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Kulturkalender våren og 
sommeren 2019 

Det er med stolthet vi sender ut en ny 
kulturkalender, en oversikt over et stort 
mangfold av arrangement de neste fire 
månedene i hele Skaun kommune. 

Denne kulturkalenderen inneholder også et 
fullstendig 17. mai-program for alle fem skole-
kretsene. Grunnlovsdagen blir behørig feira i 
alle bygdene våre, så les programmet og bli med 
på feiringa enten du er ung eller gammel, enten 
du har barn i skolealder eller ei. 

Kalenderen inneholder også festivalprogrammet 
for kulturfestivalen Kristin på Husaby.  

De kan igjen skilte med et varierte aktiviteter, et 
flott marked og et knippe unike forestillinger og 
konserter. Møt opp!

På de siste sidene i programmet følger 
informasjon fra Skaun barne- og ungdomskorps. 
De forteller om sin aktivitet, og ønsker nye 
medlemmer. Nye medlemmer er det også flere 
andre sang- og musikklag i kommunen som 
ønsker seg, og vi oppfordrer nye og gamle 
innbyggere som ønsker å synge og musisere til å 
bli med i kor og korps. 

En engasjert vår og sommer ønskes alle 
innbyggerne i Skaun. 

Hilsen Kultur, fritid og frivillighet. 

Onsdag 08. mai kl. 11.00
Skaun treffsted - Årvak, Børsa
Bokprat - Skaun folkebibliotek
I regi av Psykisk helse, Skaun kommune

Onsdag 8. mai  fra kl. 17.45
Moan idrettspark 
Rema 1000-lekene 
Friidrettsstevne for alle mellom 5 år og opp til 
og med 17 år 
Påmelding innen 06.05.2019
Arr.: Børsa IL og Skaun IL 

Torsdag 09. 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 10. mai kl. 19.00
Rossvoll flerbrukshall
KRIK
Allidrettstilbud i regi av Kristen idrettskontakt, 
Skaun

Lørdag 11. mai kl. 11.00
Rossvoll flerkbrukshall, Børsa
Victoriatempoen 2019
Sykkelritt for deltakere fra 10 år til senior.
Frist for påmelding 8. mai
Se ckvictoria.no
Arr.: CK Victoria

Mandag  13. 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.

Fredag 17. mai 
17. mai - se eget program midt i dette bladet
(kan rives ut)

Tirsdag 21. mai kl. 11.00
Skaun rådhus,  K-sal
Formiddagskino - «The Wife»
Joan Castleman (Glenn Close) er en meget 
intelligent, fremdeles slående vakker kvinne 
og en perfekt oppofrende kone. De siste førti 
årene har hun brukt til å støtte opp under 
sin ektemann Joes ( Jonathan Pryce) litterære 
karriere og har samtidig gitt slipp på sine egne 
drømmer og ambisjoner. Samme kvelden Joe 
skal motta Nobelprisen i Litteratur, bestemmer 
Joan seg for å fortelle verden deres store 
hemmelighet. 
Filmen er fra 2018
Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibliotek

Tirsdag 21. mai 
Orkdal kulturscene
Bukkene Bruse lager rumpebrann 
Riksteateret viser forestillingen Bukkene bruse 
lager rumpebrann. Forestillingen er basert på 
bøkene til Bjørn F Rørvik og Gry Morsund
Kl. 18.00. Få billetter igjen. 
Arr.: Riksteateret. 

Torsdag 23. 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 23. mai kl. 18.00
Kløvertur - Uflukt
Arr.: Buvika, Børsa og Viggja Sanitetsforening.

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 
finner 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

SommerSkaun 2019 er et aktivitetstilbud 
for barn og unge i Skaun som er født i 
tidsrommet 2008-2001. Aktivitetene ar-
rangeres i uke 26, 27 og 28. Målet med 
SommerSkaun er å gi barn og unge gode 
opplevelser i sommerferien, med mestring, 
glede og vennskap i fokus. Aktivitetene un-
der SommerSkaun vil hovedsakelig foregå 
ute i friluft, både i Skaun og bussturer ut av 
kommunen. Det blir blant annet friluftsfest 
på Grønnesset, fjelltur på Galdhøpiggen, 
hyttetur på Ellingsvatnet, klatring på Ry-
petoppen, rafting på Oppdal, hesteridning, 

lerdueskyting og mye mer.  
De fleste aktivitetene har en liten egenan-
del, men noen er gratis.

