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Kulturkalender høsten 2017

Så er høsten her og vi er klare for 
å presentere årets tredje kulturkal-
ender. Så når sommeren går mot 
slutten og en muligens kjenner på 
vemod over at enda en sommer gikk 
litt for fort, akkurat da kan det være 
fint å sette seg med en kulturkalen-
der som viser noe av alt det fine som 
vil skje av kulturaktiviteter i denne 
flotte kommunen vår i månedene 
som kommer. For det er et “smør-
brødfat” av aktiviteter vi presenterer 
denne gangen. Her er det noe for 
enhver, både barn, voksne og eldre. 

Denne kulturkalenderen, den 6. i 
rekken, har et mangfold av  
aktiviteter, både i regi av frivillige 
organisasjoner og Kultur, fritid 
og frivillighet og andre offentlige 
enheter. Det frivillige kulturlivet er 
kommunens viktigste leverandør av 
kulturopplevelser. For at våre kor, 
korps, husflidslag og alle de andre 
organisasjonene skal kunne fortsette 
med sin aktivitet er de avhengige av 

både medlemmer og publikum. Så 
dette er en påminning til alle gode 
skauninger – møt opp! 
Mange av dere som mottar dette 
lille heftet er relativt ferske innbyg-
gere i Skaun kommune. Som lan-
dets raskeste voksende kommune 
vet vi mange av dere kun har bodd 
i kommunen i ett, to eller tre år. Vi 
oppfordrer til, og håper også, at dere 
vil ta del i kulturlivets mangfold og 
bruke det frivillige organisasjonslivet 
som en vei inn i gode kulturelle 
nettverk.  

Det vil alltids være arrangement 
som av ulike årsaker ikke har blitt 
med i kalenderen, så følg med på 
organisasjonenes/lagenes/kommu-
nens nettsider og oppslag.

God kulturhøst til dere alle!

Med hilsen 
Kultur, fritid og frivillighet 
Skaun kommune 
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RFredag 1. september
Nasjonal bibliotekdag. 
Skaun folkebibliotek
1.september markerer bibliotek over hele 
landet Nasjonal bibliotekdag. I Skaun 
markerer vi med å gi en kjærlighet på pinne 
til alle som låner tre bøker eller mer denne 
dagen. Vi har ryddet i hyllene og gir bort 
bøker gratis.

Torsdag 7. september kl. 15.30
Torsdagstreff på Tangen. 
Tangen, Buvika 
Underholdning v/Eggen og Karlgaard. 
Bevertning og åresalg. Gratis inngang. 
Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Torsdag 7. september 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!

Fredag 8. september kl. 19.00
Beaivvás – Lat no soli skine
Melhus kirke
Konsert med Viggja Voices og Frode Fjell-
heim i Melhus kirke. Billett kan forhånd-
skjøpes på viggjavoices.no
Pris kr.250,-

Mandag 11. september kl. 18.30
Strikkekafé. 
Årvak, Børsa 
Strikke «lommevenner» og utveksle 
teknikker.
Arr: Buvik husflidslag

Onsdag 13. september kl. 15.30
Sjåfør 65+. Trafikksikkerhetskurs.
Tangen, Buvika 
Oppfriskningskurs for pensjonister. 
NB! Kurset fortsetter 20. og 27. september, 
kl.13.00. Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Tirsdag 19. september kl. 19.00
«En smak av ville vekster» 
Viggja skole
- te, gele, - med ost og kjeks
Arr.: Børsa og Viggja Bygdekvinnelag

Onsdag 20. september  
kl. 10.00 -12.00 
Seniorsurf-dagen
Tangen, Buvika
Arr.: Skaun frivilligsentral og 
Buvik pensjonistforening

Onsdag 20. september kl. 11.00
Bokprat i regi av Skaun folkebibliotek
Treffstedet Årvak, Børsa 

