KULTURKALENDER
NUMMER 3 - 2019

KOMMUNAL INFORMASJON

Kulturkalender høsten 2019
Vi har lagt bak oss en ﬁn sommer, 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 som
starter opp igjen etter å ha ligget i ro gjennom
sommeren.
I heftet du nå holder i hånda presenteres det
et mangfold av aktiviteter, og her skulle det
være noe for enhver smak og enhver alder. Du
ﬁnner aktiviteter og konserter med storband,
kor, korps, møter og program fra husﬂidslag,
bygdekvinnelag samt oversikt over programmet
til pensjonistforeningen i Buvika. Du ﬁnner

også Riksteaterets program i Melhus og Orkdal,
og mange andre aktiviteter i kulturkalenderen.
Det vil alltids være arrangement som av ulike
årsaker ikke har blitt med i kalenderen, så følg
med på plakater, info på foreningenes og kommunens nettsider, og gjennom andre kanaler.
Avslutningsvis ønsker vi å oppfordre til å bruke
de fantastiske friluftsmulighetene som ﬁnnes
i nærheten. Kommunen har gitt ut en egen
bok med turforslag, samt kart over områdene,
som du kan få utlevert gratis i servicetorget på
rådhuset.
God kulturhøst ønskes til dere alle!
Med hilsen
Kultur, fritid og frivillighet
Skaun kommune

Om nye Bautaen kulturhus
Kulturarbeiderne i Skaun står foran en svært
spennende høst, ettersom Bautaen kulturhus,
Børshallen og nye Skaun ungdomsskole skal
ferdigstilles. Bygget vil inneholde en ﬂott
kultursal, og det planlegges for at innbyggerne
skal få et enda mer profesjonelt kulturtilbud i
form av konserter, teaterforestillinger og kino.
Biblioteket, kulturskolen, ungdomsklubben og
frivilligsentralen blir lokalisert på samme sted, så
det blir et yrende liv, både på dag og kveldstid!
Vi gleder oss selvsagt masse til å vise dere de
nye fasilitetene, men vi ser også at det kommer
til å bli mye arbeid før det er helt klart til å åpne
dørene. Derfor ber vi om forståelse for at det
blir en periode fra ca. 4. oktober med ﬂytting
og igangsetting av drift på nybygget i Børsa
sentrum.
Flyttingen medfører bl.a. at biblioteket blir
stengt i uke 40, 41 og 42.
Vil du forresten bli med på ﬂyttedugnaden?
Ta en tur til det gamle biblioteket på rådhuset
før høstferien, og lån så mange bøker du orker.
Bøkene kan du levere tilbake til det nye biblioteket i kulturhuset fra uke 43. Som premie får
du et tøynett/bærenett i tøy til odel og eie, og
et ærefullt medlemskap i bibliotekets uofﬁsielle
ﬂyttebrigade. Hvem vet hvor mange bøker vi får
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ﬂyttet på denne måten, kanskje et hundretalls,
kanskje et tusentalls - det skal bli spennende
å se, og vi holder deg selvfølgelig orientert om
fremdriften på facebook-siden vår!
Uansett, velkommen skal du være når dørene
åpnes i Bautaen kulturhus – vi gleder oss masse
til å se deg der!
Knut André Bjerke
leder for Kultur, fritid og
frivillighet i Skaun kommune

Torsdag 12. september 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!
Torsdag 12. september kl. 19.30
Børsa bedehus
Torsdagssamling
Her belyses ulike temaer innen den kristne tro.
Arr. Børsa Normisjon
Mandag 16. september 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 18. september kl. 11.30
Rossvollheimen
Strikkekafé på Aktiviteten
Velkommen til en sosial og trivelig stund på
Aktiviteten på Rossvollheimen. Kaffeservering
og loddsalg.
Onsdag 18. september kl. 10.00-14.00
Tangen
Digital Festival
Vi markerer Digital festival på Datakafeen.
I år har vi fokus på hvordan vi som er helt
nybegynnere skal ta skrittet for å komme i gang.
Hvordan velge få og enkle funksjoner som gir
stor glede for den enkelte. Servering av kaffe og
småkaker. Alle er velkommen. Gratis inngang.
Arr: Buvik pensjonistforening, Skaun folkebibliotek, og Skaun frivilligsentral.
Onsdag 18. september kl.11.00
Treffstedet Årvak, Børsa
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek.
Onsdag 18. september kl. 19.30
Skaun rådhus, 3. etasje
Onsdagskveld på Rossvoll
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll».

