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Velkommen til
Vinterkulturuka 2020

Vinterkulturuka jubilerer! For tiende gang setter vi av  
dagene i månedsskiftet januar/februar til å hylle vinteren 
og kulturen i Skaun! 

Nytt av året er Bautaen kulturhus og nye Skaun ung-
domsskole. 25. januar blir det offisiell åpning av den nye 
storstua for kommunen.

Vinterkulturuka skal være ei uke som gir unike kultur- 
opplevelser. Den skal også være et sted der livsgleden 
bobler, der barn, ungdom og voksne finner rom for  
kreativ utfoldelse og der det også er rom for vinter-,  
snø- og naturopplevelser.

Vi forsøker å legge til rette slik at flest mulig skal føle 
seg ivaretatt med sine behov og forventninger. Dette er 
en stor ambisjon for ei kulturuke som har mange lokale 
arrangører og ulike arenaer for å lage kulturmøter for 
brukere og publikum. 

Programmet du sitter med inneholder alle detaljene du 
trenger for å få en fin kulturuke. Vi oppfordrer til å 
bruke heftet aktivt for å få med deg så mye som mulig 

av det kulturlivet i Skaun byr på disse dagene. Følg i 
tillegg med på Vinterkulturukas FB-side, hjemmesiden 
for Bautaen kulturhus og de lokale arrangørenes 
informasjon.

En stor takk til alle som gjennom sine aktiviteter er med 
å gjøre Vinterkulturuka 2020 til en fantastisk opplevelse 
for alle som begeistres av et bredt og aktivt kulturtilbud i 
nærmiljøet. En spesiell takk til en flott ungdomskomité. 

Hjertelig velkommen!
Komiteen for Vinterkulturuka

Følg oss på Facebook: Vinterkulturuka i Skaun 

Del gjerne bilder på Instagram: 
#vinterkulturukaiskaun

FORSIDEBILDE: SNØBLOME AV CATHERINE BLAAVINGE BJØRNEVOG© LAYOUT/TRYKK:
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Fredag 24. januar
Konsert med Viggja Voices 
sammen med Henning Sommerro 
og Sturla Eide
Vokalgruppa Viggja Voices har invitert Henning Sommerro 
og Sturla Eide til samarbeidskonsert i Bautaen kulturhus. 
Aktørene gjorde en konsert sammen i Rennebu kirke våren 
2019. Denne gangen får de også med seg jazzmusiker Bjørn 
Alterhaug på kontrabass og Eirik Rottem Eide på perkusjon. 
Konserten blir en slags «tjuvstart» på Vinterkulturuka, og 
de lover masse forfriskende musikk av Sommerro, Eide og 
Alterhaug.

SOMMERRO

EIDE

ALTERHAUG

ROTTEM EIDE

I forbindelse med konserten blir det en markering av 
at Sparebank1 SMN har gitt konsertpiano i gave til 
Bautaen kulturhus. 

I Øysteinsalen i Bautaen kulturhus kl. 19.30. 
Inngang kr 250,-. 
Forhåndssalg på hoopla.no

http://hoopla.no/
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 «Heidundranes» vømmølfest 
på Lykkja kro  
«Daling og Guling» kommer for å sette oss i ordentlig Vømmøl-
stemning. Superduoen består av de tidligere «vømlingan» Terje 
Hilanmo og Anbjørn Viem. 

Det vil bli mulighet for bespisning før festen. 
Inngang kr. 200,-. Konsertstart kl. 21.00. 
Billetter selges på hoopla.no

LØRDAG 25. Januar
Åpning av Vinterkulturuka 2020
Åpningen av Vinterkulturuka 2020 er også den formelle  
åpningen av Bautaen kulturhus og Skaun ungdomsskole.  
Åpningen blir fordelt på to forestillinger, henholdsvis kl. 16.00 
(en familieforestilling) og kl. 19.00.   

Medvirkende er Rasmus Rohde, Skaun barne- og ungdom-
skorps, Skaun kulturskole, Buvik songlag, Spelemannslaget 
Laust og Fast, Niklas Snefuglli Hansen, Catherine Blaavinge  
Bjørnevog og Hanne Eidsli Solheim. Konferansier er  
Øystein Syrstad. 

