte slåss mot 
både kjønns- og rasefordommer for i det hele 
tatt å kunne gjøre jobben sin. Filmen er fra 
2016. Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Torsdag 20. september kl 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. 
Vi er på facebook!

Fredag 21. september kl. 11.00 
Skaun rådhus, K-sal 
Alzheimerdagen – markeres med fi lmvisning: 
«Min elskede». Arr.: Skaun Demensforening 

Fredag 21. september   
Utfl ukt til Metusalemfestivalen
Trøndelags ambulerende seniorkulturfestival 
arrangeres i år i Holtålen og Røros. Avreise med 
buss fra Børsa kl. 08.30, stopp på nedsiden av 
Buvik skole for avreise først til Haltdalen og så 
til Røros. Pris for dagspass kr 500,-. Se Skaun 
kommunes hjemmeside for program. Påmelding 
innen 10. september.

Fredag 21. september kl. 19.00 
Melhus rådhus, Kultursalen 
Riksteatret: Tung tids tale 
Olaug Nilssen er ein av våre mest vitale og 
engasjerte forfattarar, med ein både skarp og 
inderleg penn, og med Tung tids tale vann ho i 
fjor Brageprisen. Nå har boka blitt teater i regi 
av Riksteatret og med Marit Moum Aune som 
regissør.
 Billetter kan kjøpes i Servicesenteret, Melhus 
rådhus og på www.melhuskulturen.no

Lørdag og søndag 22.-23. september 
kl. 11.00-16.00 
Tangen, Buvika 
Malerkurs olje/akvarell 
Åpent for alle i alle aldre. Kari Marie Schrødter 
er kursleder. Pris kr 400,- inkludert kaffe, lunch 
og trivelig fellesskap i to dager.
Påmelding INNEN 12.09. til buvikpensjonist-
forening@gmail.com eller på telefon til Birger 
Paulsen 91164676.  Arr: Buvik pensjonistforen-
ing

Mandag 24. september kl. 19.00 
Orkdal kino og kulturscene 
Riksteatret: Tung tids tale. 
Bill.: på nett, i billettluka på kulturhuset eller 
Servicekontoret Orkdal rådhus.

Mandag 24. september kl. 19.00 
Årvak, Børsa 
Husfl idsmøte: Ulike strikketeknikker, brioche 
m.m v/ May Synnøve Selbekk
Ta med ullgarn i to ulike farger (kontraster) og 
pinner som passer til. Arr.: Buvik Husfl idslag.

E’ du en  Mårråsføggel?
Skaun kommune inviterer alle til en 
halvtimes morgentrim kl. 07.00 den første 
onsdagen i måneden.  Vi ønsker å invitere 
innbyggere, ansatte i kommunen og andre til 
en trivelig og sosial tur første onsdag i hver 
måned. Dette gir oss en fi n naturopplevelse, 
fysisk aktivitet og en sosial start på dagen. 
Sett av en halvtime første onsdag i hver 
måned og bli med på morgentur! 
Datoer: 5. september, 3. oktober, 7. novem-
ber, 5. desember.
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Tirsdag 25. september kl. 15.00 
Børsa bedehus 
“For oss over 60”. Åpent for alle

Onsdag 26. september kl. 11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Onsdag  26. september kl. 19.00-20.30 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg som går i 
5.-7. trinn. 
Cupcake-kveld med foreldrekaffe. Foreldre/fore-
satte velkommen kl. 20:15

Onsdag 26. september kl. 19.30 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre or-
ganisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll». 

Torsdag 27. september kl. 14.00-17.00 
Rossvollheimen 
Ørekafé. 
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere. Arr.: HLF 
Skaun/Skaun hørsellag.

Torsdag 27. september kl. 18.00-20.00 
Årvak, Børsa 
Kløver’n Kvinnekafé
Treffsted for kvinner i Skaun – med fokus på 
mangfold og raushet. Åpent for alle!
Torsdag 27. september: 
Arr.: Børsa sanitetsforening, avd. Kløver’n

Fredag 28. september kl. 11.30
Rossvollheimen 
Åpen kafé på Aktiviteten. Se eget oppslag.