Fredag 20. september kl. 12.00
Trondheim
Metusalemfestivalen på Britannia i Trondheim.
Programmet inneholder foredrag ved Jacob
Margido Esp, operaperler ved Torstein Fosmo,
kåseri ved Marianne Meløy, konsert med Tore
Halvorsen og en treretters middag i Palmehaven.
Avreise med buss kl. 12.00 fra Venn, kl. 12.15
fra Børsa og kl. 12.30 fra Buvika. Arr.: Metusalemfestivalen/Skaun kommune (Utsolgt).
Lørdag 21. september kl. 17.30
Trondheim
Kristin Lavransdatter
Skaun kommune, Kristin på Husaby og
Trøndelag teater inviterer innbyggere i Skaun
kommune til premieren på Kristin Lavransdatter
kl. 17.30. Det er felles buss fra Skaun både til
forestilling og hjem. Om forestillingen skriver
Trøndelag Teater:
I Kjersti Horns regi blir den folkekjære historien
om Kristin Lavransdatter kraftfull og høydramatisk, enkel og inderlig.
Søndag 22. september kl. 17.00
Børsa bedehus
Storfamilietreff
Søndag ettermiddag en gang i måneden for alle
generasjoner. Sang, andakt. Eget program for
barn og unge. Samlingene avsluttes med kveldsmat.Arr.: Børsa Normisjon
Mandag 23. september kl. 11.30
Trondheim
Veitavandring i Trondheim
Tur gjennom veitene i Trondheim med Helga
Røhme som guide. Vi treffes kl 11:30 øverst i
Brattørveita ved inngangen til Grand Hotel St.
Olav. Etter turen i veitene går vi til
Hornemannsgården og kjøper oss noe å bite ti
før hjemreise. Påmelding innen 16. september til
buvikpensjonistforening@gmail.com eller
91164676.
Arr: Buvik pensjonistforening

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
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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 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.

Buvik kirke 1819-2019
Arrangementer i forbindelse med Buvik
kirkes 200-årsjubileum:
15.september kl.19.00:
Historiekveld hvor Asbjørn Leraand
leder kvelden der Steffen Onsøien, forfatter av boka om Buvik kirke, og biskop
emeritus Tor Singsaas deltar. Musikk av
Marit Selbæk og Espen Selbæk. Gratis
inngang. Kaffeservering. Alle velkommen! Kollekt til nytt piano i kirka.
Lørdag 19.oktober kl.1800:
Konsert med Buvik songlag, Koret
Våren, Viggja, Skaun Gospelkor, koret
Jubilate Deo fra Melhus, Mathias Larsen
Wærdal (Trumpet). Gratis inngang.
Kollekt til nytt piano.
Søndag 20.oktober kl.11.00:
Jubileumsgudstjeneste. Biskop Herborg
Finnset deltar. Sindre Skauge (Trompet).
Kirkekaffe. Åpent for alle. Kollekt til
Buvik menighet.
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Tirsdag 24. september kl.11.00
Skaun rådhus, K-sal
Formiddagskino - «Amundsen»
Filmen Amundsen er en dramatisering av
virkelige hendelser. Den lar oss bli kjent med
mannen, Roald Amundsen, bak nasjonalikonet
gjennom ekstreme ekspedisjoner i utrolig natur,
hans kompliserte kjærlighetsliv og det turbulente forholdet til sin egen bror. Filmen er fra
2019
Gratis inngang. Arr.: Skaun folkebibliotek
Tirsdag 24. september kl. 15.00
Børsa Bedehus
For oss over 60
Variert program med ulike gjester. Servering.
Tirsdag 24. september kl. 19.00
Orkdal Kulturscene
Romeo og Julie
William Shakespeares kjærlighetshistorie fra
slutten av 1500-tallet har blitt en inspirasjon
for nesten alle historier vi kjenner om ung og
umulig kjærlighet i TV, ﬁlm, bøker og teater.
Når Riksteatret og Nationaltheatret går sammen
om å spille originalhistorien, er det med et stort
ensemble og satt i scene av en av Norges mest
ettertraktede regissører
Arr.: Riksteateret
Onsdag 25. september kl. 18.00
Vennatunet
Erik Hoel, trubadur fra Meldal, underholder
Åpent hus – kaffe og kringle. Inngang kr. 50,-.
Arr.: Aktive eldre
Torsdag 26. september kl.14.00-17.00
Rossvollheimen
Ørekafé
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, også de
pårørende til høreapparatbrukere.
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørsellag.

