KULTURKALENDER
Nummer 1 - 2020

kommunal informasjon

Forord
Det er nå ett år siden nye Bautaen kulturhus i Børsa ble
ferdigstilt, og etter dette har både kultur- og idrettslivet
i Skaun opplevd spesielle tider. Kort oppsummert, gikk
vi fra utvikling og fremgang til koronapreget stillstand
som har rammet frivilligheten og kulturnæringen hardt.
Vi har kommet et langt steg videre med å legge til rette
for et godt tilbud, men også smertelig fått erfare hvordan
det er å ikke kunne møtes, ikke spille sammen, ikke trene
sammen og ikke oppleve konserter og forestillinger. For
meg har dette gitt en kraftig påminnelse om hvor viktig
kultur, fritidsaktiviteter og frivillighet er for innbyggerne
i kommunen.
Jeg mener det er spesielt viktig å anerkjenne det gode
arbeidet som gjøres i lag og foreninger i kommunen,
både innenfor idretten og kulturlivet. Derfor vil jeg
takke dere som sørger for vi kan sende barna på trening
og korpsøving, får oss til å møtes i lokalmiljøet, og
skaper opplevelser, mening og mestring utenfor jobb og
skole. Nå er det riktignok utsikter til bedre tider etter
nedstengingen, men det er ikke vanskelig å forstå at det
er krevende å drive med aktiviteter og arrangementer
med de begrensninger som fortsatt er gjeldende. Som
leder for kommunens kulturenhet mener jeg noe av det
viktigste vi kan gjøre er å forsøke å skape normalitet for
frivilligheten, innenfor rammene av forsvarlig smittevern.
Nå gir vi ut en ny utgave av kulturkalenderen, og med
dette får vi frem noe av det som foregår i kommunen
fremover, i både frivillig og kommunal regi.

Så må vi opplyse om at det kan komme endringer i
programmet, og at det derfor lønner seg å følge med
på nettsidene våre. Med dette håper jeg det er noe
interessant å finne for enhver, og at du som innbygger
finner det attraktivt å besøke oss i Bautaen kulturhus,
enten det er som publikummer på arrangement, låner på
biblioteket, besøkende til frivilligsentralen, ungdom på
Klubb1 eller elev i kulturskolen.
God kulturhøst!
Knut André Bjerke
Enhetsleder for Kultur, fritid og frivillighet
i Skaun kommune

Frist for innsending av stoff til Kukturkalender 1/2021 er 10. desember 2020. Stoffet sendes til
kulturkalender@skaun.kommune.no
Forsidebilde: Ellinor Bustad/Skaun kunstforening
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.
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KULTURKALENDER
		
SEPTEMBER
LØRDAG 5. TIL SØNDAG 13. SEPTEMBER
Sted: I naturen

LØRDAG 12. SEPTEMBER - TID: 11.00
Sted: Øysteinsalen

FRILUFTSLIVETS UKE
– se egen omtale side 9.

STRIKKEKAFÉ
Ta med strikkinga, heklinga eller annet håndarbeid så
møtes vi på Lykkja Kro. Arr.: Buvik Husflidslag

DET ER TID FOR SOMMERLESFEST!
Forfatter Marius Horn Molaug kommer på besøk
med verdens verste show! Det blir trekning av bøker
og kinobilletter, og vi feirer med kake og brus! Gratis
inngang. NB! I år må vi sette begrensninger på hvor
mange som kan komme på festen. Vi kan max. ha 80
personer inne i Øysteinsalen. Det vil derfor bli slik at de
første som melder seg på, får være med. For at flest mulig
sommerlesere skal få plass, ønsker vi færrest mulig voksne
per barn, så avtal gjerne at flere barn følges av én voksen.
Meld deg på før onsdag 9. september:
-på epost: folkebiblioteket@skaun.kommune.no
-på telefon: 91371501
Du må oppgi navn på alle som kommer (barn og
voksne) og telefonnummer. Følg med på biblioteket
sin Facebookside, da det kan bli endringer dersom
smittebildet endrer seg.
Arr.: Skaun folkebibliotek