Onsdag 20. september kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll. 
Skaun rådhus, K-salen 
Lek med strenger med Jørgen Skogmo og 
Erik Skanke Høsøien
Arr: Folkeakademiet i Skaun og de andre 
organisasjonene bak «Onsdagskveld på 
Rossvoll»

Torsdag 21. september kl. 11.00
Metusalem-festival. 
Stjørdal 
Buss til Stjørdal avgang 11.00, retur  
ca. 20.00. Påmelding innen 1. september  
til Skaun kommune v/Kultur, fritid og 
frivillighet. Pris kr. 550,- 

Terrengmesteren:
4. september

11. september
18. september
25. september

Mer info se 
www.buvikil.no/ski Foto på forsiden:

Ståle Onsøien
Sigrid Skauge Tiller

^
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Torsdag 21. september
Markering av Alzheimerdagen. 
Stand ved Coop i Børsa og Buvika. 
Film med tema demens på K-salen, 
Rådhuset kl.12.00

Torsdag 21. september 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!

Fredag 22. september kl. 18.00
Sommerlesfest. 
Skaun folkebibliotek
– Alle sommerlesere er hjertelig velkommen 
til fest! Forfatter Anna Folkestad kommer på 
besøk, det blir trekning av bøker og kino-
billetter og vi feirer med boller og brus!
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Lørdag 23. september kl. 12.00 – 15.00
Secondhandmarked
Børsa samfunnshus
Arr.: Frivillige i samarbeid med Skaun 
frivilligsentral

Mandag 25. september kl. 19.00
Husflidsmøte. 
Hammerdalen, gullsmed Magnhild 
Rølvaag 
Besøk hos gullsmed Magnhild Rølvaag i 
Hammerdalen i Buvika. Vi får se verkstedet 
og smykkene hennes. Ta med kopp. 
Åpent for alle.
Arr.: Buvik husflidslag

Tirsdag 26. september kl. 15.00
For oss over 60. 
Børsa bedehus 
Åpent for alle.

Tirsdag 26. september kl. 18.30 – 21.30
Smykker, pynt og vesker av sykkelslanger 
Oddnys vevstue, Buvika 
ved Marit-Bodil Meistad. Kurs, 9 timer.
Kursavgift: kr. 500,-  Påmelding innen 19. 
sept. Tlf.: 99 35 67 37/Aase. Åpent for alle.
Arr: Buvik husflidslag

Tirsdag 26. september kl. 18.30 - 20.30
Språkkafé
Voksenopplæringa sine lokaler, Børsa
Arr: Skaun frivilligsentral og Voksen-
opplæringa

Onsdag 27. september kl. 11.00
Seniorkino: Kings Bay. 
Skaun rådhus. K-sal 
I 1962 omkom 21 gruvearbeidere i Kings 
Bay-gruven på Svalbard. Hva som utløste 
eksplosjonen er til dags dato et mysterium. 
Regjeringen Gerhardsen måtte gå av, men 
visste de noe ingen har fortalt? Hva om 
det ikke var en ulykke? I hovedrollen den 
kjente artisten Kari Bremnes.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Torsdag 28. september kl. 14.00 – 17.00
Ørekafé. 
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Likeperson Liv 
Holje deltar. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere.
Arr.: HLF Skaun / Skaun hørselslag

Torsdag 28. september kl. 18.00
Fortellerkveld på Tangen. 
Tangen, Buvika 
Vi får se bilder og høre fortellinger fra tur 
på Donau ved Helga Røhme. 
Det blir enkel servering og tid til å prate.  
Inngang kr. 100,-  Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Torsdag 28. september kl. 18-20
Sanitetens uke 
Rådhuskafeen
Kløvern Kvinnekafé markerer Sanitetens 
uke med fokus på Skjønnhetstyranniet. 
Åpent for alle damer.