Ved familieforestillingen blir Skaun kommunes kulturpris 
2019 delt ut, mens Skaun kommunes frivilligpris 2019 og 
kommunens kulturstipend blir delt ut på siste forestilling. 

Skaun kunstforening vil stille ut kunst i og utenfor kultur- 
huset denne dagen. 

Under åpningen vil det være hilsener fra kultur- og likestil-
lingsminister Trine Skei Grande og fra Trøndelag fylkeskom-
mune. Tale ved åpningen ved Karen Espelund – fylkesdirek-
tør for kultur og folkehelse. 

Skaun kommunes kulturpris 2019 går til Skaun barne- og 
ungdomskorps, mens Skaun kommunes frivilligpris 2019 gis 
til Liv Hegseth. Kommunes kulturstipend for 2019 går til 
Hanne Eidsli Solheim. Utdelinger ved ordfører Gunn Stokke. 

Vi håper flest mulig vil være med på åpningen av Skaun  
kommunes nye storstue – velkommen. 
Arrangementet vil skrivetolkes. 
Forestilling kl. 16.00 og kl. 19.00. 
Billettpris barn kr. 100,-, voksne kr. 200,-. 
Billettsalg bautaen.no og ebillett.no 
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I Bautaen kulturhus kl. 16.00 - familieforestilling
Hilsen fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 

Skaun kommunes kulturpris 2019 til Skaun barne- og ungdomskorps 

I Bautaen kulturhus kl. 19.00
Tale ved Karen Espelund 

Hilsen fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 
Skaun kommunes frivilligpris 2019 til Liv Hegseth 

Skaun kommunes kulturstipend 2019 til Hanne Eidsli Solheim  
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Åpning av

VINTERKULTURUKA 2020
Med åpning av Bautaen kulturhus og Skaun ungdomsskole

i Bautaen kulturhus kl. 16.00 og 19.00
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M Rasmus Rohde 
Skaun barne- og ungdomskorps 
Skaun kulturskole 
Buvik songlag 
Spelemannslaget Laust og Fast 
Niklas Snefuglli Hansen
Hanne Eidsli Solheim
Catherine Blaavinge Bjørnevog 
Skaun kunstforening  
Konferansier Øystein Syrstad

Billettsalg bautaen.no og ebillett.no

http://bautaen.no/
http://ebillett.no/
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Søndag 26. januar 
Kvernsjørennet 2020 
Bli med på dette tradisjonsrike turrennet for hele familien 
i Børsamarka, som ble arrangert for første gang i 1978! 
Denne gangen blir det også som en del av åpningshelga til 
Vinterkulturuka i Skaun. 

Utgangspunktet er Lyngstua i Børsa og du kan velge mellom 
kort (12 km) og lang (18km) runde i marka, eller gå t/r 
Julvollhytta (8 km).

Påmelding mellom 10-12 i Lyngstua. 
Pris  kr 100,- per voksen, 
 kr.  50,- per barn (tom 12 år)
 og max familiepris er kr 200,-
 
Mange fine uttrekkspremier å vinne på startnummer!
Salg av mat og drikke både på Julvollhytta og Lyngstua.

Vinterlek ved Pienehytta
Hytta er åpen, og Buvik IL lover gode vafler til alle som vil på 
ski i Buvikmarka denne dagen. 

Kl. 11.00-15.00

Jubileumsmarkering Erkebiskop 
Øystein 900 år
Prosesjon fra Rossvollheimen til Øysteinsalen
Skaun og omegn katolske gruppe inviterer til prosesjon fra 
Rossvollheimen til Bautaen kulturhus og Øysteinsalen. 

Prosesjon fra Rossvollheimen kl. 14.30 
Katolsk messe i Øysteinsalen fra kl. 15.30 
Bespisning og sosialt samvær fra kl. 16.30. 

Erkebiskop Øystein – hvem var denne 
stats- og kirkebyggeren fra Børsa? 
Hvem var Øystein Erlendsson og hva betydde 
han for utviklinga av Norge på 1100-tallet 
og i århundrene etterpå? 
Forsker og arkeolog ved Nidaros domkirkes 
restaureringsarbeider (NDR) Øystein Ekroll 
forteller. 