FREDAG 11. SEPTEMBER - TID: 10.00 OG 12.00
Sted: Øysteinsalen

SØNDAG 13. SEPTEMBER - TID: 17.00 OG 19.00
Sted: Øysteinsalen

LØRDAG 5. SEPT.
Sted: Grønneset
NATT I NATUREN.
Skaun jeger og fiskerforening inviterer til overnatting på
Grønneset.
Se mer info på Skaun jeger og fiskeforening sin Facebook-side.
MANDAG 7. SEPTEMBER - KL.: 18.30
Sted: Lykkja Kro, Buvika

SKOLEKONSERTER for 7. og 8. trinn og for elever ved
Skaun voksenopplæring med Trondheimssolistene.
Konserten er kun for elever.

KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - Knutsen og Ludvigsen 2
- Det store dyret
19.00 - Film annonseres senere
Følg med på bautaen.no

KLUBB1 har klubb for ungdom hver torsdag i Bautaen kulturhus, annenhver uke tidligklubb/seinklubb.
Tidlig klubb starter kl. 14.00 og seinklubb starter kl. 17.00. Åpent for unge mellom 13-18 år.
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MANDAG 14. SEPTEMBER - TID: 19.00
Sted: Øysteinsalen

ONSDAG 23. SEPTEMBER - TID: 19.30
Sted: Skaun rådhus, K-sal

STIFTELSESMØTE SKAUN KULTURRÅD
Se nærmere info

ONSDAGSKVELD PÅ ROSSVOLL arrangert av
Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene
bak Onsdagskveld på Rossvoll.

TIRSDAG 15. SEPTEMBER - TID: 11.00
Dato: Øysteinsalen
FORMIDDAGSKINO
“Trondheim på film” - del 2
Denne filmen er en oppfølger til den populære
Trondheimsreisen, og består av tre dokumentariske
delfilmer: Adresseavisen (1967) (20 min), Vinter i
Bymarka (1952) (16 min) og Trondheim i går, i dag, i
morgen? (1977) (45 min). Filmen er fra 2020.
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek og Skaun frivilligsentral

FREDAG 25. SEPTEMBER - TID: 19.30
Sted: Øysteinsalen
TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL og
Skaun kommune inviterer til konsert med Trio
Opal og Clova Quartet. Konserten er en del av
kammermusikkfestivalens distriktskonserter. De har også
tidligere gjestet Skaun kommune.
Billetter kr 200,- kan kjøpes på bautaen.no
Trio Opal

TORSDAG 17. SEPTEMBER - TID: 18.00
Sted: Årvak, Børsa
ÅPENT TREFFSTED
Servering av kaffe og noe til. Hyggelig prat. Åpent for
alle – vel møtt!
Vi følger selvfølgelig retningslinjer for smittevern.
Arr.: Mental Helse – vi er på Facebook!
ONSDAG 23. SEPTEMBER - TID: 19.00-20.3
Sted: Børsa Bedehus, kjellerstua
KLUBBKVELD
Go`kveld klubben er en klubb for deg som går i 5.7. trinn. Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua
på Børsa bedehus. De som ønsker å bli medlem kan
betale kr. 50,- , og er da medlem for et helt kalenderår.
Medlemmer får fri inngang. De som ikke ønsker å bli
medlem betaler kr. 20,- pr. gang. På klubbkveldene
holder vi på med ulike aktiviteter som spill, konkurranser,
andakt, servering, litt sang og ellers sosialt samvær.
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Clova Quartet