Fredag 29. september kl. 18.00
Kammermusikk-konsert
Hammerslia 16, Buvika 
Hjemme-hos-konsert,  
familien Flataune Johansen
Arr.: Trondheim kammermusikkfestival

Lørdag 30. september 
Guidet tur for nye innbyggere. 
Avreise fra Skaun rådhus kl. 11.00 
Dette er en del av kommunens tilbud til 
nye innbyggere, for å spre informasjon og 
bygge nettverk. Gratis, ingen påmelding, 
inkl. servering underveis.

Lørdag 30. september kl. 12.00
Blodet vårt! 
Skaun folkebibliotek
– Jostein Halgunset fra NTNU kommer 
på besøk for å fortelle om det fantastiske 
blodet vårt. Har de kongelige blått blod? 
Hvilken farge har blodet til en blekksprut? 
Og hva med insektene? Disse og mange 
flere spørsmål om blodet får du svar på! Og 
så får du se ekte blod i mikroskop.  Passer 
for deg som er mellom 6 og 10 år!
Biblioteket er åpent fra 10.00 til 14.00.
- I arrangementserien ‘En smal sak’. 
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Søndag 1. oktober kl. 11.00
Sprell levende.
Børsa bedehus, kjelleren 
Børsa søndagsskole

Søndag 1. oktober kl. 17.00
Eldres dag
Børsa samfunnshus 
Tema: Ta steget inn i framtida: ta i bruk og 
utnytt talent, bidrag og deltaking frå dei 
eldre i samfunnet
Åpning ved fylkesvaraordfører Gunn I. 
Stokke. ‘FN og eldres dag’ ved Tor Arne 
Alseth frå FN-sambandet. Bidrag fra fysio-
terapitjenesten i Skaun kommune, leder av 
Buvik pensjonistforening Birger Paulsen, 
Skaun seniordanselag, Skaun musikkorps 
og elever ved Skaun kulturskole
Gratis inngang
Arr.: Skaun eldreråd

Tirsdag 3. oktober kl. 19.00
Riksteatret. Gjengangere. 
Melhus rådhus 
Ibsens kanskje aller skarpeste og mest 
gripende skuespill.
For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no

Torsdag 5. oktober kl. 15.30
Torsdagstreff på Tangen. 
Tangen, Buvika 
God underholdning, bevertning og åresalg. 
Gratis inngang. Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Mandag 9. oktober kl. 11.00-14.00 
Kurs i bruk av hjertestarter. 
Tangen, Buvika 
Det er hjertestarter på Tangen og vi ønsker 
at så mange som mulig skal lære seg å 
bruke den, både medlemmer og de som 
leier lokalene.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Mandag 9. oktober kl. 18.30
Strikkekafé. Amandaprosjektet. 
Tangen, Buvika 
Strikke til premature barn eller strikke på 
eget håndarbeid.
Arr.: Buvik husflidslag
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Tirsdag 10. oktober kl. 18.00
Verdensdagen for psykisk helse. 
Skaun rådhus. K-sal. 
Foredrag ved Jacob Margido Esp. Lokalt 
musikkinnslag. Kaffeservering og utlod-
ning. Mer info annonseres.
I regi av Mental helse Skaun

Onsdag 11. oktober kl. 11.00
Bokprat med tema psykisk helse, 
Treffstedet Årvak, Børsa 
i regi av Skaun folkebibliotek

Mandag 16. oktober kl. 18.00 – 21.30
Rosemaling ved Ragnhild Halvorsen. 
Buvik skole 
Kurs, 18 timer.
Kursavgift kr. 1000,- Påmelding innen 2. 
okt. Tlf.: 99 35 67 37/Aase. Åpent for alle.
Arr: Buvik husflidslag

Onsdag 18. oktober kl. 18.00
Fløttardagsmøte. 
Rossvoll flerbrukshall, Børsa 
Informasjonsmøte for nye innbyggere i 
Skaun kommune. Frivillige lag og or-
ganisasjoner inviteres til å presentere seg. 
Skaun kommune orienterer om tjeneste-
tilbud og muligheter som finnes i vår vakre 
kommune.