Program, informasjon og utstyrslister legges 
ut på Skaun kommune sine nettsider i løpet 
av mai. Påmelding foregår via nettsidene 
etter førstemann-til-mølla-prinsippet fra 
onsdag 14. juni kl 21:00. Her lønner det seg 
å være tidlig ute, de mest populære aktiv-
itetene ble fulltegnet på under to minutter 
i fjor!

For å følge med på oppdateringer og 
informasjon, følg SommerSkaun i sosiale 
medier:
Facebook: www.facebook.com/sommer-
skaun Snapchat: sommerskaun
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Fredag 24. mai kl.11.00
Rossvoll flerbrukshall, Børsa
Sommerkonsert med  
Trondheim symfoniorkester
Sammen med symfoniorkesteret stiller Spele-
mannslaget Laust og Fast, klarinettist Kristian 
Bøkseth og elever ved Trondheim kulturskole 
– Sirkuslinja
Åpent for alle
Gratis inngang

Fredag 24. mai 
Start fra Einmoen
Våttån opp – et motbakkeløp 
Trim familieklasse start mellom 17.00 og 18.00. 
Konkurranseklasse – fellesstart kl. 18.30. 
Påmedlingsfrist konkurranse innen 21.05., for 
trim påmelding ved start. 
Sjekk www.borsa.il.no for mer infoamsjon 
Arr.: Børsa IL og Skaun IL 

Fredag 24. mai kl. 19.00
Rossvoll flerbrukshall
KRIK
Allidrettstilbud i regi av Kristen idrettskontakt, 
Skaun

Lørdag 25. mai 
Skaun storband og Terje Tysland i Olavshallen 
Konsert i Olavshallem med Terje Tysland, 
Skaun storband og Hauka mannskor. 
Skaun storband hadde for noen år siden stor 
suksess med et samarbeid med Difference. Det 
er store forventninger også til samarbeidet med 
Terje Tysland. 

Mandag 27. mai kl. 18.00
Klæbu
Tur til Moen gård i Klæbu
Avreise fra Coop Extra i Buvika kl.18.00
Omvisning på gården, hovedlåna med vig-
selsrom og Våganhuset med gårdsbutikk. 
Bespisning.
Påmelding Ingebjørg Leraand innen 21. mai. 
Tlf.nr.470 13 935
Arr.: Buvik husflidslag

Tirsdag 28. mai kl. 11.30
Rossvollheimen
Rockekonsert på sjukehjemmet
Utendørs rockefest på Rossvollheimen med 
konserten «En hyllest til Chuck Berry» ved 
Daniel Røssing Trio
Åpent arrangement. Inngang kr 100,-

Torsdag 30. mai kl. 10.00
Rossvoll flerbrukshall, Børsa
Victoriarunden
Sykkelritt 121 km
Børsa-Ånøya-Meldal-Orkdal-Børsa
Arr.: CK Victoria

Lørdag 01. juni
Skaun folkebibliotek
Sommerles
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 02. juni kl. 09.00
Pilegrimsvandring fra Orkdal til Skaun
Orkdal og Skaun kommuner inviterer til van-
dring fra Hongslo på Svorkmo til Skaun kirke. 
Buss fra Venn kl.09.00, frokost på Hongslo 
skytterhus før vandringa starter. Buss fra Venn 
til Hongslo etter endt vandring.

Mandag 03. juni kl. 11.30
Rossvollheim
Seniordans
Dans ved Seniordanserne 

Mandag 03. juni kl. 18.00
Sansehagen, Rossvollheimen
Utekonsert
Ved Viggja musikkorps/Buvik musikkorps

Mandag 03. juni kl. 19.00
Oddnys vevstue, Buvika
Arbeidsmøte Kristin på Husaby 
og lage krukke i «betong»
Arr.: Buvik husflidslag

Mandag 03. juni kl. 19.00
Tangentunet, Buvika
Utekonsert
Ved Viggja musikkorps/Buvik musikkorps

Onsdag 05. juni kl. 11.00
Treffstedet Årvak, Børsa
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek

Onsdag 05. juni 
Sommeravslutning Kløver’n kvinnekafe 
med bytur og felles deltakelse på Jentebølgen i 
Trondheim
Arr.: Børsa sanitetsforening

Torsdag 06. juni kl. 15.30
Tangen, Buvika
Torsdagstreff
Underholdning «På vei gjennom Trøndelag» ved 
Steinar Are Sæther og Dag Ågren. Karbonade, 
kaffe og kaker. Åresalg. Åpent for alle.  Inngang 
kr 50,- for ikke-medlemmer. 
Påmelding innen 31. mai på e-post til 
buvikpensjonistforening@gmail.com eller på 
telefon til Birger Paulsen 911 64 676. 
Arr: Buvik pensjonistforening.

