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Kulturkalender vinteren 2019

Med årets første utgave av kulturkalenderen får dere igjen presentert en vinter og 
vår med stor kulturaktivitet i Skaun kommune.

Årets Vinterkulturuke foregår som vanlig i uke 5. Alle arrangementene denne uka 
blir utførlig beskrevet i et eget program som distribueres til alle husstander i uke 
3. Vi håper på stort engasjement og godt oppmøte fra store og små skauninger på 
alle arrangement i denne uka.

Vi vil igjen poengtere at det frivillige kulturlivet er kommunens viktigste lev-
erandør av kulturopplevelse. For at våre frivillige kulturorganisasjoner skal kunne 
fortsette med sin aktivitet er de avhengige av både medlemmer og publikum; møt 
opp eller meld dere inn!

Det vil alltid være arrangement som av ulike årsaker ikke har blitt med i kalen-
deren, - så følg med på plakater og info på lagenes eller Skaun kommunes nett-
sider. 

Gode kulturopplevelser ønskes til både publikum og arrangører.

Kultur, fritid og frivillighet
Skaun kommune

Gode kulturopplevelser ønskes til både publikum og arrangører.

Kultur, fritid og frivillighet
Skaun kommune
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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 mu-
ligheter for enkle hobbyaktiviteter.
Lunsj kl.11.30, 30 kroner
Det er tilgang til aviser.

I regi av 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 torsd-
ager 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 av Psykisk helse, Skaun kommune

NB! 
Det vil bli distribuert et eget program for årets Vinterkulturuke. 
Følg Vinterkulturuka i Skaun på Facebook og #vinterkulturukaiskaun på 
Instagram.
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og tradisjon. Ta med navneduk hvis du 
har. Arr. Buvik Husfl idslag

Tirsdag  29. januar kl. 10.00 
Tangen, Buvika 
Vinterkulturuka markeres med kon-
sert av Åsbjørg Ryeng og Martin Casal.
Kaffe fra kl 10:00 konsert kl 11:00.
Åsbjørg Ryeng er fra Trondheim og 
spiller bandoneon. Martin Casal er fra 
Buenos Aires og spiller gitar. Mer info i 
Vinterkulturukeprogrammet.
Åpent for alle. Enkel servering. 
Inngang kr 100,-.
Arr. Buvik pensjonistforening

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

Torsdag 31. januar kl. 18.00-20.00 
Kløver’n Kvinnekafé 
Årvak, Børsa 
Treffsted for kvinner i Skaun – med 
fokus på mangfold og raushet. Åpent 
for alle! Arr. Børsa sanitetsforening

Torsdag 7. februar kl. 15.30 
Årsmøte i Buvik pensjonistforening 
Tangen, Buvika 
Vanlig årsmøtesaker, bevertning og 
åresalg. Gratis inngang. 
Arr. Buvik pensjonistforening

Mandag 11. februar kl. 11.00-12.00 
Besøksbaby. 
Rossvollheimen 
Aktivitet for å skape gylne øyeblikk og 
livskvalitet for beboere ved Rossvoll-
heimen. Positivt tiltak for små og store. 
Invitasjon til babyer og deres mødre/
fedre.

Onsdag 23. januar kl. 19.00-20.30
Go`kveld-klubben 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg 
som  går i 5.-7. trinn. 
Bingo og pizza. 
De som ønsker i bli medlem kan betale 
kr. 50,- og er da medlem for et helt kal-
enderår. Medlemmer får fri inngang. De 
som ikke ønsker i bli medlem betaler 
kr. 10,- pr. gang.
Arr. Børsa Normisjon

Torsdag 24. januar kl. 18.00 
Børsa sentrum, oppmøte ProPlan 
Kløvertur. Alle som liker frisk luft, ak-
tivitet og det å treffe andre er velkom-
men til å være med på Kløvertur. 
Turene går i moderat tempo i ca. 1-1,5 
time. Vel møtt!
Arr. Sanitetsforeningene i Børsa, 
Viggja og Buvika.