SØNDAG 27. SEPTEMBER - TID: 17.00 OG 19.00
Sted: Øysteinsalen
KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - Film annonseres senere
19.00 - Film annonseres senere
MANDAG 28. SEPTEMBER - TID: 19.00
Sted: Oddnys vevstue, Buvika
HUSFLIDSMØTE
Redesign v/Laila Snefugl
Møtene er åpne for alle.
Arr.: Buvik Husflidslag. Følg oss på facebook!
ONSDAG 30. SEPTEMBER - TID: 19.00
Sted: Øysteinsalen
DIREKTE FRA LITTERATURHUSET i Oslo. Zeshan Shakar
(forfatteren av “Tante Ulrikkes vei”) i samtale om sin
nye roman “Gul bok”. Det blir ikke lagt ut noen åpen
strømming av dette arrangementet, så det vil være et
eksklusivt tilbud for dem som møter opp på biblioteket
for å se arrangementet.
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek
ONSDAG 30. SEPTEMBER - TID: 18.00
Sted: Buvika – Vigda
ORDFØRERTUREN 2020
Ordfører Gunn I. Stokke inviterer til tur langs Vigda fra
sjøen og opp til gapahuken ved Valset.
Velkommen på tur i det fri langs vakre Vigda. Enkel
servering ved gapahuken. Parkering ved FV 800.
Arrangementet er et samarbeid mellom Skaun kommune
og Trondheimsregionens friluftsråd.
– TID:11.00
. SEPTEMBER
ONSDAG 23 Årvak
et
Sted: Treffsted
ebibliotek
gi av Skaun folk
BOKPRAT i re

HOLDEPLASSEN:
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. Du
finner oss på Årvak i Børsa. Se på vår Facebookside –
«Holdeplassen Årvak» for åpningstider og aktiviteter.
For andre spørsmål – ring oss på 908 97 043 eller
90791549

FRILUFTSLIVETS UKE

5. SEPTEMBER – 13. SEPTEMBER 2020
I Friluftslivets uke 5. september – 13. september 2020
feirer vi norsk natur og friluftsliv gjennom en hel
uke – og inviterer hele Norge til å bli med ut på tur!
Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha
det gøy og skape flest mulig gode minner!
Uka sparkes i gang med at «hele Norge» sover ute
#nattinaturen lørdag 5. september. Skaun jeger og fisk
arrangerer, som tidligere år, teltovernatting for små og
store på Grønneset friluftsområde, natt til 6. september.
Les mer om arrangementet her: https://friluftslivetsuke.
no/aktivitet/familie-overnattingstur/
Forslag til andre lavterskel friluftsaktiviteter i naturen:
Dra ut i nærmiljøet og lage kveldsmat i solnedgang.
Ta et morgenbad i fjorden eller sjøen. Husk kaffe.
Det er fremdeles masse blåbær og bringebær i naturen.
Ta med bærplukker og/eller poser på tur.
Dra på sopptur på Skaunkjølen, gå tur langs Vigda, sykle
til Grønlandsskjæret eller gå tur rundt Malmsjøen. Ta i
bruk den fine naturen vi har rundt oss og nær oss.

Les mer på friluftsuke.no.
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KOM I GANG
KOM I GANG
Kurs

OM KURSET

OVERSIKT OVER DATOER

Kurset holdes kontinuerlig på mandager fra
kl. 13.00–15.00. Det spiller ingen rolle hvilket
tema man starter med og du velger selv
hvilke tema du ønsker å få med deg.

31. august

mmune.no

KOM I G
Kurs

Nedstemthet og
negative tanker

07. september Angst og bekymringer
14. september Søvn

dhuset i Børsa.

et, kan du
er ta kontakt

PRAKTISK
INFORMASJON

De aller fleste av oss går igjennom livet
og kan kjenne på forskjellige utfordringer.
Kursene gir informasjon om hva man kan
gjøre i de vanskelige periodene for å
håndtere dette på en god måte. Kurset tar
utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak
til hvordan å mestre og håndtere de
utfordringene man opplever.
Kursene er åpne for alle som ønsker å delta,
om du opplever egne utfordringer, kjenner
noen som har det vanskelig eller er
interessert i å lære mer om psykisk helse.
Man er også hjertelig velkommen til å delta
som støtte for familie og venner.