Seniordag/eldres dag i Skaun - 2019
Børsa samfunnshus tirsdag 1. oktober kl 18.00
 Velkommen - v/kulturleder Knut André Bjerke.
 Kåseri ved lærer og tidligere ordfører i Melhus, Erling Bøhle.
 Buvik Songlag og koret Våren Viggja.
 Skaun Kulturskole, Skaun Musikkorps

Lodds
alg
bevert og
ning

 Allsang

Alle eldre er hjertelig velkommen!
Gratis inngang.

Om du mangler skyss, ta kontakt med Frivilligsentralen: 941 43 066.
Påmelding innen 25.09.19 til:
Skaun kommune, Servicekontoret - 72 86 72 00
- postmottak@skaun.kommune.no
Eller til: Anne Grethe Wist: 480 77 980. Eivind Stende: 915 37 202.
Med vennlig hilsen Skaun Eldreråd

Torsdag 26. september kl. 19.30
Børsa
Hjemme hos Hindsverk-Eggen
En av trioen som deltar i Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse gjester Skaun
kommune og bidrar til Hjemme hos-konsert i
stua til familien Hindsverk – Eggen. Konserten
presenteres i et samarbeid mellom Trondheim
kammermusikkfestival og Skaun kommune.
Billetter på tickemaster.no pris kr. 150,-
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v/Ragnhild Halvorsen
Sted: Buvik skole Oppstart 21. oktober
kl. 18.00 – 21.30 Kursavgift kr 1000,Påmelding innen 7. okt.

Hardangersøm 12t
v/Ester Langmo
Sted: Årvak i Børsa
Oppstart i begynnelsen av oktober.
Kjøp av oppstartpakke.
Nærmere opplysninger ved
påmelding innen 24. sept.
For alle kurs påmelding hos Ingebjørg
Leraand tlf. 47 01 39 35

KRIK
arrangerer aktivitets - og allidrettstilbud
annenhver fredag (oddetallsuker) fra
kl. 19.00-22.00 i Børshallen* for ungdommer
fra 8. klasse og oppover.
Første trening er fredag 30. september.
* Treninger vil foregå i Børsa samfunnshus fram
til den nye hallen åpner. Dato for åpning er ikke
satt.

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!
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Torsdag 26. 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. Arr.: Børsa
sanitetsforening, avd. kl.ver’n
Fredag 27. september kl. 11.30
Rossvollheimen
Åpen kafé på Aktiviteten. Se eget oppslag.
Søndag 29. september kl. 09.30
Oppmøte Lyngstua
4 topper i Børsamarka og Julvollmarsj
på samme dag. Påmelding kl. 09.30-11.00. Salg
av kaffe og kaker på Lyngstua og Julvollhytta.
Mer informasjon på facebook! Arr.: Børsa IL.
Søndag 29. september kl. 17.00
Børsa bedehus
Storfamilietreff
Søndag ettermiddag en gang i måneden for alle
generasjoner. Sang, andakt. Eget program for
barn og unge. Samlingene avsluttes med kveldsmat.Arr.: Børsa Normisjon
Mandag 30. september kl. 19.00
Oddnys vevstue, Buvika
Ulike hekleteknikker
v/Ester Langmo og Liv Hegseth. Ta med heklenål og garn. Arr.: Buvik husﬂidslag
Tirsdag 1. oktober kl. 12.00
Rossvollheimen
Markering av Eldres dag. Se eget oppslag
Tirsdag 1. oktober kl 1800
Børsa samfunnshus
Seniordag – Eldres dag
Åpning ved Knut André Bjerke, enhetsleder
Kultur, Fritid og Frivillighet
Kåseri ved Erling Bøhle, tidligere ordfører i
Melhus og lærer
Sangkorene Buvik Songlag og koret Våren Viggja underholder
Skaun musikkorps deltar både med musikk og
servering.
Niklas Snefuglli Hansen spiller piano.
Servering og loddsalg.
Gratis inngang.
Påmelding til Servicekontoret i Skaun kommune, 72 86 72 00 – postmottak@skaun.kommune.no
Arr: Skaun Eldreråd