Torsdag 06. juni kl. 18.00-19.30
Rossvoll flerbrukshall
Kulturskolens sommerkonsert
Arr.: Kulturskolen

Fredag 07. juni kl. 19.00
KRIK
Sommeravslutning, sted annonseres senere.
I regi av Kristen ungdomskontakt, Skaun

Tirsdag 11. juni kl. 19.00
Langbrua, Orkanger
Bryggedans
Frank Scott spiller opp til dans.
Arr.: Gofot’n danseklubb

Onsdag 12. juni kl. 18.00
Rossmyra
Ordførertur til Rundhaugen på Mjølhushøgda
Skaun kommune og Trondheimregionens 
friluftsråd inviterer til ordførertur 12. juni. Det 
er avgang fra parkeringsplassen ved Rossmyra 
kl.18.00. Dette er en fin tur på ca. 4 kilometer 
t/r. Det blir servert kaffe og saft på Rundhaugen.
For å komme til parkeringsplassen på Rossmyra, 
følg fylkesvei 6623/Byavegen til avkjøringa til 
Mjølhusvegen

Torsdag 13. juni kl. 12.00
Rossvollheimen
Sommerfest i hagen på Rossvollheimen
Underholdning med Heimdal spelemannslag
Inngang kr 150,- for de ikke tilhørende 
Rossvollheimen

Torsdag 13. juni kl. 18.00
Årvak, Børsa
Åpent treffsted
Grilling, kake og kaffe. Hyggelig prat.
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun. Vi er på Facebook.

Mandag  17. 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 19. juni kl. 19.30
Skaun bygdamuseum
Sommeråpning på bygdamuseet  
«Skredderhaugen»
Tema Pilegrimsleia, ved Jon Lyngstad og 
Ola Skauge

Torsdag 20. juni kl. 15.30
Tangen, Buvika
Grøtfest på Tangen
Rømmegrøt og spekemat å få kjøpt til kr 150,-. 
Kaffe og god kake er inkludert sammen med 
god tid til prat og trivelig samvær. Det blir 
loddsalg.
Påmelding innen 14. juni på e-post til  
buvikpensjonistforening@gmail.com eller på 
telefon til Birger Paulsen 91164676. 
Arr: Buvik pensjonistforening.

Lørdag 22. juni kl. 20.30
Fossvang, Skaun
Midtsommerdans
Dans med musikk av Contiki
Arr.: Gofot’n danseklubb

Skaun bygdamuseum
Skaun bygdamuseum holder åpent hver 
søndag i sommersesongen fra 23. juni til  
25. august.

Det er åpent fra kl.13.00-16.00
Velkommen til et flott bygdamuseum  
og museets nye flotte utstillingsbygg
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Søndag 23. juni
Grønneset friluftsområde
Friluftsdagen i Skaun
Friluftsdagen arrangeres tradisjonen tro på 
Grønneset friluftsområde. Detaljert program an-
nonseres senere. Grønneset-stafetten arrangeres 
samme dag.
Arr.: Skaun idrettslag og Trondheimsregionens 
friluftsråd

Søndag 23. juni
Viggjaelva/Parken på Viggja
Sankthansfeiring på Viggja
Viggja Vel arrangerer det årlige Båtræcet i Vig-
gjaelva på ettermiddagen. Barn og voksne får 
mulighet til å bygge egne båter før oppstart.
På kvelden blir det Sankthansmoro i parken. 
Endelig tidspunkt blir offentliggjort senere.
Arr.: Viggja Vel 

Torsdag 27. juni kl. 15.30
Rossvollheimen
Ørekafé
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere. 
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørsellag.

Fredag 28. juni – søndag 30. juni
Kristin på Husaby
Se egen omtale s. 11

Lørdag - Søndag  3. og 4. august  
kl. 16.00/11.00
Fredly FHS, Børsa - Børsa Kirke
Sang- og musikkfestival 
– Fredly folkehøgskole
Velkommen til ei fin sommerhelg på Fredly med 
god formidling av vår salme- og sangskatt.
For nærmere informasjon og påmelding kvelds-
buffet og overnatting:
www.fredly.fhs.no/sang eller på tlf. 72 86 29 90

Søndag 11. august 
Moan Idrettspark Børsa, 
Orkla Sparebank lekene 2019
mer info kommer etterhvert. Start kl. 12.00
Arrangør Børsa IL og Skaun IL

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

Torsdag 15. 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!