Temaene for samlingene er:
• Nedstemthet og negative tanker
• Bekymringer og angst
• Søvn
• Selvhevdelse og grensesetting

e

21. september

Selvhevdelse og
grensesetting

28. september

Nedstemthet og
negative tanker

05. oktober

HØSTFERIE

12. oktober

Angst og bekymringer

19. oktober

Søvn

26. oktober

Selvhevdelse og
grensesetting

02. november

Nedstemthet og
negative tanker

09. november

Angst og bekymringer

16. november

Søvn

23. november

Selvhevdelse og
grensesetting

Kurset holdes på K-sal ved Rådhuset i Børsa.
Hvis du ønsker å delta på kurset, kan du
møte opp direkte på kurset eller ta kontakt
for mer informasjon:
E-post:
marit.johannessen@skaun.kommune.no
Telefon: 404 17 286

Barn, familie og helse

Kursene er åp
om du opplev
noen som har
interessert i å l
Man er også h
som støtte for

Barn, familie og helse

KRIK: Det arrangeres KRIK-økter annenhver fredag (partallsuker) i Rossvoll flerbrukshall. Mer info kommer på
facebook og instagram.

TREFFPUNKT SKAUN – VEIEN VIDERE:
Samtalegruppe for foreldre som har mistet barn. Årvak i Børsa kl. 18.30-20.30 siste tirsdag i måneden:
29. september, 27. oktober og 24. november. Kontaktperson: Lise Fosmo, tlf. 955 53 003.

SKAUN SENIORDANS: er usikker på når vi kan starte opp med dansedagene på grunn av
koronapandemien, medlemmene vil få informasjon på sms om hvor og så snart det er avklart.

6

De aller fleste
og kan kjenne
Kursene gir inf
gjøre i de van
håndtere dett
utgangspunkt
til hvordan å m
utfordringene

B

/

KULTURKALENDER
		
OKTOBER
TORSDAG 1. OKTOBER
ELDRES DAG - se egen omtale

ONSDAG 7. OKTOBER - TID: 12.00
Sted: Trøndelag teater - avreise kl. 10.00.

FREDAG 2. OKTOBER - TID: 19.00
Sted: Øysteinsalen - Bautaen kulturhus

Teaterbuss til forestillingen TO MÅ MAN VÆRE
– en leken hyllest til Gerd og Otto Nielsen
«Livet er noe fint du bare har til låns. Stell best mulig
med det», sa Otto Nielsen i et av sine siste intervjuer.
To unge mennesker vil ut og erobre verden. Vi har
dette ene livet. Hva kan vi fylle det med - for oss
selv, for hverandre? Hva kan vi gi av oss selv? Denne
forestillingen hyller kreativiteten, lekenheten og
menneskets gode skaperevner.
Av og med Martha Standal og Tor Ivar Hagen

DEN SISTE VIKING – teaterforestilling Turneteateret i
Trøndelag gjester Bautaen kulturhus med forestillingen
Den siste viking. I rammene til fortellerteateret tar
skuespiller Tore B. Granås deg med på reisa til Lofoten,
sammen med hverdagsmennesker som på hvert sitt vis
kjempet for å holde liv i seg selv og familien sin. Tett
fulgt av musikken gir Tore B. Granås stemmer til et rikt
persongalleri i en ramsalt seilas som skal koste noen
livet, og for andre gi ny mening til det livet de lever.
Den siste viking av Johan Bojer ble utgitt i 1921.
Romanen gir en mangfoldig skildring av et kystmiljø,
hvor folket er avhengig av lofotfisket for å livberge seg.
Ellers medvirkende er Knut Anders Vestad.
Billetter: 145,- student, 245,- honnør og 275,- ordinær
- på bautaen.no
LØRDAG 3. OKTOBER - TID: 11.00 - 15.00
Sted: Bautaen kulturhus
Vi inviterer til KULTURLØRDAG I BAUTAEN KULTURHUS
den første lørdagen i hver måned. Her vil det være
varierte kulturtilbud, og noe for folk i alle aldre. Følg med
på bautaen.no og Facebook - Kultur, fritid og frivillighet

Pris kr. 330,- Inkludert i pris er kaffe og vaffel før
forestilling og buss. Billetter bestilles på bautaen.no
Buss starter på Venn kl. 10.00, fra Børsa ca. kl. 10.15
(ved parkeringshuset) og fra Buvika ca. kl. 10.25 (ved
busstopp ved parkeringsplass ved gamle E39/ ved
Vigda).
Forestillingen varer 1 ½ time. Om noen brukere har
spesielle behov må det gjerne markeres i bestillinga.
SØNDAG 11. OKTOBER - TID: 17.00 OG 19.00
KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - film annonseres senere
19.00 - Børning 3