Torsdag 3. oktober kl. 15.30
Tangen
Torsdagstreff
Underholdning av Steinar Garberg. Han forteller historien om Lisbeth Nypan som ble dømt til
døden ved bålbrenning for trolldom . Karbonade, kaffe og kaker. Åresalg. Åpent for alle.
Inngang kr
50,- for ikkemedlemmer.
Påmelding innen 26. september til buvikpensjonistforening@gmail.com
eller 91164676.
Arr: Buvik pensjonistforening
Torsdag 3. oktober kl. 19.30
Børsa bedehus
Torsdagssamling
Her belyses ulike temaer innen den kristne tro.
Arr. Børsa Normisjon
Mandag 7. 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.
Mandag 7. oktober kl. 18.30
Lykkja Kro
Strikkekafé
Info ﬁnnes på www.husﬂid.no under Buvik
Husﬂidslag.
Følg oss på Buvik husﬂidslag sin facebookside.
Tirsdag 8. oktober kl. 18.00
Skaun rådhus, 3. etasje
Allsangkveld med husband
Stein Nilsen, Per Olav Øiaas, Knut Leraand,
Hallgeir Måseide og Kjell Eggen. Forsanger
Hilde Krisitn Viggen Rønneberg. Loddsalg og
salg av kaffe. Gratis inngang! Arr.: Aktive eldre
Onsdag 9. oktober kl. 11.00
Rossvollheimen
Strikkekafé på Aktiviteten
Velkommen til en sosial og trivelig stund på
Aktiviteten på Rossvollheimen. Kaffeservering
og loddsalg.
Onsdag 9. oktober kl. 18.00
Orkdal kulturscene
Jungelboken
Riksteatrets musikalversjon av den kjente
klassikeren Jungelboken. Velkommen inn i en
magisk og frodig jungel for hele familien!
Arr.: Riksteateret
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Rosemaling 18t

Fredag 11. oktober kl. 18.00
Melhus rådhus
Jungelboken
Riksteatrets musikalversjon av den kjente
klassikeren Jungelboken. Velkommen inn i en
magisk og frodig jungel for hele familien!
Arr.: Riksteateret

Fredag og lørdag 11.10-12.10
kl. 18.00-20.30 og 11.00-15.00
Børsa samfunnshus
Buggkurs
Instruktør: Bengt Are Backlund. E-post: gofotn@gofotn.no, tlf 90113665/90579630. Gårr
også ﬁnt å bare møte opp. Pris: 300 medl/350
ikke-medl. for begge dager
Se informasjon Gofotn Danseklubb – offentlig
ig
gruppe på Faceboook. Arr.: Gofotn Danseklubb
bb

Søndag 13. oktober kl. 18-19
Melhus kulturhus
Verdensdagen for psykisk helse
Foredrag: «Gi tid» ved Per Christian Ellingsen
(aka Elling). Underholdningsinnslag. Kaffe.
Inngang: kr. 100,-. Utlodning på inngangsbillett.
ett
Arr.: Mental helse
Onsdag 16. oktober kl. 18.00
Skaun menighetshus
Kulturkveld for nye og gamle innbyggere
Tema: Bli bedre kjent med Skaun. Servering av
grønnsakssuppe. En omgang åresalg. Representanter fra det nye kommunestyret er spesielt
velkommen. Gratis inngang.
Arr.: Skaun menighetsråd
Onsdag 16. oktober kl. 19.30
Skaun rådhus, 3. etasje
Onsdagskveld på Rossvoll
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll».
Torsdag 17. oktober 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!
Mandag 18. 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.