Torsdag 19. oktober 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 19. oktober kl. 18.00
Marte Kveilo snakker om yngre personer 
med demens. 
Børsa skole, auditoriet 
Åpent møte.
Arr.: Skaun demensforening

Lørdag 21. oktober kl. 12.00
Origami på biblioteket! 
Skaun folkebibliotek 
Tove Svart Kjønnli kommer til biblioteket 
for å lære oss å brette papir. Målgruppe: 
passer for voksne og barn fra 10 år. Påmeld-
ing på grunn av begrenset plass. Ta kontakt 
med biblioteket. Biblioteket er åpent fra 
10.00 til 14.00 denne lørdagen.
- I arrangementserien ‘En smal sak’. 
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Lørdag 21. oktober kl. 17-01
Husbesøk
Gard-i-mellom på Viggja. 
Viggjabyggen går på husbesøk til hveran-
dre. Påmelding. Mer informasjon vil 
komme i postkassene.
arr.: «Viggja skal settets på kartet»

Lørdag 21. oktober kl. 19.30 – 01.00
Dansegalla med Dænsebændet og 
Contiki
Skaunhallen 
Arr.: Gofot’n Danseklubb

Søndag 22. oktober kl. 19.00
Kirkekonsert «Autumn Spirituals». 
Børsa kirke 
Koret Våren framfører ulike Spirituals type 
sanger. Musikere er Kristian Raanes på 
gitar og Kim Ulriksen på trommer. 
Korets musikalske leder og dirigent er 
Bjørn Vevang

Søndag 22. oktober kl. 15.00-18.00 
TV-aksjon «Unicef»
Arr.: Aksjonskomiteen i Skaun

Tirsdag 24. oktober kl. 11.00
Seniorkino: ‘Hundreogettåringen som 
stakk fra regningen og forsvant’. 
Skaun rådhus. K-sal. 
Allan Karlsson skal nok en gang ut på nye 
eventyr. Denne gang skal han reise fra Bali 
tilbake til Sverige, med både CIA-agenter, 
balinesiske pengeinnkrevere og et svensk 
brusfirma hakk i hæl.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Tirsdag 24. oktober kl. 18.30 – 21.00
Markering av FN-dagen
Voksenopplæringa sine lokaler, Børsa 
Arr.: Kløvern Kvinnekafé, Skaun frivillig-
sentral og Voksenopplæringa

Onsdag 25. oktober kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll. 
Nei, eg får aldri nok.
Skaun rådhus. K-sal 
Grete Storbæk Eriksen med en time leng-
sel og passion fra Halldis Moren Vesaas og 
Einar Skjæråsen
Arr.: Folkeakademiet og de andre 
organisasjonene bak «Onsdagskveld på 
Rossvoll»/Skaun folkebibliotek

Torsdag 26. oktober kl. 14.00 – 17.00
Ørekafé. 
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Likeperson Liv 
Holje deltar. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere.
Arr.: HLF Skaun / Skaun hørselslag

Tors 26. – Søn 29. oktober
Medlemsutstilling med gjesteutstillere 
Børsa bedehus 
Knut Sveen og Grethe By Rise
Åpning torsdag 26.10. kl.19.00
Åpent: fredag 27.10 kl.14.00-17.00, 
lørdag 28.10 og søndag 29.10. 
kl.12.00 -17.00
Arr: Skaun kunstforening

Fredag 27. oktober kl. 19.00
Riksteatret: Kan nokon gripe inn. 
Orkdal kulturscene 
Suksessforestilling basert på Stein Torleif 
Bjella sine viser.
For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no

Søndag 29. oktober kl. 11.00
Sprell levende. 
Børsa bedehus, kjelleren 
Børsa søndagsskole