Arrangementet er et samarbeid mellom NDR 
og Skaun kommune. 
Kl. 18.00. Inngang kr. 100,-.
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Mandag 27. januar
Velkommen til Mozarts Minitryll
- en operaturne for barnehagene i Skaun 

En historie om fuglefangeren som sammen med prinsen var 
sendt ut av nattens dronning for å redde prinsessa fra solens 
konge. En miniopera for barn produsert for Skaun kommune 
av Opera Trøndelag, med støtte fra Trøndelag fylkeskommune. 
Lars Eggen - baryton, Nina Sætherhaug - mezzosopran og Eva 
Holm Foosnæs - piano

Åpning av kunstutstilling 
Børsa barnehage åpner kunstutstilling i Skaun rådhus – 3. etasje 
kl. 10.00

Smykkeverksted 
7. trinn ved Buvik skole har i løpet av Vinterkulturuka 
smykkeverksted hos gullsmed Magnhild Rølvåg i hennes 
atelier i Hammerdalen. Smykkeverkstedet er en del av Den 
kulturelle skolesekken-tilbudet ved Buvik skole.

Varm kultur med ull i fokus
Familiearrangement med husflid, mannekengoppvisning og 
musikk i skjønn forening.

Det blir konsert med Buvik/Viggja musikkorps, det blir ut- 
stilling av ullprodukter laget av skolestarterne i Børsa barne-
hage og det blir utstilling av husflid. 

Videre blir det mannekengoppvisning med unge mannekenger, 
det blir tombola og det blir salg av pølser, kaffe og kaker. 
Inngang: Voksne kr 50,-, barn gratis. 
Kl.18.00 i Fossvang, Eggkleiva.
Arr: Buvik/Viggja musikkorps og Buvik husflidslag

Minnedag for Erkebiskop 
Øystein 26. januar
6. trinn ved skolene i Skaun markerer minnedagen for 
Erkebiskop Øystein, med hel skoledag i Erkebispegården og 
ved Nidarosdomen. Bekransning av statuen av Erkebiskop 
Øystein på Nidarosdomens vestfront.
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Klatrehallen 

Ungdomskomiteen gjentar suksessen, og reiser til 
Klatrehallen på Orkanger.  Oppmøte ved Klatrehallen 
kl. 16.45, og vi holder på fram til kl. 19.00. 
Påmelding til Veronica Mortensen på e-post: 
veronica_mortensen@hotmail.com
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arrangementVi er Luftforsvarets musikkorps – en 
konsertforestilling for barneskolen  
I denne konsertforestillingen vil Luftforsvarets musikkorps 
vise litt av sin lange historie og hva militærkorpsene spilte 
for lenge siden, og hva de spiller i dag. De vil by på musikk 
av kjente norske komponister som Grieg og Halvorsen, men 
også musikk fra filmer som Frost, Star Wars, Harry Potter og 
Løvenes konge. 

For Børsa skole, Jåren/Råbygda oppvekstsenter og Viggja 
oppvekstsenter i Bautaen kulturhus.

MANDAG 27. forts.

Hatteparade på Rossvollheimen
Alle oppfordres til å lete fram rytmefoten, ta på den fineste  
hatten sin og komme innom kl. 11.00. Arrangement for  
beboere, pårørende og ansatte ved Rossvollheimen. 

8

Musikere f ra Luftforsvarets musikkorps

mailto:veronica_mortensen@hotmail.com


Tirsdag 28. januar
Marvin Wiseth besøker Tangen
Det er viktig å ikke våkne sengeliggende! – et motiverende og 
humoristisk foredrag ved Marvin Wiseth. Musikalske innslag 
ved Stein Nilsen. 

Åpent for alle. Enkel servering. Inngang kr 100,-
Kaffe fra kl.10.00, foredrag kl. 11.00. 
Arr: Buvik pensjonistforening. 

Salmekveld Børsa kirke 
Nye og gamle salmer fra salmeboka av 2013. 
Salmesang ved Skaun gospelkor, og orgel og piano ved 
Vincentas Linkevicius. 
Konsertstart kl. 18.00.

Opplev Forsker-Frederic fra 
Vitensenteret i Trondheim!
Viggja Vel arrangerer i samarbeid med Viggja oppvekstsenter 
vitenshow med Forsker-Frederic. 