MANDAG 5. OKTOBER - TID: 18.30
Sted: Lykkja Kro, Buvika
STRIKKEKAFÉ
Ta med strikkinga, heklinga eller annet håndarbeid så
møtes vi på Lykkja Kro. Arr.: Buvik Husflidslag
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TIRSDAG 13. OKTOBER - TID: 18.00
KULTURKVELD I SKAUN MENIGHETSHUS
Vi inviterer «ferske» så vel som «gamle» skauninger til
en sosial kveld i Skaun menighetshus. Programmet er
ikke fastlagt, målet er å gi innbyggerne kunnskap om
grender og stedsnavn i Skaun sokn.
Det planlegges servering av suppe m/brød og kaffe m/
kjeks, og vi tar en omgang med åresalg.
Koronasituasjonen vil være bestemmende for opplegget.
Det vil komme mer informasjon gjennom oppslag og
gjennom sida til «Menighetene i Skaun».
Arr.: Skaun menighetsråd
ONSDAG 14. OKTOBER - TID: 11.00
Sted: Øysteinsalen
FORMIDDAGSKINO - “HÅP”
Anja (Andrea Bræin Hovig) har hatt hodepine over
lengre tid og får sjokkbeskjeden på lille julaften: fjorårets
lungekreft har spredd seg, hun har fått en svulst på
hjernen, og har etter all sannsynlighet kort tid igjen å leve.
Filmen følger Anja og samboeren Tomas (Stellan
Skarsgård) gjennom en julehøytid der de må forsøke å
finne svar på sine spørsmål om sykdommen, og avgjøre
hvordan de skal formidle nyheten til sine seks barn.
Filmen er basert på regissør Maria Sødahls egne
opplevelser. Filmen er fra 2019. Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek og Skaun frivilligsentral

ONSDAG 14. OKTOBER - TID: 19.00-20.30
Sted: Børsa Bedehus, kjellerstua
COOKIE-KVELD MED FORELDREKAFFE
Foresatte velkomne kl. 20.15
Go`kveld klubben er en klubb for deg som går i 5.7. trinn. Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua
på Børsa bedehus. De som ønsker å bli medlem kan
betale kr. 50,- , og er da medlem for et helt kalenderår.
Medlemmer får fri inngang. De som ikke ønsker å
bli medlem betaler kr. 20,- pr. gang. På klubbkveldene
holder vi på med ulike aktiviteter som spill, konkurranser,
andakt, servering, litt sang og ellers sosialt samvær.
ONSDAG 14. OKTOBER - TID: 19.00
Sted: Bautaen kulturhus
ÅRSMØTE I KULTURFESTIVALEN PÅ HUSABY
Årsmøtesaker. Medlemmer og interesserte er
velkommen!
TORSDAG 15.-18. OKTOBER - TID: 19.00
Sted: Øysteinsalen, Bautaen kulturhus
KUNSTUTSTILLING
Skaun kunstforening inviterer til utstilling i kulturhuset
med foreningens egne medlemmer Anne Marie Eggen
og Ellinor Bustad.
Åpent torsdag fra kl. 19.00 - kl. 21.00,
fredag fra kl. 12.00 - kl. 16.00, lørdag kl. 11.00 - kl. 15.00
og søndag kl. 11.00 - kl. 15.00
Kunstutstillingsåpning torsdag kl. 19.00.
Arrangør: Skaun kunstforening
TORSDAG 15. OKTOBER - TID: 18.00
Sted: Årvak, Børsa
ÅPENT TREFFSTED
Servering av kaffe og noe til. Hyggelig prat. Åpent for
alle – vel møtt!Vi følger selvfølgelig retningslinjer for
smittevern.
Arr.: Mental Helse – vi er på Facebook!
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SØNDAG 18. OKTOBER - TID: 15.00
Sted: Bautaen kulturhus

MANDAG 26. OKTOBER - TID: 19.00
Sted: Oddnys vevstue, Buvika

NRK TV-AKSJON WWF “ET HAV AV MULIGHETER”
Bli med på årets viktigste søndagstur og meld deg som
bøssebærer på blimed.no eller ring 02025.
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å
bekjempe plast i havet.