Lørdag 19. oktober kl. 12.00-14.00
Børsa samfunnshus
Barnas Bruktmarked
Selgere står ved hvert sitt bord og selger brukte
klær og utstyr for barn. Du betaler direkte til
den enkelte selgeren. En god mulighet til å få
pent brukte klær og utstyr til barna til en billig
penge. Kafé fra kl. 11. Markedet åpner dørene
kl. 12. Mer informasjon på facebook-siden
Barnas Bruktmarked.
Arr: Frivillige ildsjeler
Lørdag 19. oktober
Skaunhallen
Dansegalla med Donnez og Dansebændet
Følg med på oppslag og annonsering. Arr.:
Gofotn Danseklubb
Søndag 20. oktober 15.00-18.00
Hele Skaun
NRK TV-aksjonen Årets innsamling heter
«Nå er det hennes tur» og går til Care.
Koordineres av Skaun frivilligsentral
Søndag 20. oktober kl. 17.00
Børsa bedehus
Storfamilietreff
Søndag ettermiddag en gang i måneden for alle
generasjoner. Sang, andakt. Eget program for
barn og unge. Samlingene avsluttes med kveldsmat.Arr.: Børsa Normisjon
Mandag 21. oktober kl.11.00
Skaun rådhus, K-sal
Formiddagskino - «Ut å stjæle hester»
Filmen er basert på Per Pettersons kritikerroste
og internasjonale bestselger.
Året er 1999. Trond er 67 år gammel, og har
ﬂyttet til en øde plass. Når høsten nærmer seg
vinter gleder han seg til Nyttårsaften 2000,
som han skal feire helt alene. Han oppdager en
nabo, en mann han kjente sommeren 1948. Den
sommeren faren forberedte han på det store
sviket. En sanselig og vakker ﬁlm som ﬁkk vant
Sølvbjørnen i Berlin for beste foto.
Filmen er fra 2019. Gratis inngang
Arr.: Skaun folkebibliotek
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Onsdag 23. oktober kl.11.00
Skaun treffsted - Årvak, Børsa
Bokprat - Skaun folkebibliotek.
I regi av Psykisk helse, Skaun kommune
Torsdag 24. oktober kl. 18.00-21.00
Bautaen kulturhus
Markering av FN-dagen
Også i år markere vi dagen med arrangement
på kveldstid. I år har vi vært så heldige å få
Margaret Moiba på besøk. Hun kommer fra
organisasjonen «Verdige smil» og har utgitt boka
«Norgesguide - Innvandrere deler sine erfaringer» og Moiba skal dele historiene med oss!
I tillegg blir det kulturelle innslag og noe å bite
i, så sett av datoen – velkommen!
Arr: Skaun voksenopplæring, Skaun folkebibliotek og Skaun frivilligsentral.
Fredag 25. oktober kl. 11.30
Rossvollheimen
Åpen kafé på Aktiviteten Se eget oppslag.
Lørdag 26. oktober kl. 11.00-16.00
Børsa samfunnshus
Kunst og håndtverksmesse med mange forskjellige utstillere. Åpent fra kl 11.00-16.00 i
Børsa samfunnshus. Mental helse står for kaffe,
kake og loddsalg.
Arr.: Frivillige ildsjeler
Mandag 28. oktober 19.00
Årvak, Børsa
Juledekorasjoner/pynt v/Jorunn Lefstad, Orkdal blomster. Arr.: Buvik husﬂidslag
Tirsdag 29. oktober kl. 15.00
Børsa Bedehus
For oss over 60
Variert program med ulike gjester. Servering.
Tirsdag 29. oktober kl. 19.00
Melhus rådhus
Til barnets beste
Riksteatret viser en brennaktuell forestilling
basert på sanne historier fra dagens Norge, der
temaet er det samme. Det handler om mammaer og pappaer som ikke får være sammen
med barna sine så mye som de ønsker, og i Til
barnets beste skal både barna og de voksne få
komme til orde. Gørild Mauseth i hovedrollen.
Arr.: Riksteateret