Forsker-Frederic tar oss med på ville veier inn i kjemiens og 
fysikkens spennende verden med flammer, høye smell og 
kjemiske reaksjoner - er det magi eller kjemi?
 
Forsker-Frederic besøkte Viggja under Vinterkulturuka 
for 3 år siden, med stor suksess! Garanterer at også årets 
«vitenshow» blir like inspirerende som morsomt, og passer 
for både vanlige og godt voksne barn!
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Viggja oppvekstsenter. Tid: kl. 18.30-19.30.
Billetter: kr. 50,- barn, kr. 100,- voksen, forhåndssalg 
Hoopla.no.



TIRSDAG 28. forts.

Boksing i Børshallen  
Ungdomskomiteen inviterer sammen med Børsa IL til 
boksetrening. Prøvedag for de som har lyst til å teste ut 
en ny idrett! Oppstart kl. 17.00.
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arrangement
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Les i lag 
– et lesefellesskap på biblioteket. 
Liker du å lytte til, eller prate om gode tekster med andre? 
Vi samles om korte tekster og dikt som leses høyt, og med 
pauser til samtale underveis. Det krever ingen forberedelser. 
Denne måten å dele lesing på er inspirert fra England (Shared 
Reading), der hundrevis av grupper samles hver uke for å lese 
sammen.
Kl. 14.00. Skaun folkebibliotek 
Ingen påmelding 

Næringslivsdag 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Skaun 
arrangerer næringskonferanse. Se egen omtale. 
Kl. 09.00 - Skaun rådhus, kommunestyresalen. 

Lysvandring langs Vigda
Vi starter ved P-plassen nedenfor skolen.  Fakler kan kjøpes 
på P-plassen nedenfor skolen fra kl. 16.30 til kl. 17.30. 

Ved gapahuken ved elva er kaffekjelen varm, og pølsene er 
klare. Varm/kald saft serveres også.
Buvik skole lager inspirerende kunst langs Vigda
Samiske eventyr fortalt av Ann Helen Bergsland Mørk
– Skaun folkebibliotek, for småskolebarna fra kl. 18.00.  
Kl. 17.00-19.00 
Arrangør er Buvik IL – Trim

Hodelykt-tur på Skaunakjølen 
I år som i fjor lager vi en stemningsfull og annerledes 
hodelykttur på ski på Skaunakjølen tirsdag 28. januar. Turen 
er på ca 2,6 km, med start fra Krokstadsetra. Målet er lavvoen 
ved Tomåsen. Inne i lavvoen blir det fyrt opp i ovnen og tent 
lys. Her kan vi spise medbrakt kveldsmat i lag. 

Denne turen passer for små og store. Ta med skiutstyr, 
hodelykt og matpakke. Ingen påmelding, bare møt opp! 
Avgang fra parkeringsplassen på Krokstadsetra kl 18.00. 
Arrangør Skaun IL.

Kårr det vart tå skispora!
Fra diagonalgang te fristil! Ski og skihistorie er en viktig del av 
vår nasjonale kulturarv! En gjennomgang av hva ski, skisport 
og langrenn har betydd 
lokalt som nasjonalt 
for vårt land! 
Av og ved Skauns 
egen skald 
Ole Magnar Morken. 
Kl 18.30.
Snefugl gård, Buvika
Billettsalg snefugl.no

http://snefugl.no/
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Railekveld på Fredly
Fredly Folkehøgskole inviterer til railekveld. Alle på snow-
board og alpinski/twintip er velkomne til oss. Vi setter ut 
rails og bokser for alle nivåer. Elevene på linja Brett, ski og surf 
vil fungere som instruktører for alle som ønsker det. Det vil 
bli musikk og vi serverer boller og kakao til alle. Alle må stille 
med eget ski/snowboard-utstyr og hjelm er påbudt.
Samarbeid mellom kulturfestivalen Kristin på Husaby, Fredly 
folkehøgskole og ungdomskomiteen. 
Fra kl. 17.00 – 20.00.

The Sparrows på Lykkja kro 
På 1960-tallet herjet The Sparrows de lokale scenene, og 
den 29. januar 2020 inntar «Buvikas store sønner» scenen på 
Lykkja kro. Det vil bli mulighet for bespisning før konserten. 
Inngang kr. 150,-. Konsertstart kl. 20.00. 
Billetter selges på hoopla.no

Onsdag 29. januar
Åpen skolekonsert i Skaun kirke  
Både foreldre og andre i bygda er velkommen. 
Hvem som spiller vil bli annonsert senere. 
Kl. 10.45. 