HUSFLIDSMØTE
Vi hekler julehjerter. Ta med rødt og heklekrok som
passer til.
Møtene er åpne for alle.
Arr.: Buvik Husflidslag. Følg oss på facebook!

TV-aksjonens bøssebærere skal i år samle inn penger via
digitale løsninger under årets TV-aksjon den 18. oktober.
Det betyr at TV-aksjonen NRK WWF 2020 arrangeres
uten at bøssebærere går fysisk fra dør til dør, slik Norges
befolkning er vant til. Det blir likevel mange muligheter til
å bli med på årets aksjon for å bekjempe plast i havet. TVaksjonen er ansett som verdens største dugnad og har
samlet inn mer enn ni milliarder kroner siden oppstarten
i 1974. Nå er det en annen dugnad vi alle må stille opp på,
nemlig den å hindre spredning av smitte. Derfor vil det
ikke bli gjennomført en dør-til-dør-bøsseaksjon i år. Dette
betyr at vi trenger alle gode krefter lokalt og nasjonalt for at
vi også i år kan få en fantastisk aksjon

TORSDAG 29. OKTOBER - TID: 19.00
Sted: Orkland kulturscenne

ONSDAG 21. OKTOBER - TID: 19.30
Sted: Skaun rådhus, K-sal

DATO: LØRDAG 31. OKTOBER
Sted: Ramsjøbu, Skaun

ONSDAGSKVELD PÅ ROSSVOLL arrangert av
Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene bak
Onsdagskveld på Rossvoll.

OKTOBERFEST.
Musikk, mat og drikke.
Arr.: Skaun musikkorps.
Mer informasjon kommer.

SØNDAG 25. OKTOBER - TID: 17.00 OG 19.00
Sted: Øysteinsalen
KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - film annonseres senere
19.00 - film annonseres senere
ONSDAG 21.OKTOBER – TID:11.00
Sted: Treffstedet Årvak

PEER GYNT – EN RIKSTEATERFORESTILLING
Hovedrollen spilLes av Anders Basmo Christensen
Billetter på riksteateret.no
LØRDAG 31. OKTOBER - TID: 19.00
Sted: Rossvoll flerbrukshall
KONSERT MED VIGGJA OG BUVIK MUSIKKORPS
Følg med på annonsering

KURS I ROSEMALING

Oppstart 19. Oktober kl. 18.00-21.30
Kursavgift kr. 1000,- for 18 timer.
Kursholder: Ragnhild Halvorsen
Påmelding innen 5. oktober til Ingebjørg
Leraand tlf. 470 13 935
Arr.: Buvik Husflidslag

BOKPRAT i regi av Skaun folkebibliotek
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NOVEMBER
MANDAG 2. NOVEMBER - TID: 18.30
Sted: Lykkja Kro, Buvika

SØNDAG 15. NOVEMBER - TID: 18.00
Sted: Orkland kulturscene

STRIKKEKAFÉ
Ta med strikkinga, heklinga eller annet håndarbeid så
møtes vi på Lykkja Kro. Arr.: Buvik Husflidslag

PUST – EN RIKSTEATERFORESTILLING
Billetter riksteateret.no

LØRDAG 7. NOVEMBER
Sted: Bautaen kulturhus
Vi inviterer til KULTURLØRDAG I BAUTAEN KULTURHUS
den første lørdagen i hver måned. Her vil det være
varierte kulturtilbud, og noe for folk i alle aldre.
Følg med på bautaen.no og Facebook - Kultur, fritid og
frivillighet
SØNDAG 8. NOVEMBER - TID: 17.00 OG 19.00
Sted: Øysteinsalen
KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - film annonseres senere
19.00 - film annonseres senere
LØRDAG 14. NOVEMBER - TID: 18.00
Sted: Melhus rådhus
PUST - EN FORESTILLING I REGI AV RIKSTEATERET
For billetter se riksteateret.no
SØNDAG 15. NOV. - TID: 16.00 OG KL. 19.00
Sted: Øysteinsalen
«MUSICALS»
- en konsert med Buvik songlag
Billettpris; kr. 300,-/kr. 150,- på bautaen.no