Onsdag 30. oktober kl. 19.00
Orkdal kulturscene
Til barnets beste Riksteatret viser en brennaktuell forestilling basert på sanne historier fra
dagens Norge, der temaet er det samme. Det
handler om mammaer og pappaer som ikke får
være sammen med barna sine så mye som de
ønsker, og i Til barnets beste skal både barna og
de voksne få komme til orde. Gørild Mauseth i
hovedrollen.
Arr.: Riksteateret
Torsdag 31. oktober 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. oktober 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. kl.ver’n
Lørdag og søndag 02.11-03.11 kl. 11.00-16.00
Viggjarheim
Høstutstilling med medlemmer og gjesteutstillere. Arr.: Skaun kunstforening
Lørdag 2. november kl. 12.00
Bautaen Kulturhus
Åpning av nytt bibliotek
– snorklipping og konsert
Ordføreren klipper snora og åpner det nye bibblioteket. Vi markerer samtidig startskuddet forr
lørdagsåpent bibliotek.
Familieforestilling med gruppa Mandarinsaft..
Mandarinsaft - på vei te en venn
Det artigste gutta i Mandarinsaft vet er å spille
le
musikk og bruke fantasien. Når du hører musikikken, kan du drømme deg tilbake til dinosaurenes
nes
tid, bli med på sykkeltur i sola eller ﬂy i vinden
n
med en paraply. Gruppa tar utgangspunkt i
barns perspektiver og interesser, og det varierte
te
musikalske uttrykket følges av tekster som er
skrevet med innlevelse, alvor og humor.

OK
KT/NOV

Lørdag 19. oktober kl. 11.00-14.30
Hele Skaun
Innbyggertur
Vi tar med innbyggere på en guidet busstur
rundt i kommunen. Oppmøte i Børsa ved parkeringsanlegg. Avreise kl. 11.00. Åpent for alle.
Gratis. Arr.: Skaun kommune

Velkommen til den
19. utgaven av Buvik Cup
Innendørs fotballturnering på parkett.
Turneringen spilles over 3 helger.
15.nov - 17.nov
22.nov - 24.nov
6.des - 8.des
Vel møtt!
Klassene:
Helg1 15.nov - 17.nov:
J8, J9, J11, J13, G9, G11 og G16
Helg2 22.nov - 24.nov:
J6, J7, J10, J12, J17, G6, G7, G8, G10
og G12
Helg3 6.des - 8.des:
J14, J15/16, G13, G14 og G15

Frist for innsending

av forslag på mottakere av Skaun kommune
sin Frivilligpris, Kulturpris og Kulturstipend
1. oktober på e-post:
postmottak@skaun.kommune.no

Børsa IL
–åpen Julvollhytta

fra og med 29. september og ut november:
Åpningstid er søndager kl. 11.00 – 14.30.
Det selges kaffe, saft, hjemmebakst og
sjokolade. Kun kontant betaling.

Søndag 3. november kl. 18.00
Børsa kirke
Høstkonsert
med Viggja og Buvik musikkorps.
Følg med på oppslag for mer informasjon!
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NOV/DES

NOVEMBER
M

M
Mandag
4. november kl. 18.30
Lykkja Kro
Lyk
Strikkekafé
Str
Info ﬁnnes på www.husﬂid.no under Buvik
In
Husﬂidslag.
Hu
Følg oss på Buvik husﬂidslag sin facebookside.
Føl

Torsdag 21. 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 28. 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. kl.ver’n

Torsdag 7. november kl. 15.30
To
Tangen
Ta
Torsdagstreff
Underholdning av Jan Borseth. Pizza, kaffe og
Un
kaker.
ak Åresalg. Åpent for alle. Inngang kr 50,-,
for ikke medlemmer kr 100,-. Påmelding innen
31. oktober til buvikpensjonistforening@gmail.
31
com eller 91164676.
Arr:
r Buvik pensjonistforening

Fredag og lørdag 22.11-23.11
Bautaen kulturhus, Øysteinsalen
Juleshow med Eggkleiva Mannskor
Følg med for mer informasjon!