VENNlig Kafé  
Venn skole inviterer til VENNlig kafé med salg av kaffe, 
kaker og mat i skolens gymsal etter konserten i kirka, 
fra kl. 12.00.

Operakonsert – en innføring  
i operahistorien  
Den kulturelle skolesekk-konsert for Voksenopplæringselevene 
i Skaun.  
K-sal 

Brettspillkveld med Trøndersk 
mesterskap i Ludo
Buvik IL inviterer til spillkveld på Buvik skole. Brettspillaften 
– hvor vi inviterer spillere i alle aldre! Vi har noen brettspill,  
men ta gjerne med et spill du synes er spennende. Spillvarig-
heten bør være 15-60 min.

Premiering, utdeling av premier ved leder i Trøndelag 
idrettskrets Kjell Bjarne Helland.
Fra kl. 17.30 – 21.00
Påmelding til «Trøndersk mesterskap i Ludo» fra 17.30. 
Cupen starter 18.00. 

Ungdomsklubben 
drar til Pirbadet 
Avreise med buss fra Børsa kl. 16.00. 
Alle betaler egen inngang – inngang kr 155,- 
Hjem kl. 19.30 fra Pirbadet. 
Gratis buss begge veier. 
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Sparrows i  s ine glansdager

http://hoopla.no/
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Torsdag 30. januar
Operakonserter på Rossvollheimen 
og på Vennatunet
En konsertfortelling om Jussi Björling, en av 20. århundrets 
største stemmer. Han gikk fra å være barnestjerne til å bli 
en verdenstenor. Men var Jussi selv klar for berømtheten og 
det konstante presset et slikt liv førte med seg? Ei fortelling 
om hans liv og virke, med de største glansnumrene fra hans 
karriere. 
Medvirkende: Torstein Fosmo, tenor, Mildred Marita Ram-
berg Røthe, sopran og Eva Holm Foosnæs, piano

Vinterball med operakonsert på 
Rossvollheimen 
Vinterball med servering og operakonsert. 
Kl. 11.30. Gratis inngang.

Operakonsert på Vennatunet  
Det er kaffestund på Vennatunet, og denne gangen med 
operakonsert. 
Kl. 13.30. Gratis inngang.

En kveld i Eventyrland - kultur-
kveld på Viggja oppvekstsenter
Viggja barnehage arrangerer kulturkveld. Arrangementet er 
et samarbeid mellom barnehagen og FAU, og det blir un-
derholdning av barna, salg av pølser, kaffe og kaker, samt 
utlodning.  
Start kl. 17.30, gratis inngang. Gymsalen på Viggja skole.

Olsenbanden jr. på Cirkus  

– årets Troikaforestilling
Alt er taima og tilrettelagt for en storartet forestilling. Vi byr 
på løver, akrobater, kjærlighet, krangel, vennskap – alt i ekte 
Olsenbanden-stil. Dette blir helmax!

Inntektene av arrangementet går til Skaun barne- og ung-
domskorps. 

Forestillingen for barnehage og skole på dagtid. 

Skaunhallen kl. 18.00 - kafeteria i pausen.
Voksne: 150 kr,-. 
Gratis for barn t.o.m ungdomsskolealder og ledsager med 
ledsagerbevis.

Spillkveld i Viggjarheim 
Viggja Vel inviterer til brettspillkveld i Viggjarheim.

Kom og tilbring kvelden med spill, hygge og samvær. 
Og kanskje kan du prøve et spill du ikke tidligere har prøvd. 
Ingen aldersgrense.
Fra kl. 19.00 og utover.