Mandag 28. januar kl. 11.00 
Formiddagskino – Trondheimsreisen 
Skaun rådhus, k-sal 
Filmen er en munter og tidvis drama-
tisk reise gjennom tiden, fra begyn-
nelsen av 1900-tallet og fram mot 
våre dager. Den er laget av fi lmer fra 
nasjonale arkiver og fra loft og kjellere 
i private hjem. Filmene er sjelden eller 
aldri tidligere vist for publikum. Nå er 
de sydd sammen til et nytt fi lmunivers. 
Filmens humoristiske drama kommer 
fram i intervjuer med profi lerte og min-
dre kjente trondhjemmere som fortel-
ler om sine vandringer gjennom tiden.
Filmen er fra 2018.
Gratis inngang.
Arr. Skaun folkebibliotek

Mandag 28. januar kl. 19.00 
Åpent husfl idsmøte
Årvak, Børsa 
Navneduk v/Randi Nossum. Historikk 
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Mandag 11. februar kl. 19.00 
Årsmøte i Buvik Husfl idslag
Årvak, Børsa 
Ta med sokker. Vi lager en liten sokke-
utstilling.

Tirsdag 12. februar kl. 18.00 
Allmøte 
Skaun rådhus, k-sal 
Allmøte om kulturminneplan for 
Skaun kommune. Arr. Skaun kom-
mune

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

Onsdag 13. februar kl. 19.00-20.30 
Go`kveld-klubben 
Børsa Bedehus 
- en klubb for deg som går i 5.-7. trinn. 
Klubbkveld.
De som ønsker i bli medlem kan betale 
kr. 50,- og er da medlem for et helt kal-
enderår. Medlemmer får fri inngang. De 
som ikke ønsker i bli medlem betaler 
kr. 10,- pr. gang.
Arr. Børsa Normisjon

Onsdag 13. februar kl. 19.30 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Arr. Folkeakademiet i Skaun og de 
andre organisasjonene bak «Onsdags-
kveld på Rossvoll». 

Torsdag 14. februar kl. 18.00 
Åpent treffsted. 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig 
prat. Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. Vi er på 
facebook!

Torsdag 14. februar 18.00-21.00 
Voksenopplæringa, Børsa 
Markering av morsmålsdagen. Kjær-
lighet til språk, hvor vakkert er vel ikke 
det? 
Vi holder åpent hus og inviterer 
på minispråkkurs med nogo åttat. 
Velkommen innom oss!
Arr. Skaun voksenopplæring.

Mandag 18. februar kl. 18.30 
Strikkekafé 
Lykkja kro, Buvika 
Ta med det arbeidet du holder på med 
i strikking, hekling, hakking o.l. Vi 
hjelper hverandre og tar imot tips om 
tema når det er ønskelig. 
Arr. Buvik Husfl idslag

Tirsdag 19. februar kl. 11.00 
Formiddagskino – Book club 
Skaun rådhus, k-sal 
Diane (Diane Keaton) har nylig blitt 
enke etter 40 års ekteskap. Vivian 
(Jane Fonda) trives best i forhold uten 
forpliktelser. Sharon (Candice Ber-
gen) jobber seg fremdeles gjennom en 
skilsmisse fra tiår tilbake. Carols (Mary 
Steenburgen) ekteskap er på vei nedo-
ver etter 35 år. Fire livslange venner 
får livet snudd på hodet når bokklub-
ben deres tar for seg den beryktede 44

E’ du en Mårråsføggel?

Skaun kommune inviterer alle 

til en halvtimes morgentrim 

kl. 07.00 den første onsdagen 

i måneden. 

Vi ønsker å invitere innbyg-

gere, ansatte i kommunen 

og andre til en trivelig og 

sosial tur første onsdag i hver 

måned. Dette gir oss en fi n na-

turopplevelse, fysisk aktivitet 

og en sosial start på dagen.

Sett av en halvtime første ons-

dag i hver måned og bli med 

på morgentur! 