Søndag 29. oktober  kl. 16.30 og 18.00
Riksteatret: 
Pulverheksa og vennene hennes. 
Melhus rådhus 
Magisk med Maj Britt Andersen og alle 
vennene i Pulverskogen. For mer informa-
sjon og billetter: www.riksteatret.no

Mandag 30. oktober kl. 19.00
Husflidsmøte. 
Årvak, Børsa 
Juledekorasjoner/adventskrans ved 
Marit Eggen.
Åpent for alle.
Arr.: Buvik husflidslag
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RMandag 30. oktober kl. 19.00

Riksteatret: Kan nokon gripe inn. 
Melhus rådhus 
Suksessforestilling basert på Stein Torleif 
Bjella sine viser.
For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no

Tirsdag 31. oktober kl. 15.00
For oss over 60. 
Børsa bedehus 
Åpent for alle.

Tirsdag 31. oktober kl. 18.00
Riksteatret: 
Pulverheksa og vennene hennes. 
Orkdal kulturscene 
Magisk med Maj Britt Andersen og alle 
vennene i Pulverskogen. For mer informa-
sjon og billetter: www.riksteatret.no

Onsdag 1. november kl. 18.30
Nålefilting av ull ved Ragnhild Dahl. 
Buvik skole 
Kurs, 9 timer. Kursavgift kr. 500,- 
Påmelding innen 16. okt. 
Tlf.: 99 35 67 37/Aase. Åpent for alle.
Arr.: Buvik husflidslag

Torsdag 2. november kl. 15.30
Torsdagstreff på Tangen. 
Tangen, Buvika 
God underholdning, bevertning og åresalg. 
Gratis inngang. Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Torsdag 2. november 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!

Mandag 6. november kl. 18.30
Strikkekafé. 
Tangen, Buvika 
Amandaprosjektet. Strikke til premature 
barn eller strikke på eget håndarbeid.
Arr.: Buvik husflidslag

Torsdag 9. november kl. 18.00 – 19.30
Kulturskole-konsert
Børsa kirke 
Arr: Skaun kulturskole

Fredag 10. november kl. 18.00 – 19.30
Kulturskole-konsert
Buvik skole, Aulaen
Arr: Skaun kulturskole

Lør 11. – søn 12. november kl. 10 – 16/17
Ungdomskulturhelga 2017 
Melhus rådhus 
Ungdomskulturhelga 2017 er et samarbeid 
mellom Skaun og Melhus kommuner. 
I 2017 blir det workshoper med film, kunst, 
tekstskaping og musikk.

Søndag 12. november kl. 19.00
Riksteatret: Albert og Anna. 
Orkdal kulturscene 
“en vakker, trist fortelling om hvilken stor 
verdi det ligger i å ta vare på hverandre 
gjennom et helt liv” - Morgenbladet
For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no

Onsdag 15. november kl. 11.00
Bokprat 
Treffstedet Årvak, Børsa 
i regi av Skaun folkebibliotek

Onsdag 15. november kl. 19.00
Riksteatret: Albert og Anna. 
Melhus rådhus 
“en vakker, trist fortelling om hvilken stor 
verdi det ligger i å ta vare på hverandre 
gjennom et helt liv” - Morgenbladet
For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no

Onsdag 15. november kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll. 
Skaun rådhus 
Programmet ikke klart ved trykking av 
kalenderen. Følg med på oppslag.

Torsdag 16. november kl. 18.00
Fortellerkveld på Tangen. 
Tangen, Buvika 
Vi får se bilder og høre fortellinger fra  
Buvika i gamle dager. Det blir enkel server-
ing og tid til å prate. Inngang kr. 100,- 
Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Torsdag 16. november 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!