Kokkekamp for ungdom  
– med veiledning og ledelse av Meldal vgs. 
Fra 14.00 – 18.00 – 16 plasser 
Påmelding til Veronica Mortensen på e-post: 
veronica_mortensen@hotmail.com
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Fredag 31. januar
«Sjå på oss no» - Revy SUS 2020 
Første revy i nye SUS! Vi serverer denne gangen tre 
forestillinger, skoleforestillinger med noen ledige plasser 
9.30 og 12.30 og forestilling primært for foreldre kl 17.00 
i Øysteinsalen. Her blir det dans, sang, drama og latter! 
Elevene bekler alle roller, både foran, på og bak scenen! Regi 
er ved Anett Hjelkrem.
Salg av mat og drikke på ettermiddagsforestilling. 
Billetter kr 200,-. Ta kontakt med SUS på tlf. 48208800 for å 
reservere billetter.

Sansekveld i Viggjarheim  
med øl og mat. 
Det er en glede å atter kunne invitere til Sansekveld i 
Viggjarheim i anledning Vinterkulturuka i Skaun.  Også i år 
vil det by seg mulighet til å prøve ut ulike typer øl som vi 
matcher med passende mat, trivelig selskap og underholdning.

Påmelding til Audun Bårdvik, audun.bardvik@gmail.com  
eller tlf. 99 60 27 15 innen 27. januar. 

Kl. 20.00

Skaun storband med Terje Tysland 
Skaunhallen.
Skaun storband og Terje Tysland lover en konsert med 
Tyslands gamle slagere i ny drakt.

Kiosksalg. 

Konsertstart kl. 21.00, dørene åpner kl. 20.00. 
Billettsalg ticketmaster.no og i døra. 
«Etterpålag» på Lykkja kro. 
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Lørdag 1. februar
Åpen dag i Bautaen kulturhus   
Fra kl. 11.00 til kl. 15.00. 

• Åpen hall for barnefamilier, Børshallen i regi av Fysak 
Skaun. Fra kl. 11.00 – kl. 13.00.

• Kurs i slektsforskning – oppstart.  
Ved Skaun historielag. Start kl. 11.00.

• Danseworkshop, påmelding: skaun.kulturskole@skaun.
kommune.no. Sjekk vinterkulturuka og kulturskolens 
fb-sider og kulturskolens hjemmeside for info om 
danseworkshop.

• Gladlaks – et ordspråks- og uttrykksverksted om ord 
og uttrykk for barn med norsk som andrespråk. (for 
barn fra 8 – 12 år). Ved Elizabeth Navarro.  
Fra kl. 11.00 – kl. 12.00. 

• Aktiviteter i regi av kulturskolen. 
• Kari Stai – forfatteren av bøkene om Jakob og Neikob 

har lesestund kl. 12.00.
• Bokåret 2019 og bøker vi gleder oss til i 2020 – ved 

Inger Helen Hommefoss Johnsen og Kjersti Eriksen, 
begge Norli bokhandel. Kl. 14.00.

Kafé med servering hele dagen. 

Sjekk Vinterkulturukas Facebook-side for mer utfyllende pro- 
gram for denne dagen. 

 

Dansefest i Fossvang med Martes 
Martes er et country/danseband fra Kongsvinger. Bandet 
består av rutinerte musikere fra bl.a. Country Snakes og 
Trond Erichs, så her blir det topp musikk og muligheter for 
mye danseglede. 
Fossvang Eggkleiva.
Dørene åpnes kl. 19.30
Bevilling 18 år.
Arr. Gofot’n Danseklubb

Akedag på Kvernsjøen i Skaun 
Alle møter ved Kvernsjøen. Kle deg etter været og 
ha med sitteunderlag og akeutstyr. 
Fra kl. 12.00 – 14.00 
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Søndag 2. februar
Familiedag på Ramsjøen arena 
Skaun IL ønsker velkommen til en aktiv og trivelig utedag 
på Ramsjøen arena. Vi Benytter bl.a vår permanente skogs-
lekeplass. Det blir aking, slalom, orgeltramp, hopp mm for 
ski, aktiviteter på isen, balanseline, natursti, øksekast, koking 
av kaffe på svartkjel.

Tema for denne familiedagen blir igjen ”Mat på bål”. Vi 
hjelper deg med å lage god mat på bål. Varmestue inne i 
Ramsjøbu med kaffesalg og formingsaktiviteter.
Kr. 50,- i deltakeravgift per barn. (Max kr. 150,-) 
Deltakerpremie til alle.
Kl.12.00-16.00

Kino i Bautaen kulturhus  
Barnefilm kl. 18.00 
Ungdoms/voksenfilm kl. 20.00 

Filmer annonseres senere.