Lørdag 29. september kl. 11.00 
Hele Skaun 
Guidet busstur i Skaun
Guiding ved ordfører Jon P. Husby. Alle som 
ønsker å bli bedre kjent i vår vakre kommune 
– eller som rett og slett ønsker et gjensyn med 
kjente og kjære steder i Skaun – kan melde seg 
på hos siri.grottjord@skaun.kommune /941 43 
066 innen tirsdag 25. september. Først til mølla!

Lørdag 29. september kl. 14.00 
Hos familien Søsveen Snekvik, Børsa
Hjemme hos-konsert. Kammertrioen Trio Opal 

fra London skal delta på Kammermusikkfesti-
valen. I den forbindelse er Skaun kommune og 
Trondheim kammermusikkfestival glade for at 
vi sammen kan invitere til en slik fl ott konsert. 
Billetter ligger på Ticketmaster.

Søndag 30. september kl. 10.00-15.00
Lyngstua – Julvollhytta t/r
Julvollmarsjen. Påmelding og start mellom kl. 
10.00 og 11.00
Seneste målgang: Klokken 15.00.
Pris: 50,- pr person, 150,- pr familie.

Søndag 30. september 
Værnes kirke
Konsert med Viggja Voices og Frode Fjellheim 
og Tuva Livsdatter Syversen

Mandag 1. oktober kl. 18.00  
Eldres dag – se egen omtale
Det blir underholdning, loddsalg og bev-
ertning. Gratis inngang. Påmelding innen 
24.09.18. Arr.: Skaun eldreråd

Mandag 1. oktober kl. 18.30 
Lykkja Kro 
Strikkekafé
Sokker og votter. Ta med garn og pinner
Arr.: Buvik Husfl idslag

Tirsdag 2. oktober kl. 19.00 
Orkdal kino og kulturscene 
Riksteatret: Kollaps i kulissene
Når alt som kan gå galt, går enda verre! Hege 
Schøyen og Ingar Helge Gimle i spissen for et 
topplag av norske komedieskuespillere.  
Bill.: på nett, i billettluka på kulturhuset eller 
Servicekontoret Orkdal rådhus

Torsdag 4. oktober kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Torsdagstreff
Underholdning: Hopphistorie i bilder og 
skulptur. Kåseri av Ole Magnar Morken: “Fra 
småbakka til Marikollen”. Kunstutstilling med 
Trond Are Berge og Steinar Garberg.
Det blir bevertning og åresalg. Påmelding in-
nen 25.09. på epost til 
buvikpensjonistforening@gmail.com eller på 
telefon til Birger Paulsen 91164676. Inngang 
kr 150,- per pers.
Arr: Buvik pensjonistforening
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Kom og Dans  
Børsa Samfunnshus  
14.-16. september 2018 
 

 
 
Fredag 14. september  
18.00-20.00 Tur-på-tur svingkurs for folk som har dansa litt sving før 
20.00 – 22.00 Dansekveld DJ´s 
 
Lørdag 15. september  
11.00-13.00 Barnesvingkurs  
13.00-15.00 Grunnkurs Rockn´Roll  
15.00-17.00 Videregående Rockn´Roll  
 
19.00-22.00 Dansekveld DJ´s  
 
Søndag 16. september  
11.00-13.00 Barnesvingkurs  
13.00-15.00 Grunnkurs Rockn´Roll 
15.00-17.00 Videregående Rockn´Roll 
 
Priser: 
Fredag kurs og dansekveld     kr 100 
Kun dansekveld      kr 50,- 
Barnekurs begge dager     kr 100,- 
Øvrige kurs lørdag og søndag inkl. dansekveld kr 200,- 
Kun dansekveld lørdag     kr 50,- 
 
Kontant og VIPPS ved inngang 
Salg av brus og kaker 
 
Informasjon: MONA TLF: 406 17878 
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Børsa samfunnshus mandag 1. oktober kl. 18.00 

Velkommen – v/ordfører Jon P. Husby
Sang og musikk – Kulturskolen
Velferdsteknologi 
- v/Guri Berg Rørvik og Heidi Pallin Aaring

Viggja Voices  -   Skaun Musikkorps

Alle eldre er hjertelig velkommen! Gratis inngang
Om du mangler skyss, ta kontakt med Frivilligsentralen:  941 43 066 

Påmelding innen 24.09.18 til: 