Fredag 29. november kl. 11.30
Rossvollheimen
Åpen kafé på Aktiviteten
Se eget oppslag.

Lørdag 7. desember
Viggjarheim
Julemesse
Utstillere, servering, underholdning. Følg med
d
på facebook for mer informasjon! Arr.: Viggja
Vel

Søndag 24. november kl. 17.00
Børsa bedehus
Storfamilietreff Søndag ettermiddag en gang
i måneden for alle generasjoner. Sang, andakt.
Eget program for barn og unge. Samlingene
avsluttes med kveldsmat.Arr.: Børsa Normisjon

Lørdag 30. november kl. 12.00-14.00
Bautaen kulturhus
Juleverksted
Gratis inngang og tilgang på materiell. Servering kr. 50,- pr. person. Lørdagsåpent bibliotek.
Arr.: Skaun frivilligsentral og Skaun folkebibliotek.

Onsdag 11. desember kl. 19.30
Skaun rådhus, 3. etasje
Onsdagskveld på Rossvoll
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll».
».

Lørdag og søndag 09.11-10.11 kl. 11.00-16.00
L
Viggjarheim
V
Høstutstilling med medlemmer og gjesteutstillHø
ere.
re Arr.: Skaun kunstforening
Mandag 11. november kl. 10.00-14.00
Ma
Tangen
Ta
Førstehjelpskurs og bruk av hjertestarter
F
Det er viktig i mange sammenhenger å kunne
De
førstehjelp. Det er hjertestarter på Tangen og vi
før
ønsker at så mange som mulig, både av våre
øn
medlemmer og alle som bruker Tangen, skal
me
lære seg å bruke den. Kurset er åpent for alle. Vi
lær
tar oss tid til en liten kaffepause underveis.
Arr: Buvik pensjonistforening
Ar
Onsdag 13. november kl. 19.30
Skaun rådhus, 3. etasje
Onsdagskveld på Rossvoll
Arr.: Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene bak «Onsdagskveld på Rossvoll».
Torsdag 14. november 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!
Torsdag 14. november kl. 19.30
Børsa bedehus
Torsdagssamling Her belyses ulike temaer
innen den kristne tro. Arr. Børsa Normisjon
Onsdag 20. november kl.11.00
Treffstedet Årvak, Børsa
Bokprat
i regi av Skaun folkebibliotek.
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Mandag 25. november 19.00
Tangen, Buvika
Julemøte
Juletallerken kr. 300,-. Husﬂidskonsulent Sidsel
Skjelfjord informerer om satsningsområdet
«HOLDBART – naturligvis». Påmelding:
Margit Valset innen 11.11 tlf. 924 09 139. Arr.:
Buvik husﬂidslag
Tirsdag 26. november kl. 15.00
Børsa Bedehus
For oss over 60
Variert program med ulike gjester. Servering.
Onsdag 27. november kl.11.00
Skaun rådhus, K-sal
Formiddagskino - «The Favorite»
Handlingen foregår tidlig på 1700-tallet, mens
England er i krig med Frankrike. Dronning
Anne (Olivia Colman) konfererer hyppig med
sin nære venn Lady Sarah (Rachel Weisz), som
i bunn og grunn styrer landet på grunn av dronningens dårlige helse.
Lady Sarahs falne slektning Abigail (Emma
Stone) får jobb ved slottet, og jobber seg stadig
oppover til hun oppnår kontakt med dronningen selv. Hennes store ambisjoner fører til en
konﬂikt med Lady Sarah, der begge kjemper
innbitt om dronningens gunst. En fabelaktig
og fengslende ﬁlm hvor hovedrolleinnehaver
Olivia Colman ﬁkk Oscar for beste kvinnelige
hovedrolle.
Filmen er fra 2019. Gratis inngang
Arr.: Skaun folkebibliotek