Fredag 23. – lørdag 24. august 
Skaunhallen, Buvika
Buvik ølfestival
Buvik ølfestival arrangeres for 4. år på rad. Dette 
er for deg som er nysgjerrig på håndverksøl, som 
ønsker å lære om øl og alle smaker som finnes i 
ølverden. Fyldig kulturprogram. 
Se bovikolfestival.no

Mandag 26.august  kl. 18.00
Studenter-samfunnet
Guidet tur ved Trine Søraa
Studentersamfunnet- Døvekirken-Gamle Bybro
Påmelding: Ingebjørg Leraand tlf. 470 13 935
Arr.: Buvik husflidslag

Onsdag 28. august kl. 11.00
Skaun rådhus, K-salen
Formiddagskino – «Sonja» 
Sonja Henie er en av tidenes mest berømte 
nordmenn. «Sonja» er filmen om hennes liv 
med hovedvekt på årene i Hollywood og tiden 
etterpå. I 1936 drar Sonja til Hollywood for å 
bli filmstjerne. Hun er knapt 24 år gammel, men 
har allerede rukket å bli tidenes mest meritterte 
kunstløper. Filmen er fra 2019.
Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibliotek

17. mai i Skaun

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 fin naturopplevelse, 
fysisk aktivitet og en sosial start på dagen. 
Sett av en halvtime første onsdag i hver 
måned og bli med på morgentur! 
Datoer: 8. mai og 5. juni



Buvika 
Skaun barne- og ungdomskorps spiller i Buvika 

Kl. 08.00 Buvik musikkorps og Skaun barne- og ungdomskorps  
 spiller ved flaggheising på Tangentunet 
Kl. 09.00 Korpset spiller rundt i bygda 
Kl. 10.30 Familiegudstjeneste ved sogneprest Sveinung Tennfjord  
 i Buvik kirke 
Kl. 11.30 Folketoget starter fra kirka 
 Rekkefølge: fortropp, flaggbærere, klassetrinn 1- 7,  
 korpsene, barnehagene, Buvik songlag, folketoget 
Kl. 12.30 Ankomst Skaunhallen. 
 Korpsene spiller – alle synger Ja vi elsker 
 Velkomsttale ute 
 Skaunhallen, serveringssteder og aktiviteter åpner  
 etter velkomsttalen 
Kl. 13.00 Underholdning fra scena i Skaunhallen  
 (Overføres til storskjerm i telt)
Kl. 15.30 Arrangementet avsluttes. 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. 17.00  17.mai Fest på Fredly Folkehøgskole
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Jåren og Råbygda 
Kl. 09.15 Samling på skolegården
Kl. 09.30 Barnetoget går
Kl. 10.30  Velkommen
 Konsert v/ Skaun barne- og ungdomskorps og 
 Skaun musikkorps 
 Konsert med Eggkleiva mannskor 
Kl. 12.00  Tale for dagen 
 Underholdning av elever ved Skaun Kulturskole
 Loddtrekning
 Leker for barna 
 Salg av kaker, kaffe, is og pølser
 Natursti og loddsalg i regi av Ekornet 4H

 

Venn
Kl. 10.45 Mini gudstjeneste i Skaun kirke ved Pål Ove Lilleberg  
 5. trinn deltar med sang
Kl. 11.30 Kransenedlegging på kirkegården rett etter gudstjenesten.
Kl. 11.45 Åpning med info om dagen 
 Åpningstale ved Rita Elvira Husby 
 Sang ved Hedvig Fjellheim 
Kl. 12.15 Tog fra skolen til Vennatunet 
 Tale for dagen ved 7. trinn ved ankomst Vennatunet. 
 Toget fortsetter fra Vennatunet og opp til Skålvollen og  
 tilbake til skolen.  
Kl. 13.30 Leker for barna 
Kl. 14.00  Korpskonsert 
Kl. 15.00  Fotballkamp 
Kl. 15.30  Loddtrekning 

Fredag 28. juni
19.00:  Åpningsforestilling 
 «No kallar sol og sommervind»  
 ved Henning Sommerro med  
 flere - Skaun kirke
21.00:  After church
 «Sannsnakk, feilsnakk og  
 vennskap» – Marianne Meløy  
 kåserer
 «En lille pose Kim Larsen». 
 Kim Larsen Tribute Band. 
 Børsa samfunnshus