55

Fifty Shades of Grey. Enten det er å 
oppdage nye romanser eller gjenoppta 
gamle fl ammer, inspirerer venninnene 
hverandre til å gjøre sitt neste kapittel 
til det beste.
Filmen er fra 2018
Gratis inngang.
Arr. Skaun folkebibliotek

Onsdag 20. februar kl. 11.30-13.30 
Strikkekafé på Aktiviteten. 
Rossvollheimen
Velkommen til en sosial og trivelig 
stund på Aktiviteten på Rossvollhei-
men.
Kaffeservering og loddsalg.

Torsdag 21. februar  
Morsmålsdagen 
Skaun folkebibliotek 
Biblioteket feirer den internasjonale 
morsmålsdagen og den enkeltes rett til 
å snakke sitt morsmål. I år markeres 
dagen med en utstilling av kokebøker 
og lyrikkbøker på ulike språk, både 
for barn og voksne. Bøkene kan lånes, 
kom innom og se om du fi nner bøker 
på språk du kan.

Torsdag 21. februar kl. 18.00 
Kløvertur. 
Viggja, oppmøte «Blinken» 
Alle som liker frisk luft, aktivitet og det 
å treffe andre er velkommen til å være 
med på Kløvertur. Turene går i moderat 
tempo i ca. 1-1,5 time. Vel møtt!
Arr. Sanitetsforeningene i Børsa, 
Viggja og Buvika.

Fredag 22. februar kl. 11.30 
Åpen kafé på Aktiviteten. 
Rossvollheimen 
Se eget oppslag.

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

Torsdag 28. februar kl. 18.00-20.00 
Kløver’n Kvinnekafé 
Tangen, Buvika 
Treffsted for kvinner i Skaun – med 
fokus på mangfold og raushet. Åpent 
for alle! Flyttes for anledningen til Tan-
gen og Kulinarisk Kulturkveld. 
Arr. Børsa sanitetsforening 

Torsdag 28. februar kl. 18.00 
Kulinarisk kulturkveld 
Tangen, Buvika 
Sosialt fellesskap og eksotiske smak-
sopplevelser. Uhøytidelig Quiz. Åpent 
for alle. Gratis inngang. 
Arr: Buvik pensjonistforening, Skaun 
frivilligsentral og Skaun Voksen-
opplæring.

Søndag 3. mars kl. 18.00 
Vårkonsert 
Børsa samfunnshus 
Vårkonsert med Viggja musikkorps og 
Buvik musikkorps. Salg av kaffe, kaker 
og lodd. Arr. Viggja musikkorps og 
Buvik Musikkorps

Torsdag 7. mars kl. 15.30 
Torsdagstreff 
Tangen, Buvika 
Underholdning av Polkagrisan. Lap-
skaus, kaffe og kaker. Åresalg. Åpent 
for alle. Inngang kr 50,- for medlemmer 
og 100,- for ikke medlemmer. Påmeld-
ing innen 25. februar. på e-post til 
buvikpensjonistforening@gmail.com 
eller på telefon til 
Birger Paulsen 91164676. 
Arr: Buvik pensjonistforening
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Torsdag 7. mars kl. 19.00 
Markering av kvinnedagen. 
Skaun rådhus, k-sal 
Mer info kommer, følg med på face-
book-siden vår. 
Arr. Børsa sanitetsforening.

Torsdag 7. mars kl. 16.30 og 18.00
Fredag 8. mars  kl. 18.00 
Bukkene Bruse lager buksebrann. 
Melhus rådhus 
Barneforestilling. Riksteatret. 
For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no

Onsdag 8. mars kl. 19.00-20.30
Go`kveld-klubben 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg 
som går i 5.-7. trinn. 
Artig med BALL
De som ønsker i bli medlem kan betale 
kr. 50,- og er da medlem for et helt kal-
enderår. Medlemmer får fri inngang. De 
som ikke ønsker i bli medlem betaler 
kr. 10,- pr. gang.
Arr. Børsa Normisjon

Mandag 11. mars kl. 11.00-12.00 
Besøksbaby. 
Rossvollheimen  
Aktivitet for å skape gylne øyeblikk og 
livskvalitet for beboere ved Rossvoll-
heimen. Positivt tiltak for små og store. 
Invitasjon til babyer og deres mødre/
fedre.