ONSDAG 18. NOVEMBER - TID: 19.30
Sted: Skaun rådhus, K-sal
ONSDAGSKVELD PÅ ROSSVOLL arrangert av
Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene
bak Onsdagskveld på Rossvoll.
TORSDAG 19. NOVEMBER - TID: 11.00
Sted: Øysteinsalen
FORMIDDAGSKINO - “Astrup - Flammen over Jølster»
I filmen dramatiseres historien om maleren Nikolai
Astrup (1880-1928) fra han som ung astmatiker
i en trekkfull prestegård, trosset fattigdom og
familiemotstand for å forfølge kunstnerdrømmen.
Vi kommer tett på Nikolai, hans aller innerste tanker
om livet, døden, kunsten – og den store kjærligheten til
sin 12 år yngre kone, Engel. Bergens Tidende skriver at
filmen er så vakker at den nesten svir i øynene».
Filmen er fra 2019. Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek og Skaun frivilligsentral
TORSDAG 19. NOVEMBER - TID: 18.00
Sted: Årvak, Børsa
ÅPENT TREFFSTED
Servering av kaffe og noe til. Hyggelig prat. Åpent for
alle – vel møtt! Vi følger selvfølgelig retningslinjer for
smittevern. Arr.: Mental Helse – vi er på Facebook!
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SØNDAG 22. NOVEMBER - TID: 17.00 OG 19.00
Sted: Øysteinsalen

MANDAG 30. NOVEMBER - TID: 19.00
Sted: Tangen, Buvika

KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - film annonseres senere
19.00 - film annonseres senere

JULEMØTE I BUVIK HUSFLIDSLAG: Jubileumsmiddag.
Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 300,-.
Påmelding til Else Jorunn Hammer innen 16. nov.
Tlf. 952 39 252
Arr.: Buvik Husflidslag. Følg oss på facebook!

ONSDAG 25. NOVEMBER - TID: 18.30-21.00
Sted: Børsa Bedehus, kjellerstua
JULEVERKSTED
Go`kveld klubben er en klubb for deg som går i 5.7. trinn. Vi møtes ca. hver tredje onsdag i kjellerstua
på Børsa bedehus. De som ønsker å bli medlem kan
betale kr. 50,- , og er da medlem for et helt kalenderår.
Medlemmer får fri inngang. De som ikke ønsker å bli
medlem betaler kr. 20,- pr. gang. På klubbkveldene
holder vi på med ulike aktiviteter som spill, konkurranser,
andakt, servering, litt sang og ellers sosialt samvær.
NB! Merk tidspunkt!
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MÅRRÅSFØGGEL:
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!

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

SKAUN FOLKEBIBLIOTEK
er lokalisert i Bautaen kulturhus. Her kan du
låne bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrift og film.
Biblioteket har også et Artotek hvor du kan låne
og kjøpe kunst. Dette er i samarbeid med Skaun
kunstforening.
Åpningstider: Man/Ons/Fre kl. 10.00-16.00
Tir/Torsdag: kl. 10.00-19.00
Lørdag:
kl. 10.00-14.00

/

KULTURKALENDER
		 DESEMBER
TIRSDAG 1. DESEMBER TID: 18.00
Orkland kulturscene

SØNDAG 6. DESEMBER		
Skaun kirke

VERDENS NEST KULESTE FORESTILLING – EN
RIKSTEATERFORESTILLING
For barn fra 5 år. Forestillingen er laget i samarbeid med
Det andre teateret.
Billetter riksteateret.no

TRADISJONELL ADVENTSKONSERT
Eggkleiva mannskor med flere deltar.
Arr: Skaun musikkorps
Mer informasjon kommer