Lørdag 18. november kl. 15.00
Harry Potterfest 
Skaun folkebibliotek
– I år er det 20 år siden den første boka om 
Harry Potter ble utgitt. Det har vi lyst til å 
feire med Harry Potterfest! Vi lager eliksir-
er, løser gåter, spiser mat fra Galtvort, øver 
på urtologi og trylleformler. Velkommen til 
en magisk aften! NB! Dette arrangementet 
er det påmelding til! Påmeldingsfrist fredag 
13.oktober. Si ifra på biblioteket hvis du 
har lyst til å være med eller send en mail til 
folkebiblioteket@skaun.kommune.no  
(Det er plass til max 24 deltakere)
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Søndag 19. november kl. 11.00
Sprell levende.
Børsa bedehus, kjelleren
Børsa søndagsskole

Tirsdag 21. november kl. 18.00
Konsert med gruppa Mandarinsaft. 
Skaun folkebibliotek 
Den magiske juledrikken er en musikalsk 
fortelling for barn om jula i Mandarinveien. 
Vi serverer selvfølgelig mandarinsaft.
I arrangementserien ‘En smal sak’. 
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek

Tirsdag 21. november kl. 18.30 – 20.30
Språkkafé
Voksenopplæringa sine lokaler, Børsa 
Arr.: Skaun frivilligsentral og Voksen-
opplæringa

Onsdag 22. november kl. 11.00
Seniorkino: Pyromanen. 
Skaun rådhus. K-sal. 
Basert på Gaute Heivolls suksess- 
roman ‘Før jeg brenner ned’.   På et lite og 
avsidesliggende sted tenner en pyroman 
sin første brann. Men større og farligere 
branner følger og frykten brer seg. Og 
når den lokale lensmannen følger sporene 
avdekkes en sannhet som bygdefolket ikke 
vil tro. Pyromanen er ingen fremmed. Han 
kommer ikke utenfra. Han er en av dem.                                                                                                                                            
Arr.: Skaun folkebibliotek

Torsdag 23. november kl. 18-20
Internasjonalt julebord 
på Årvak 
Kløvern Kvinnekafé arrangerer Internasjo-
nalt julebord. Åpent for alle damer.

Torsdag 23. november kl. 19.00
Kulturkveld: Utstilling av kofter m.m.                                                                                           
Viggjarheim 
Arr.: Børsa og Viggja Bygdekvinnelag

Buvik Cup i fotball
Arrangeres over 

tre helger,
17. - 19. november
24. - 26. november
8. -  10. desember

Mer info se: 
www.buvikil.no/fotball
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RFredag 24. november
Eggkleiva mannskors førjulsshow. 
Skaun samfunnshus 
Mer info annonseres.

Lørdag 25. november kl. 12.00 -14.00
Juleverksted. 
Viggjarheim, Viggja 
Gratis inngang og bruk av materialer.  
Salg av kaffe, saft og kaker.                                                                                                                                       
Arr.: Skaun frivilligsentral og Viggja Vel

Lørdag 25. november 
Eggkleiva mannskors førjulsshow. 
Skaun samfunnshus 
Mer info annonseres.

Mandag 27. november kl. 19.00
Julemøte på Tangen. 
Tangen, Buvika 
Kåsør: Svein Olav Meistad. 
Tema: Bilder fra bygda. 
Juletallerken kr. 300,- 
Påmelding til Margit Valseth innen 
14. nov., tlf.: 92 40 91 39. Åpent for alle.                                   
Arr. Buvik husflidslag                      

Tirsdag 28. november kl. 15.00
For oss over 60. 
Børsa bedehus 
Åpent for alle.

Torsdag 30. november kl. 14.00 – 17.00
Ørekafé. 
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Likeperson Liv 
Holje deltar. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere.                                                                                                                       
Arr.: HLF Skaun / Skaun hørselslag

Torsdag 30. november 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!

Lørdag 2. desember kl. 12.00-14.00
Juleverksted. 
Rådhuskafeen, Børsa 
Åpent bibliotek 10.00-14.00
Arr.: Skaun frivilligsentral og Skaun 
folkebibliotek

Søndag 3. desember kl. 11.00
Sprell levende. 
Børsa bedehus, kjelleren 
Børsa søndagsskole.