Mandag 11. mars kl. 18.30 
Strikkekafé 
Lykkja kro, Buvika 
Ta med det arbeidet du holder på med 
i strikking, hekling, hakking o.l. Vi 
hjelper hverandre og tar imot tips om 
tema når det er ønskelig. 
Arr. Buvik Husfl idslag

Tirsdag  12. mars kl. 18.00 
Allsangkveld 
Børsa samfunnshus 
Allsang med Stein Nilsens orkester
Gratis inngang, kaffe- og loddsalg. 
Arr. Aktive eldre, Hjemmetjenesten
 
Onsdag  13. mars kl.11.00 
Bokprat 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Torsdag 14. mars kl. 18.00 
Åpent treffsted. 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig 
prat. Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. 
Vi er på facebook!

Torsdag 14. mars kl. 19.00 
Kulturkveld 
Viggjarheim, Viggja 
Kulturkveld med tema Viggja i viking-
tid og middelalder.
Hva kan arkeologi og metalldetektor-
funn på Viggja fortelle oss om denne 
epoken? Hvem var personene omtalt 
på “Støtta”, bautaen over “Viggja-
ætten”? Er funn av ruiner og under-
jordisk murverk på kirkegården rester 
etter et gudshus eller et forsvarsverk? 
Fra forskningmiljøet ved NTNU kom-
mer arkeolog Birgit Maixner, forsker og 
spesialist på bygningsarkeologi Øystein 
Ekroll og historiker Merethe Røskaft.
Inngang kr. 150,-. Arr. Viggja Vel

Lørdag 16. mars kl. 11.00 
Sesongåpning for frøbiblioteket.  
Skaun folkebibliotek 
Det blir aktiviteter for barna, - blant 
annet såing av solsikkefrø, og start-
skuddet går for en uhøytidelig konkur-
ranse om hvem som klarer å dyrke 
fram den lengste solsikken i løpet av 
sommeren.
Biblioteket er åpent fra 10.00 til 14.00.



Onsdag 20. mars kl. 11.00 
Formiddagskino - Skjelvet 
Skaun rådhus, k-sal 
I 1904 ble Oslo rammet av et jord-
skjelv med styrke 5,4 på Richters 
skala. Skjelvet førte til betydelige ødel-
eggelser. Men heldigvis, ingen mennes-
keliv gikk tapt. Geologiske undersøkel-
ser viser at faren for et nytt og større 
jordskjelv kan være reell. 
Nesten ukentlig registreres det bevegel-
ser i og rundt Oslo. 
Hva vil skje dersom et langt større 
jordskjelv treffer hovedstaden?
Skjelvet er oppfølgeren til katastrofefi l-
men Bølgen. Denne gangen er det ikke 
en bygd på Vestlandet som er truet - 
det er Norges hovedstad!
Filmen er fra 2018
Gratis inngang
Arr. Skaun folkebibliotek

Onsdag 20. mars kl. 11.30-13.30 
Strikkekafé på Aktiviteten. 
Rossvollheimen 
Velkommen til en sosial og trivelig 
stund på Aktiviteten på Rossvollhei-
men.
Kaffeservering og loddsalg.

Onsdag  20. mars kl. 19.30 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Arr. Folkeakademiet i Skaun og de 
andre organisasjonene bak «Onsdags-
kveld på Rossvoll». 

Torsdag 21. mars kl. 18.00 
Kløvertur. 
Buvika. 
Oppmøte Buvik kirke. Alle som liker 
frisk luft, aktivitet og det å treffe an-
dre er velkommen til å være med på 
Kløvertur. Turene går i moderat tempo 
i ca. 1-1,5 time. Vel møtt!
Arr. Sanitetsforeningene i Børsa, 
Viggja og Buvika.