FREDAG 4. DESEMBER - TID: 20.00
Øysteinsalen - Bautaen kulturhus
JULEKONSERTEN “EN EVENTYRLIG JUL”
Skaun storband og Viggja Voices inviterer til konserten
«En eventyrlig jul» i Bautaen kulturhus.
Billetter på bautaen.no
LØRDAG 5. DESEMBER - TID: 11.00-15.00
Bautaen kulturhus
Vi inviterer til KULTURLØRDAG I BAUTAEN KULTURHUS
den første lørdagen i hver måned. Her vil det være
varierte kulturtilbud, og noe for folk i alle aldre.
Følg med på bautaen.no og Facebook - Kultur, fritid og
frivillighet
LØRDAG 5. DESEMBER - TID: 18.00
Øysteinsalen - Bautaen kulturhus
JULEKONSERTEN “EN EVENTYRLIG JUL”
Skaun storband og Viggja Voices inviterer til konserten
«En eventyrlig jul» i Bautaen kulturhus.
Billetter på bautaen.no

SØNDAG 6. DESEMBER - TID: 17.00 OG 19.00
Øysteinsalen
KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - film annonseres senere
19.00 - film annonseres senere
Mandag 7. desember			
Grøtfest for nybakte foreldre
Mer info kommer – Arr.: Helsestasjonen
TIRSDAG 8. DESEMBER - KL. 18.00
Melhus rådhus
VERDENS NEST KULESTE FORESTILLING – EN
RIKSTEATERFORESTILLING
For barn fra 5 år. Forestillingen er laget i samarbeid med
Det andre teateret.
Billetter riksteateret.no
ONSDAG 9. DESEMBER - TID: 19.30
Skaun rådhus, K-sal
ONSDAGSKVELD PÅ ROSSVOLL arrangert av
Folkeakademiet i Skaun og de andre organisasjonene bak
Onsdagskveld på Rossvoll.
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TORSDAG 10. DESEMBER - TID: 18.00
Årvak, Børsa

SØNDAG 17. JANUAR - TID: 19.00
Øysteinsalen, Bautaen kulturhus

ÅPENT TREFFSTED
Servering av kaffe og noe til. Hyggelig prat. Åpent for
alle – vel møtt!

NYTTÅRSKONSERT MED KOR OG KORPS
Arr.: Skaun musikkorps

Vi følger selvfølgelig retningslinjer for smittevern.
Arr.: Mental Helse – vi er på Facebook!

BARSELTRENINGSGRUPPE MED FYSIOTERAPEUT

SØNDAG 20. DESEMBER - 17.00 OG 19.00
Øysteinsalen

tilbudene er tiltenkt å starte opp igjen i løpet av

KINO I BAUTAEN KULTURHUS
17.00 - film annonseres senere
19.00 - film annonseres senere

BAUTAEN KULTURHUS - bautaen.no
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og Åpen hall for barnefamilier: Begge disse
høsten - i skrivende stund er det ikke helt klart
når. Vi oppfordrer til å følge med på FYSAK Skaun
sin facebookside: https://www.facebook.com/
fysakskaun/ og på kommunens hjemmeside.

ONSDAG 16. DESEMBER – TID:11.00
Sted: Treffstedet Årvak
BOKPRAT i regi av Skaun folkebibliotek

FREDAG 2. OKTOBER - TID: 19.00
STED: ØYSTEINSALEN - BAUTAEN KULTURHUS
BILLETTER: 145,- STUDENT, 245,- HONNØR OG 275,- ORDINÆR
BESTILLES PÅ BAUTAEN.NO
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Skaun kommune og Eldrerådet i Skaun
inviterer til DIGITAL FESTFORESTILLING som
et ledd i markeringen av:

ELDRES
DAG

LIVE-sending fra
BAUTAEN KULTURHUS
1. oktober kl. 18.00
på Facebook og Youtube
Hjelp gjerne en nabo,
slektning eller venn
med å finne frem til
sendinga på nett.

Øystein Syrstad leder oss igjennom
en times sending med underholdning
og spennende gjester
- direkte fra Øysteinsalen.

Vi inviterer til en noe annerledes feiring av Eldres dag i år.
Årets markering er planalgt med tanke på å trygge de eldre i Skaun
kommune og unngå farene for koronasmitte.
Vi oppfordrer alle til å delta gjennom å se den digitale sendingen sammen gå på besøk, vær sosial innefor rammene av det som er tilrådelig.
Elever fra musikklinja ved Orkdal vidaregående skole
holder intimkonserter på Rossvollheimen og Tangentunet.
Les mer på:
www.skaun.kommune.no