Lørdag 29. juni 
07.30: Ottesang i Kolbrandstad  
 Stavkirke, Melhus
08.00: Pilegrimsvandring for 20. gang  
 fra Kolbrandstad Stavkirke i  
 Melhus til Skaun kirke. v/Harald  
 Langås og Pål Ove Lilleberg
10.00:  Historisk vandring langs Einars  
 vei fra Uvås til Handberg.  
 Vandringen avsluttes i museums- 
 butikken på Handberg.  
 Arr.: Skaun historielag                    
11.00:  Åpning av markedet  
 ved ordfører Jon P. Husby.  
 Markedsplassen
13.00:  Eventyrstund i lavvo ved  
 Markedsplassen
14.00:  Foredrag om det unike  
 antemensalet i Skaun kirke ved  
 Margrethe C. Stang
 Gregoriansk sang med Schola  
 Sanctae Sunnivae  
 Bokslipp – «Middelalderkyrkja  
 i Skaun» - den reviderte boken  
 om Skaun kirke presenteres, ved  
 Pål Ove Lilleberg, Ola Skauge,  
 Hallgerd Aune og Endre Jystad  
 Bjørgum, Skaun kirke
21.00: Kristin-Pub med Villa Grønnsofan  
 på Markedsplassen
 Markedsplassen på Venn

2019
Lørdag og søndag kl. 11-16
Salgsboder med solid norsk håndverk, 
servering, underholdning fra scenen, aktiv-
iteter for barna, middelalderkampgruppen 
Bispeliden, eventyrstund i lavvo med mer

Søndag 30. juni
11.00  Radiooverført Kristinmesse  
 ved prestene våre, Pål Ove  
 Lilleberg og Sveinung Tennfjord.  
 Ellers medvirker: kantor Vincent  
 Linkevicius, Siv Øgaard Fossum  
 og Buvik songlag
  Skaun kirke
13.00 Eventyrstund i lavvo ved  
 Markedsplassen
15.00 Familieforestilling  
 «Hva kommer nå…?»  
 ved Eldbjørg Raknes med flere.  
 Gymsalen, Venn skole
19.30  Avslutningskonsert 
 Lars og Ola Bremnes.  
 Medvirkende: Buvik songlag.  
 Børsa kirke
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Bautaen kulturhus åpner høsten 2019
Høsten 2019 vil Bautaen kulturhus og Skaun ungdomsskole åpne sine lokaler for kom-
munens innbyggere. For kulturtilbudet til innbyggerne, og for en bedring av fasilitetene 
til kulturlivet mener vi at dette bygget vil utgjøre en stor forskjell. Vi håper samtidig 
at Bautaen kulturhus skal bli en møteplass, et sted å treffes og et sted der man er for å 
både gjøre og for å være. Bautaen kulturhus skal sjølsagt også blir et sted man søker til 
for kulturopplevelser. 

Bautaen kulturhus inneholder en kultursal med 220 seter. Videre vil huset romme 
Skaun folkebibliotek som flytter fra Skaun rådhus, Skaun kulturskole får nye lokaler i 
bygget og også Skaun frivilligsentral flytter inn. Det samme gjør den kommunale 
ungdomsklubben Klubb1 som de siste årene har vært i midlertidige lokaler sammen 
med flyktningetjenesten i Skaun kommune. 

I det nye bygget kommer det også en ny idrettshall. Hallen er en full størrelse 
idrettshall, med mål på 45 x 28 meter. Hallen vil kunne deles i tre, og på ettermiddag 
og kveld vil barn, unge og voksne drive aktivitet i hallen. Hallen tilrettelegges for nye 
og «andre» idretter, og blant annet vil den ene tredjedelen av hallen bli satt opp slik at 
den vil fungere som en motorikkhall. Dette blir Trøndelags første motorikkhall. 

At kulturhuset er sambygd med Skaun ungdomsskole åpner for et aktivt samarbeid 
mellom kultur og skole, og vi håper at elever, foreldre og resten av bygda vil oppleve 
dette huset som et levende kultur- og skolesentrum. Og at det blir et sted der sam-
lokaliseringa mellom skole og kultur fører til mer kulturaktivitet, bedre læringsmiljø og 
større åpenhet.  

Vi håper du som leser dette har forventinger til bygget, og at disse forventningene blir 
innfridd når alt kommer på plass i nybygget høsten 2019 og vinteren 2020.