Lørdag 30. november
Viggjaparken, Viggjarheim
Julegrantenning i parken – Grøtfest i
Viggjarheim etterpå
Følg med på facebook for mer info! Arr: Viggja
sanitetsforening/Viggja Vel.
Torsdag 5. desember kl. 15.30
Tangen
Julebord på Tangen
Juletallerken, julesanger og åresalg.
Underholdning ved Stein & Co.
Påmelding innen 28. november til buvikpensjonistforening@gmail.com eller 91164676.
Pris kr 250,-, for ikkemedlemmer kr 300,.
Arr: Buvik pensjonistforening
Torsdag 5. desember kl. 18.00
Kulturskolens julekonsert
Konsert med alle elever og lærere ved Skaun
kulturskole. Følg med på facebook for mer
informasjon!
Utdeling av talentstipendet Oda Moes
minnefond. Søknadsfrist 15. november til
postmottak@skaun.kommune.no

Torsdag 5. desember kl. 19.30
Børsa bedehus
Torsdagssamling
Her belyses ulike temaer innen den kristne tro.
o.
Arr. Børsa Normisjon

Torsdag 12. desember kl.18.00
Årvak, Børsa
Åpent treffsted
Julebord. Hyggelig prat.
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun. Vi er på facebook!
Torsdag 26. desember
Viggjarheim
2. juledagsfest
Følg med på facebook! Arr.: Viggja Vel

Søndag 29. desember
Viggjarheim
Tradisjonell juletrefest
for små og store i Viggjarheim. Meir informasjon på facebook! Arr.: Viggja Vel.

Innsendingsfrist neste kalender:
10. desember 2019 til
kulturkalender@skaun.kommune.no
Treffpunkt Skaun
– Veien videre:

Samtalegruppe for foreldre som har mistet
barn. Årvak i Børsa kl. 18.30-20.30 siste
tirsdag i måneden. Mer informasjon på
facebook-gruppen: Treffpunkt Skaun –
Veien videre
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Skaun folkebibliotek er fram til fredag 27. september lokalisert i tredje etasje i Skaun
rådhus i Børsa. Fra mandag 21. oktober ﬁnner du biblioteket i Bautaen kulturhus.
Her kan du låne bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrifter og ﬁlm. Biblioteket har også et
Artotek hvor du kan låne og kjøpe kunst. Dette er i samarbeid med Skaun kunstforening.
Åpningstider, ordinære: Man, ons, fre kl. 10.00-16.00. Tir, tor 10.00-19.00.
Lørdag 10.00 til 14.00 (fra lørdag 2. november).
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.
Gudstjenesteoversikt ﬁnnes i menighetsbladet som kommer ut ﬁre 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, k-sal, tredje etasje. Tid: Torsdager kl. 10.00 – 11.00. Ved Spørsmål ring tlf.
90270190/94140172. Følg oss på www.facebook.com/fysakskaun
Klubb1 er kommunens fritidsklubb for ungdom fra 8. trinn til 18 år. Klubb1 er åpen
hver torsdag, enten med «tidligklubb» som starter rett etter skoletid og varer fram til
kl. 18.00 eller med «senklubb» som varer fra kl. 17.00 – 21.00.
Klubb1 er for tiden plassert i midlertidige lokaler i en samlokalisering med Flyktningtjenesten i sokkel på Skaun rådhus. I slutten av oktober ﬂytter Klubb1 inn i nye lokaler i
Bautaen kulturhus. Åpningsdag vil bli annonsert.
Vi ønsker all ungdom velkommen til oss.
Kafé Hjerterom: En trivelig møteplass som er åpen 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:
Åpen kafé hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00
Bokutlån hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00.
Trim sterk og stødig hver tirsdag kl.12 til 13.00.
Datakafé onsdager kl.10.00 til 12.00. For alle med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
I samarbeid med Frivilligsentralen
Torsdagstreff første torsdag hver måned kl. 15.30. Alle er velkommen til disse
arrangementene. 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
onsdag kl. 14.15-16.15 og i Skaunhallen i Buvika tirsdager kl. 15.15-17.15.
Gamle og nye dansere ønskes velkommen!
Siste dansedag 27. november. Oppstart i 2020 blir tirsdag 20. januar.
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.