Skaun kommune, Servicekontoret – 72 86 72 00 – postmottak@skaun.kommune.no

Eller til:

Anne Grethe Wist: 480 77 980 eller Eivind Stende 915 37 202

Med vennlig hilsen Skaun Eldreråd

  eldres dag 2018 i skaun

Loddsalg 
og bevertning
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Fredag 5. oktober kl. 18.00 
Børsa samfunnshus 
Verdensdagen for psykisk helse: Foredrag med 
Adil Khan – kjent fra bl. a. «Dansefeber» og 
«Adils hemmelige dansere» på TV. Inngang kr  
100,-. 
Arr.: Mental helse avd. Skaun og Melhus i 
samarbeid med Skaun frivilligsentral.

Lørdag 13. oktober kl. 18.00 
Melhus rådhus, Kultursalen 
Riksteatret: Stein i lomma 
(Stones in his pockets) 
Gjør deg klar for feelgoodkomedie basert 
på Stones in His Pockets med Erik Poppe i 
registolen og to velopplagte skuespillere i 15 
roller!  På scenen: Hallvard Holmen og Øystein 
Martinsen. Billetter kan kjøpes i Servicesenteret, 
Melhus rådhus og på 
www.melhuskulturen.no

Lørdag 13. oktober kl. 19.30 
Skaunhallen 
Dansegalla i Skaunhallen
Dørene åpnes 19:30. Musikk fra kl 21:00 - 
01:00 av svenske Drifters og Holmsve Skjenke-
bevilling
Arr: Gofot´n danseklubb

Lørdag 13. oktober  
Lykkja Kro 
Konsert med Charlotte Audestad 
Billetten koster kr 300,- og er i salg fra 17. au-
gust. Tapas-buffet for kr 295,- kr per pers inkl. 
dessert og kaffe før konserten.

Mandag 15. oktober 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 17. oktober kl.11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Onsdag  17. oktober kl. 19.00-20.30 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg som går i 
5.-7. trinn. 
Alle mot alle.

Onsdag 17. oktober kl. 19.00 
Skaun folkebibliotek 
Stillhet – en ressurs
Hvor ofte er det helt stille rundt deg? Hva gjør 
støy med oss? – Og hva gjør stillhet med oss? 
Møt forfatter Kristin Flood og bli inspirert til 
å fi nne din egen “stille stund”, som kan gjøre 
deg mer kreativ, klarttenkende og bedre i stand 
til å navigere gjennom hverdag og eget liv. I 
samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. I 
arrangementserien En smal sak.
Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibliotek.

Lørdag 20. oktober kl. 12.00-15.00 
Børsa samfunnshus 
Barnas Bruktmarked
20 selgere står ved hvert sitt bord og selger 
brukte klær og utstyr for barn. Du betaler 
direkte til selgeren. En god mulighet til å 
få pent brukte klær og utstyr til barna til en 
billig penge. Kafeen åpner kl. 11. Dørene til 
markedet åpner kl. 12. Mer informasjon på vår 
facebookside! Arr.: Frivillige ildsjeler

Lørdag 20. oktober kl. 16.00 
Buvik skole, amfi et 
Minikonsert med Buvik musikkorps, utvi-
det med tidligere medlemmer - i anled-ning 
korpsets 100-årsmarkering i år. Gratis inngang. 
Arrangør: Buvik musikkorps

Søndag 21. oktober kl. 15.00-18.00 
TV-aksjonen NRK «Kirkens Bymisjon»
Årets tema: Mindre alene sammen – for et 
varmere og rausere samfunn.
Arr.: TV-aksjonskomiteen i Skaun

Tirsdag 23. oktober kl. 11.00 
Skaun rådhus, K-sal 
Formiddagskino – «Norske byggeklosser»
Merete og Jens arver helt uventet et hus. Dette 
er ekstremt kjærkomment, for etter mange år 
i sokkelleiligheten hos Jens’ brysomme mor, 
er de ganske desperate etter få seg sitt eget 
hjem. Huset må riktignok pusses opp en god 
del, men hvor vanskelig kan det være? Denne 
komedien er fra 2018.
Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibliotek.