Onsdag 6. desember kl. 18.00
Julemøte 
Rådhuskafeen 
Åpent julemøte med åresalg. Servering. 
Arr.: Børsa sanitetsforening

Torsdag 7. desember kl. 15.30
Julebord på Tangen. 
Tangen, Buvika 
Juletallerken, julesanger og åresalg.
Pris kr. 250,-
Arr: Buvik pensjonistforening

Lørdag 9. desember kl. 11.00-16.00
Julemesse
Viggjarheim, Viggja
Arr.: Viggja Vel

Tirsdag 12. desember kl. 19.00
Julemøte
Viggja skole 
Arr.: Børsa og Viggja Bygdekvinnelag

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

Onsdag 13. desember kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll. 
Skaun rådhus. K-sal 
Program ikke klart ved trykking av 
kulturkalenderen. Se oppslag.

Torsdag 14. desember kl. 18.00
Åpent treffsted. Julebord 
Årvak, Børsa 
Åpent for alle.
Arr.: Mental helse Skaun. 
Vi er på facebook!

Tirsdag 19. desember kl. 18.30 – 20.30
Julekafé
Voksenopplæringa sine lokaler 
Arr.: Skaun frivilligsentral og Voksen-
opplæringa

Onsdag 27. desember kl. 20.30
Tradisjonell julefest. 
Fossvang 
Knut Tores spiller opp til dans.
Arr: Gofot’n Danseklubb

Fredag 29. desember kl. 17.00
Juletrefest. 
Fredly folkehøgskole 
I regi av Sprell levende, Børsa søndagsskole



Skaun folkebibliotek er lokalisert i tredje etasje i Skaun rådhus i Børsa. 
Her kan du låne bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrifter og film. 
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 guds-
tjenester i måneden, mens det i Skaun kirke er én gudstjeneste i måneden. Gudstjenesteover-
sikt 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, lokalene til fysio/ergo i underetasjen. 
Tid: fredager 10.30 – 11.30. Ved spørsmål ring tlf. 72 86 73 58/56

Bygdekinoen på Fredly: Programmet for høstsesongen er ennå ikke klart, følg bygde-
kinoen på Facebook! Det blir også oppslag i form av plakater.

Klubb1 har klubb for ungdom hver torsdag, annenhver uke tidligklubb/seinklubb.  
Klubb1 flytter inn i nye lokaler høsten 2017 i kjelleren på Skaun rådhus.

Kafé Hjerterom: Åpent for alle hver onsdag i Børsa bedehus kl. 11.00-15.00. 
Enkel servering med vaffel og kaffe. Frivillig betaling. Voksenopplæringen i Skaun deltar. 
Arrangeres av kirken i samarbeid med Skaun frivilligsentral.

Buvik Pensjonistforening på Tangen i Buvika: 
Faste aktiviteter: Åpen kafé på Tangen hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00
Sterk og stødig på Tangen fra kl.12 til 13.00.
Datakafé på Tangen for alle med mobiltelefon, nettbrett eller PC, 
hver onsdag kl.10.00 til 12.00. Alle er velkommen til disse arrangementene.
Første torsdag i måneden kl. 15.30 er det medlemsmøte med underholdning. Gratis 
inngang.  Åpent for alle som vil. Vi ønsker nye innflyttere velkommen.  
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 Skaunhallen i Buvika tirsdager 
kl. 15.15-17.15 og i Børsa Samfunnshus onsdager kl. 14.30-16.30. Gamle og nye dansere 
ønskes velkommen!

Gofot’n byr opp til dans: Danseklubben arrangerer faste dansekvelder i Eggkleiva 
tirsdager i partallsuker kl. 19.30-22.00. 

Neste utgave av kulturkalenderen distribueres i begynnelsen av januar  og skal 
gjelde for perioden januar til april. Informasjon som skal med i kalenderen sendes til 
kulturkalender@skaun.kommune.no innen onsdag 13. desember.