Mandag 25. mars kl. 19.00 
Påskepynt og påskedekorasjoner. 
Årvak, Børsa 
Åpent husfl idsmøte. 
Arr. Buvik Husfl idslag

Onsdag 27. mars kl. 19.00 
Riksteatret. 
Melhus rådhus 
Fuglane. For mer informasjon og 
billetter: www.riksteatret.no

Onsdag  27. mars kl. 19.00-20.30 
Go`kveld-klubben 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg 
som går i 5.-7. trinn. 
Natursti og grilling. De som ønsker 
i bli medlem kan betale kr. 50,- og 
er da medlem for et helt kalenderår. 
Medlemmer får fri inngang. De som 
ikke ønsker i bli medlem betaler kr. 
10,- pr. gang.
Arr. Børsa Normisjon

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

Torsdag 28. mars kl. 18.00-20.00 
Kløver’n Kvinnekafé 
Årvak, Børsa 
Treffsted for kvinner i Skaun – med 
fokus på mangfold og raushet. Åpent 
for alle! Arr. Børsa sanitetsforening

Fredag 29. mars kl. 11.30 
Åpen kafé 
Rossvollheimen 
Åpen kafé på Aktiviteten. Se eget 
oppslag.
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Lørdag 30. mars kl. 12.00-14.00
Påskeverksted 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Påskeverksted med lørdagsåpent 
bibliotek. Gratis inngang og tilgang til 
materiell, salg av kaffe med mer.
Biblioteket har åpent fra kl.10.00 til 
14.00. Arr. Skaun frivilligsentral i 
samarbeid med Skaun folkebibliotek.

Lørdag og søndag, 30. og 31. mars 
kl. 11.00-16.00 
Jubileumsutstilling 
Snefugl gård, Buvika 
Jubileumsutstilling med Kari Schrødter
Arr. Skaun kunstforening

Torsdag 4. april kl. 15.30 
Torsdagstreff 
Tangen, Buvika 
Underholdning av Håkon og Turid 
fra Hommelvik. Pizza, kaffe og kaker. 
Åresalg. Åpent for alle.  Inngang kr 
50,- for medlemmer og 100,- for ikke 
medlemmer. Påmelding innen 25. mars 
på e-post til 
buvikpensjonistforening@gmail.com 
eller på telefon til Birger Paulsen 
91164676. 
Arr: Buvik pensjonistforening.

Mandag 8. april kl. 11.00-12.00
Besøksbaby 
Rossvollheimen. 
Aktivitet for å skape gylne øyeblikk og 
livskvalitet for beboere ved Rossvoll-
heimen. Positivt tiltak for små og store. 
Invitasjon til babyer og deres mødre/
fedre.
Mandag 8. april kl. 18.30 
Ettermiddagskonsert 
Børsa samfunnshus 
Ettermiddagskonsert med Viggja 
musikkorps og Buvik musikkorps
Salg av kaffe, kaker og lodd.
Arr. Viggja musikkorps og Buvik 
Musikkorps

Mandag 8. april kl. 18.30 
Strikkekafé 
Lykkja kro, Buvika 
Ta med det arbeidet du holder på med 
i strikking, hekling, hakking o.l. Vi 
hjelper hverandre og tar imot tips om 
tema når det er ønskelig. 
Arr. Buvik Husfl idslag

Onsdag 10. april kl.11.00 
Bokprat 
Treffstedet Årvak, Børsa 
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.

Torsdag 11. april kl. 18.00 
Åpent treffsted. 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig 
prat. Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. 
Vi er på facebook!