Tirsdag 23. oktober kl. 18.00 
Børsa samfunnshus 
Allsangkveld
Stein Nilsens orkester bestående av Stein 
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Nilsen, Per Olav Øiaas, Kjell Eggen, Knut 
Leraand, Halgeir Måseide og vokalist Hilde 
Kristin Viggen Rønneberg spiller opp til 
allsang og dans.
Inngang kr 100,-. Enkel servering.
Arr.: Hjemmetjenestens «Aktive eldre».

Onsdag 24. oktober kl. 18.00 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Onsdagskveld på Rossvoll: «FN-dagen»
Vel møtt til markering! Presentasjoner og 
foredrag ved elever ved Skaun Voksenopp-
læring, underholdning og servering av suppe. 
Gratis inngang.
Arr.: Sammenslutningen «Onsdagskveld på 
Rossvoll» i samarbeid med Skaun frivillig-
sentral og Skaun Voksenopplæring

Onsdag 24. oktober kl. 19.30 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre 
organisasjonene bak «Onsdagskveld på 
Rossvoll». 

Onsdag 24. oktober kl. 18.00
Kløvern Kvinnekafé Skaun rådhus
Vi markerer FN-dagen sammen med Ons-
dagskveld på Rossvoll. Arr.: Børsa sanitets-
forening, avd. Kløver’n.

Torsdag 25. oktober kl. 14.00-17.00 
Rossvollheimen 
Ørekafé. Vi deler erfaringer. Alle er velkom-
men, også de pårørende til høreapparat-
brukere.  Arr.: HLF Skaun/Skaun hørsellag.

Torsdag 25. oktober kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. Vi er på facebook!

Fredag 26. oktober kl. 11.30 
Rossvollheimen 
Åpen kafé på Aktiviteten. Se eget oppslag.

Lørdag 27. oktober kl. 11.00-17.00
Børsa samfunnshus 
Høstmesse
Velkommen til en kunst og håndverksmesse 
med et variert utvalg av produkter. Åpen kafé 
og loddsalg. Arr.: Frivillige ildsjeler

Søndag 28. oktober kl. 17.00 
Skaunhallen 
Jubileumskonsert
Buvik musikkorps 100 år! Stor jubileumskonsert 
med med spennende gjester! For mer info se 
plakater/oppslag.
Arr.: Buvik musikkorps 

Mandag 29. oktober kl. 19.00 
Årvak 
Nålefi lting i ull. 
Filting m/nål, uten vann og grønnsåpe v/Gunn-
laug Ribe. Alle får prøve nålefi lting. Mulig å 
kjøpe materialpakke med ull, underlag og nål. 
Pris ca. kr 100,-. 
Arr.: Buvik Husfl idslag

Tirsdag 30. oktober kl. 15.00 
Børsa bedehus 
“For oss over 60”. Åpent for alle

Torsdag 1. november kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Torsdagstreff
Stein Ellinggard og Trond Roland underholder 
med dikt og sang fra Hans Børli. Musiker er 
Vegard Bjerkan. Bevertning og åresalg. Påmeld-
ing innen 22.10. på epost til 
buvikpensjonistforening@gmail.com eller på 
telefon til Birger Paulsen 91164676. 
Inngang kr 100,-.
Arr: Buvik pensjonistforening

Torsdag 1. november kl. 19.00
Børsa samfunnshus
Høstkonsert med Skaun storband. Solister 
Saima Iren Mian og Roy Paulsen. 

Lørdag 3. november kl. 10.00-14.00 
Skaun folkebibliotek 
Lørdagsåpent bibliotek med posesalg 
Vi selger kasserte bøker, CD-er, LP-er, lydbøker 
på kassett og VHS-fi lmer.
Kr 50 pr pose. 
Arr.: Skaun folkebibliotek

Mandag 5. november kl. 18.30 
Lykkja Kro 
Strikkekafé
Julestrikk. Ta med garn og pinner
Arr.: Buvik Husfl idslag
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Onsdag 7. november kl. 19.00-20.30 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg som 
går i 5.-7. trinn. 
Mesternes mester.

Lørdag 9. november 
Børsa Samfunnshus
Konsert med Skaun storband, Transjoik og 
Quintus i. Konserten er et samarbeid med 
og en del av Hilmarfestivalen – Trøndelags 
folkemusikkfestival med base på Steinkjer. 

