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Inkluderende julefeiring 
 
Skaun kommune ønsker å bidra til ei julefeiring og ei førjulstid med en større fellesskapsfølelse for 
innbyggerne i Skaun. Det er Skaun Eldreråd som har tatt initiativ til at vi i år skal legge ned en ekstra 
innsats i førjulstida med både å informere og inkludere, og vi ønsker at dette skal gjelde alle innbyggere 
uavhengig av alder, status, bosted med videre.  
 
Det er koronapandemien og de påfølgende smittevernrestriksjonene som har gitt støtet til at vi i år vil 
gjøre en ekstra innsats for en inkluderende julefeiring. Vi håper på en førjulstid i våre bygder og 
nærmiljø der vi ser alle, og der alle føler seg sett og ivaretatt. Samtidig håper vi at alle på sine premisser 
kan være deltakere i inkluderingsdugnaden. Det er fortsatt slik at vi tror at inkludering og opplevelse av 
det å bli sett i en vekstkommune som vår er ekstra stort. Samtidig er ikke det å oppleve ensomhet, 
utenforskap eller det å ha det tøft med den psykiske helsa noe som er forbeholdt innflyttere.  
 
I arbeidet med ei mer inkluderende julefeiring er dere i våre lag og foreninger svært viktige 
bidragsytere, med medlemmer som på forskjellige vis har erfaringer, ressurser og lyst til å legge ned en 
innsats for sine medmennesker og sitt nærmiljø. 
 
Rent konkret og praktisk innebærer inkluderingsdugnaden: 

• Et informerende, positivt og litt annerledes julehefte som går til alle husstander. 

• Julestrømpedugnaden; vi mobiliserer både for å få inn julestrømper, julehilsener/julekort. 
Tomme julestrømper kan leveres på frivilligsentralen/biblioteket hele denne uka, tom 5. 
desember. Så skal vi fylle strømpa med juleheftet, julekort/julehilsen og noe godt å bite i. 

• Til sist vil vi be frivilligheten om å være med å dele ut julestrømpa til noen de ønsker å gi den 
til. Gå til naboen, eller ei tante, eller bestemor og bestefar – vi setter ingen begrensinger annet 
enn totalt antall strømper vi har fått inn. 

 
For at vi skal nå målet ønsker vi at dere tenker over hva dere og deres medlemmer kan bidra med. 
Flere av dere har eldre medlemmer, flere har ønske om å jobbe for at alle skal få oppleve omsorg, gode 
opplevelser og få delta på lik linje med andre, og atter andre jobber for at sine medlemmer skal oppleve 
livsmestring. Vi vil gi alle som ønsker sjansen til å bidra med å gi en ekstra håndsrekning overfor 
innbyggere i desember.  

 
Vil du og ditt lag være med på vår felles inkluderingsdugnad og sammen bidra til at alle føler tilhørighet 
og trygghet i ei juletid som er annerledes nå i 2020? Vi inviterer til et nettmøte mandag 7. desember kl. 
17.00 for å utfyllende informasjon, spørsmål, innspill mm. Meld inn til en av oss som er avsendere om 



 

hvem fra deres lag som vil delta på møtet, så vil de få innkalling.  
 
 
Fra kommunens side er både Hjemmebasert omsorg, Psykisk helsetjeneste, Frivilligsentralen, Skaun 
eldreråd, Kultur, fritid og frivillighet, kommunedirektørens fagstab og flere av skolene med i arbeidet.  
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