Tirsdag 23. april kl. 11.00 
Formiddagskino - Blindsone
Skaun rådhus, k-sal 
Blindsone følger en mors (Pia Tjelta) 
kamp for å forstå sin datters krise, når 
den rammer hele familien. Hvordan 
kan vi som voksne, foreldre og sam-
funn hjelpe barn og ungdom å åpne 
opp om vanskelige tanker og psykiske 
lidelser, når idealene bygger på lykke 
og overskudd? 
Filmen er fra 2018. Gratis inngang
Arr. Skaun folkebibliotek

Onsdag 24. april kl. 18.30-20.30
Go`kveld-klubben 
Børsa Bedehus 
Go`kveld-klubben - en klubb for deg 
som går i 5.-7. trinn. 
Destinasjon X. Oppmøte kl. 18.30
De som ønsker i bli medlem kan betale 
kr. 50,- og er da medlem for et helt kal-
enderår. Medlemmer får fri inngang. De 
som ikke ønsker i bli medlem betaler 
kr. 10,- pr. gang.
Arr. Børsa Normisjon88
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Onsdag  24. april kl. 19.30 
Onsdagskveld på Rossvoll 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Arr. Folkeakademiet i Skaun og de 
andre organisasjonene bak «Onsdags-
kveld på Rossvoll». 

Torsdag 25. april kl. 18.00-20.00
Kløver’n Kvinnekafé 
Årvak, Børsa 
Treffsted for kvinner i Skaun – med 
fokus på mangfold og raushet. Åpent 
for alle! Arr. Børsa sanitetsforening

Torsdag 25. april kl. 11.30 
Trøndelag Teater 
Tordenskiold – alle tiders trønder. Teat-
ertur til Trondheim med buss tur/retur. 
Mer info på facebook og kommunen 
sin hjemmeside.  Forhåndssalg bill.: 
Servicekontoret, Skaun rådhus. 
Arr. Kultur, fritid og frivillighet

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

Lørdag 27. april kl. 12.00-15.00
Barnas Bruktmarked 
Børsa samfunnshus 
Salg av brukte klær og utstyr for barn. 
Kafeen åpner kl. 11.00. Dørene til 
markedet åpner kl. 12.00. Mer infor-
masjon på vår facebookside!
 
Mandag 29. april kl. 19.00 
Åpent husfl idsmøte.  
Oddnys vevstue, Buvika 
Mamma Astrupstrikk.
Berit Håland Forbord viser oss og 
forteller om denne spesielle strikke-
teknikken. 
Ta med garn i 2 farger og pinner som 
passer til.
Arr. Buvik Husfl idslag

Onsdag  1. mai kl. 08.50 
Tradisjonell 1. mai-markering 
Tangen, Buvika 
Musikk v/Buvik og Viggja musikkorps. 
Frokostservering. Taler for dagen. 
Arr. Skaun Arbeiderparti

Kurs i regi Buvik 
Hus� idslag:

Rosemalingskurs 
v/Ragnhild Halvorsen  18 t
Oppstart 28. januar kl. 18.00-21.30 
Påmelding innen 21. jan.
Kursavgift kr. 1000,-
Sted: Buvik skole
Navneduk v/Randi Nossum
Kurs eller studiering med oppstart i 
februar.
Påmelding innen 21. jan.
Sted: Oddnys vevstue
Smykker, pynt og vesker 
av sykkelslanger  9 t
v/Marit-Bodil Meistad*
Oppstart: 7. mars kl. 18.30 – 21.30
Sted: Oddnys vevstue
Kursavgift kr. 500,-
Påmelding innen 18. febr.
For alle kurs påmelding hos
Ingebjørg Leraand tlf. 470 13 935
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Alkoholfrie dansefester og kurs for alle. 
Kurs og fester på Vårsvetten:

- Trøndelags største dansehelg - første gang arrangert i 1989!
- Her er det mulighet for nye dansere å lære swing / rock’n roll og 
linedance. For de som har danset før er det mulig å videreutvikle 

danseferdighetene.
- Både fredag og lørdags kveld spiller to gode band musikk som 

swinger og rocker. 
‘

Vi gleder oss til at DU kommer og gjør Vårsvetten spesiell!