Onsdag 14. november kl.11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Fredag 16. november kl. 18.00 
Melhus rådhus, Kultursalen 
Riksteatret: Georgs magiske medisin 
Georgs bestemor er ikke som andre søte og 
snille bestemødre. Hun er nifs og syter og 
klager og knurrer og bråker og blander seg 
opp i alt mulig. Georg vil gi henne en lære-
penge. Så når hun skal få medisinen sin, lager 
han en boblende, frådende, magisk medisin, 
som garantert vil sende henne gjennom taket 
Billetter kan kjøpes i Servicesenteret, Melhus 
rådhus og på 
www.melhuskulturen.no

Lørdag 17. november kl. 17.00 
Orkdal kino og kulturscene 
Riksteatret: Georgs magiske medisin 
Bill.: på nett, i billettluka på kulturhuset eller 
Servicekontoret Orkdal rådhus

Mandag 19. november 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 21. november kl. 19.30 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Forfatteren Fartein Horgar forteller om sitt 
forfatterskap,  og spesielt om romanserien 
om norsk koloni- og slavehistorie i Dansk 
Vestindia, St. Thomas, St. John og St. Croix.
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre or-

ganisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll» 
i samarbeid med Skaun folkebibliotek.

Onsdag 21. november kl. 11.00 
Skaun rådhus, K-sal 
Formiddagskino - «Darkest hour»
Filmen foregår i perioden da Storbritannia 
stod alene mot trusselen fra aksemaktene. I 
mai 1940 står Nazi-Tyskland ved Englands 
grense, etter å ha invadert Frankrike og de 
andre kanalstatene. Storbritannias nyoppnevnte 
statsminister, Winston Churchill, står overfor 
en umenneskelig oppgave. Filmen har fått en 
rekke priser og nominasjoner. Filmen er fra 
2018. Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibli-
otek

Torsdag 22. november kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted. Servering av kake og kaffe. 
Hyggelig prat. Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. Vi er på facebook!

Torsdag 22. november kl. 14.00-17.00 
Rossvollheimen 
Ørekafé 
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere. 
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørsellag.

Torsdag 22. november kl. 18.00 
Skaun folkebibliotek 
Jul i Piratbukta
Christin Grilstad Prøis og Pål Prøis gir oss 
en morsom førjulsforestilling med dombjel-
lerisling og kordeklang i en salig røre. Sang og 
musikk, kuler og krutt og masse god julestemn-
ing loves. Madam Muskel og Karsten Krutt 
ønsker seg besøk av Julenissen, men klarer de å 
bli snille nok?
Denne barneforestillingen er i arrangementse-
rien En smal sak. Gratis inngang. Arr: Skaun 
folkebibliotek.

Søndag 25. november
Buvik kirke
Julekonsert med Buvik songlag
Mandag 26. november kl. 19.00 
Tangen, Buvika 
Julemøte Buvik Husfl idslag 
Juletallerken kr 300. Husfl idskonsulent Sidsel 
Skjelfjord viser oss og forteller om: Veving 
gjennom tidene.
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Påmelding til Margit Valseth innen 13.nov på 
tlf  92 40 91 39. Arr.: Buvik Husfl idslag.

Tirsdag 27. november kl. 15.00 
Børsa bedehus 
“For oss over 60”. Åpent for alle

Torsdag 29. november 
Børsa samfunnshus
Konsert med Skaun Storband, Quintus og 
Transjoik. Dette er et samarbeid med Hilmaf-
estivalen.

Onsdag  28. november kl. 18.30-21.00 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg som går 
i 5.-7. trinn. 
Juleverksted.

Torsdag 29. november kl. 18.00-20.00
Årvak, Børsa
Kløver’n Kvinnekafé
Treffsted for kvinner i Skaun – med fokus på 
mangfold og raushet. Åpent for alle. 
Arr.: Børsa sanitetsforening, avd. Kløver’n

Fredag og lørdag 30. november og 
1. desember  
Børsa samfunnshus
Førjulskonsert med Eggkleiva mannskor. 
Gjesteartist: Marthe Valle. Følg med på nett 
og oppslag for nærmere informasjon om tid og 
forhåndssalg av billetter.