Skaun folkebibliotek er lokalisert i tredje etasje i Skaun rådhus i B
ørsa. H

er kan du låne 
bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrifter og film

. B
iblioteket har også et A

rtotek. H
er kan du 

låne, og også kjøpe kunst. I tidsrom
m

et 1. april til 30. juni kan du også låne frø gjennom
 

Frøbiblioteket. 
Å

pningstider, ordinæ
re: M

an, ons, fre kl. 10.00-16.00. T
ir, tor kl. 10.00-19.00. 

Å
pningstider som

m
er 2019: i tidsrom

m
et m

andag 24. juni til fredag 10. august: M
an, ons, 

tor kl.10.00-14.00, tirsdag kl.13.00-18.00, fredag stengt.

K
irken i Skaun: I Skaun kom

m
une er det tre kirker. I B

ørsa og B
uvik kirke er det 

to gudstjenester i m
åneden, m

ens det i Skaun kirke er én gudstjeneste i m
åneden. 

G
udstjenesteoversikt finnes i m

enighetsbladet som
 kom

m
er ut fire ganger i året, sam

t på 
kirkens nettsider w

w
w

.facebook.com
/m

enigheteneiskaun eller w
w

w
.kirken.no/skaun

B
arseltreningsgruppe m

ed fysioterapeut: Ø
nsker du å kom

m
e i form

 etter fødsel? D
a er 

barseltreningsgruppe noe for deg! T
ilbudet er gratis og krever ingen påm

elding! Sted: 
R

ådhuset, lokalene til fysio/ergo i underetasjen. T
id: torsdager kl. 10.30 – 11.30. V

ed 
Spørsm

ål ring tlf. 90270190/94140172. Følg oss på w
w

w
.facebook.com

/fysioergoskaun

K
lubb1 har klubb for ungdom

 hver torsdag, annenhver uke tidligklubb/seinklubb.
Siste klubb før som

m
erferien er 20. juni.

K
afé H

jerterom
: Å

pent for alle hver onsdag i B
ørsa bedehus kl. 11.00-15.00. 

E
nkel servering m

ed vaffel og kaffe. V
oksenopplæ

ringen i Skaun deltar. 
A

rrangeres av kirken i sam
arbeid m

ed Skaun frivilligsentral.

B
uvik Pensjonistforening på T

angen i B
uvika: 

Faste aktiviteter på T
angen i B

uvika – alle er velkom
m

en: 
Å

pen kafe hver tirsdag kl. 10.00-12.00
B

okutlån hver tirsdag kl. 10.00-12.00
T

rim
 Sterk og Stødig hver tirsdag kl. 12.00-13.00 

D
atakafè hver onsdag kl. 10.00-12.00. For alle m

ed m
obiltelefon, nettbrett eller P

C
.  

I sam
arbeid m

ed Frivilligsentralen
T

orsdagstreff den første torsdag i hver m
åned kl. 15:30.

Se info på w
w

w
.buvikpensjonistforening.no og på Facebook. 

Sterk og stødig: T
reningsgruppa “Sterk og stødig” trener torsdager kl. 10.00-11.00 og 

11.00-12.00 på M
oan klubbhus. Instruktører er A

rvid Syrstad, G
unda L

ereggen og  
B

irger Paulsen. Siste trening for som
m

eren er torsdag 6. juni.  
V

el m
øtt til ny sesong torsdag 22. august.

Skaun Seniordans: V
i øver og trener og hygger oss i B

ørsa Sam
funnshus m

andager kl. 
14.00-16.00 og i Skaunhallen i B

uvika tirsdager kl. 15.15-17.15. G
am

le og nye dansere 
ønskes velkom

m
en! 

O
bs! Siste dansedag i vårsem

esteret er tirsdag 28. m
ai i B

uvika.  
H

østsem
esteret har oppstart tirsdag   27. august i B

uvika.
H

envendelse kan gjøres til W
enche V

alstrand, telefon 928 67 601 eller på  
e-post: seniordansen@

gm
ail.com

. 

G
ofot’n byr opp til dans: D

anseklubben arrangerer faste dansekvelder i E
ggkleiva 

tirsdager i partallsuker kl. 19.30-22.00. 

T
reffpunkt Skaun – Veien videre:

Sam
talegruppe for foreldre som

 har m
istet barn. Å

rvak i B
ørsa kl. 18.30-20.30  

siste tirsdag i m
åneden.