Skaunhallen 5.-7. april

www.komogdans.no
https://www.facebook.com/komogdanstrondheim/
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Skimuligheter i Skaun kommune
Det er mange og gode muligheter for ski i kommunen vår. Vi håper at snøen 
snart kommer og at vi står foran en fi n og snørik etterjulsvinter. Vi presen-
terer her følgende utfartssteder hvor idrettslagene kjører skiløyper i fra:
Buvika  – fra skihytta på Buvikåsen. Sjekk skisporet.no for løype-
  oppdateringer. 
  Pienehytta er åpen for servering på søndager fra 11.00, og åpen så  
  lenge det er skiføre.
Børsa   – fra Lyngstua og innover mot Mjølhuskjølen og Julvollhytta. 
  Julvollhytta er åpen for servering på søndager fra 11.00 – 14.30, så  
  lenge det er skiføre. 
Skaun  – løyper i lysløypa og i løypenettet fra Ramsjøen.
  Skaun – løyper på Skaunakjølen fra Krogstadsætren og Melbysætren.  
  Løypene er knyttet sammen med løyper fra Svorkmo og Hølonda.  
  Følg gjerne Jårakjølens venner på facebook for løypeoppdateringer. 
  Skaun – fra Bakksætra er det løyper mot Djupdalen og resten av   
  løypen ettet i Buvika 
Viggja  – det er løyper fra Seljan. Disse er koblet sammen løypenettet til  
  Orkanger idrettsforening.

For dere som er usikker på hvor den enkelte stedene for utfart til ski er så 
anbefaler vi at dere bruker turboka eller turkartet. Og for de som ikke har 
disse så er det mulig å få et eksemplar av hver ved henvendelse til Skaun 
rådhus. 

Det er sjølsagt også mulig å gå på ski der det ikke er kjørt opp spor med 
løypemaskin. 

God tur. 

Skimuligheter i Skaun kommuneSkimuligheter i Skaun kommune



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. 

Kirken i Skaun: I Skaun kommune er det tre kirker. I Børsa og Buvik kirke er det to 
gudstjenester i måneden, mens det i Skaun kirke er én gudstjeneste i måneden. Gudstje-
nesteoversikt 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: torsdager kl. 10.30 – 11.30. Ved Spørsmål 
ring tlf. 90270190/94140172. Følg oss på www.facebook.com/fysioergoskaun

Åpen hall for barnefamilier: En søndag i måneden gjennom vinteren inviterer FYSAK 
Skaun barnefamilier til lek og moro i Rossvoll fl erbrukshall i Børsa. Foreldre har ansvar for 
egne barn, vi legger til rette med musikk og utstyr. Dette er kjempeartig for både store og 
små, og også en fi n anledning til å komme i kontakt med andre barnefamilier i kommunen. 
Tilbudet er gratis, og man trenger ikke å melde seg på. Ta med drikkefl aske, behagelige 
klær og innesko.
Datoer for Åpen hall annonseres på FYSAK Skaun sin facebookside: https://www.facebook.
com/fysakskaun/ og på kommunens hjemmeside. 
Planlagte datoer så langt: Søndag 13. januar kl 10-12, søndag 10. februar 10-12

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 samar-
beid med Skaun frivilligsentral.

Buvik Pensjonistforening på Tangen i Buvika: 
Åpen kafé hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00  
Bokutlån hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00. 
Trim: Sterk og stødig kl.12 til 13.00. 
Datakafé onsdager kl.10.00 til 12.00. For alle med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
Torsdagstreff første torsdag hver måned kl. 15.30. Alle er velkommen til disse arrangemen-
tene. Se info på www.buvikpensjonistforening.no og på Facebook. 

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. 

Skaun Seniordans: Vi øver og trener og hygger oss i Børsa Samfunnshus mandager kl. 
14.00-16.00 og i Skaunhallen i Buvika tirsdager kl. 15.15-17.15. 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. 

Treffpunkt Skaun – Veien videre:
Samtalegruppe for foreldre som har mistet barn. Årvak i Børsa kl. 18.30-20.30 siste tirsdag 
i måneden. Datoer: 29. januar, 26. februar, 26. mars og 30. april.