Lørdag 1. desember kl. 12.00-14.00 
Rådhuskafeen, Skaun rådhus 
Juleverksted 
Gratis inngang og tilgang på materiell. Vaf-
felbuffet kr. 50,- pr. person. Åpent bibliotek fra 
kl. 10.00-14.00. Arr.: Skaun frivilligsentral og 
Skaun folkebibliotek.

Søndag 2. desember kl. 11.00-13.00. 
Viggjarheim
Juleverksted for små og store
Gratis inngang. Servering av vaffel, kaffe og 
saft. Arr.: Viggja Vel og Skaun frivilligsentral

Mandag 3. desember 
Grøtfest 
Info kommer. Arr.: Helsestasjonen

Torsdag 6. desember kl. 15.30 
Tangen, Buvika 
Julebord
Juletallerken, julesanger og åresalg. 
Påmelding innen 27.11. på epost til 
buvikpensjonistforening@gmail.com eller på 
telefon til Birger Paulsen 91164676. 
Pris kr 250,-.  
Arr: Buvik pensjonistforening

Onsdag 12. desember kl.11.00 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Onsdag 12. desember kl. 19.30 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre or-
ganisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll». 

Torsdag 13. desember kl. 18.00 
Årvak, Børsa 
Åpent treffsted inviterer til julebord og hyggelig 
samvær.  Arr.: Mental helse Skaun. 
Vi er på facebook!

Søndag 16. desember kl. 16.00 
Buvik kirke 
Førjulskonsert
Tradisjonell førjulskonsert med kor og korps. 
Andakt. Arrangør: Buvik musikkorps 

Torsdag 27. desember kl. 19.30-01.00 
Fossvang, Eggkleiva 
3.juledagsfest 
Musikk av Carmen. 
Skjenkebevilling.
Arr: Gofot´n danseklubb.

Skaun kunstforening 
Høstutstilling med 

medlemmer og  gjesteutstillere
Sted: Viggjarheim
lørdag  10/11 kl. 11-16
søndag  11/11   kl. 11-16
lørdag  17/11 kl. 11-16
søndag  18/11   kl. 11-16
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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.  Åpningstider, ordinære: Man, ons, fre kl. 10.00-16.00. Tir, tor 
10.00-19.00. Følg oss på facebook.

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: 
Rådhuset, lokalene til fysio/ergo i underetasjen. Tid: TORSDAGER 10.30-11.30 f.o.m 13. 
september.. 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 
servering med vaffel og kaffe. Voksenopplæringen i Skaun deltar. Arrangeres av kirken i 
samarbeid med Skaun frivilligsentral.

Buvik Pensjonistforening på Tangen i Buvika: Faste aktiviteter på Tangen i Buvika – alle 
er velkommen: 
Åpen kafe hver tirsdag kl. 10.00-12.00
Bokutlån hver tirsdag kl. 10.00-12.00
Trim Sterk og Stødig hver tirsdag kl. 12.00-13.00 
Datakafè hver onsdag kl. 10.00-12.00 i samarbeid med frivilligsentralen.
Torsdagstreff den første torsdag i hver måned kl. 15:30.

Skaun Seniordans: Vi øver og trener og hygger oss i Skaunhallen i Buvika tirsdager kl. 
15.15-17.15 og i Børsa Samfunnshus onsdager 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. 

Gofot’n byr opp til dans: Danseklubben arrangerer faste dansekvelder i Eggkleiva tirsdager 
i partallsuker kl. 19.30-22.00. Oppstart etter ferien i begynnelsen av september.

Børsa IL – åpen Julvollhytte i oktober og november:
Åpningstid er søndager 11.00-14.30.
Det selges kaffe, saft, hjemmebakst og sjokolade. Kun kontant betaling.

Treffpunkt Skaun - Veien videre:
Samtalegruppe for foreldre som har mistet barn. 
Årvak kl. 19.00-21.00 siste tirsdag i måneden. 
Datoer i høst: 25. september, 30. oktober og 27. november.
Gruppa drives av frivillige.

Neste utgave av kulturkalenderen distribueres i begynnelsen av januar  og skal 
gjelde for perioden januar til april. Informasjon som skal med i kalenderen sendes til 
kulturkalender@skaun.kommune.no innen onsdag 12. desember.