VINTERSKOG -  FOTO:  IVAR  BJØRDALSBAKKE

E-sport med Fifa-turnering 
Sted: Ungdomsklubben/Bautaen kulturhus
Klubb1 og Buvik IL Trim arrangerer FIFA-
turnering. Kl. 16.00-18.00
Aldersgruppe: Ungdoms- og videregående skole
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Vinterkulturuka inviterer også deg som 
trenger noe ekstra tilrettelegging
Vinterkulturuka er et inkluderende kulturarrangement, der vi ønsker at alle skal føle seg integrert og 
tatt vare på med sine behov og sine forventninger. Dette er en stor ambisjon for ei kulturuke som vår 
som har så mange lokale arrangører og så ulike arenaer vi bruker for å lage kulturmøter for Skaun 
kommunes innbyggere. 

For 2020 følger vi opp erfaringer fra tidligere år, og håper at du som trenger ekstra tilrettelegging 
opplever at det faktisk er slik:  
Åpningsarrangementet i Bautaen kulturhus /av Vinterkulturuka (25.01) vil bli skrivetolket.  
Det vil bli reserverte plasser. Dette er et tilbud i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen. 
(Endelig bekreftelse på at dette gjennomføres er ikke klar når programmet går i trykk).

Mental helse i Skaun og Psykisk helse (Holdeplassen/ Treffstedet)  
vil være tilstede ved flere av arrangementene i løpet av uka, for at sine medlemmer/brukere skal 
føle trygghet.  
(Se info på Facebook-sida til Mental helse Skaun, og gjennom informasjon fra Psykisk helse Skaun.)

For de som trenger skyss til arrangement ta kontakt med Frivilligsentralen i Skaun Kommune, Mental 
helse Skaun eller med den lokale arrangøren. 

Vi vet av erfaring at mange av de som har flytta til kommunen synes det er vanskelig å delta på 
arrangement. Vi oppfordrer dere spesielt til å delta, gjerne sammen med noen som er litt bedre 
kjent i kommunen. 

Alle våre arrangører vil bli bedt om å tilrettelegge for brukere i rullestol. 

Til slutt vil vi si at det blir opp til deg sjøl og dine nærmeste å møte opp. Så skal alle våre arrangører 
være vertskap og velkomstkomité for at du skal få en best mulig opplevelse.
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Skaunkonferansen 2020
Dato:  28.01.2020

Sted:  Skaun Rådhus, K-Salen

Tid:  09.00 – 14.30

Noen av innlederne under årets Skaunkonferanse: 

• May Britt Markussen, eier og daglig leder Søstrene Grene Trondheim 

• Tanja Holmen, reiselivsdirektør Visit Trondheim 

• Jim-Andre Stene, eier og driver Trøndelag Sankeri AS   

• Wenche Solum Nilsskog, CEO Memento Network AS 

• Gunn Iversen Stokke, ordfører Skaun Kommune

• Jan-Frode Janson, administrerende direktør Sparebank 1 SMN

Konferansen starter med kaffe og registrering kl. 09.00, 
lunsj serveres fra kl. 12.00.

Pris: 590,- (Medlem NiT) – 800,- (Ikke-medlem NiT)

Påmelding: www.nitr.no, eller E-post: hanspetter@nitr.no

http://www.nitr.no/
mailto:hanspetter@nitr.no
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Ungdomskomiteen for Vinterkulturuka 2020! 
Ungdomskomiteen består av: 

Vebjørn Bugge      Nora Stendal      May Aase Lyse 

Anniken Danielsen      Tuva Næss      Sigrid Mellingsæter

Ungdomskomiteen har fått inn forslag fra ungdom i kommunen, 
og satt sammen et variert program for Vinterkulturuka 2020!

Vil du vite mer om det nye og flotte kulturhuset vårt, sjekk ut:

bautaen.no
Den nye storstua Bautaen kulturhus rommer mye. Her er arena for konserter, forestillinger  
og utstillinger, kino, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, ungdomsklubb, idrettshall - samt  

øvings- og fremføringsmuligheter for det lokale kulturlivet. Den nye nettsiden vil gi deg oversikt 
over hva som skjer, mulighet for å kjøpe billetter og info om utleie og bruk av lokalitetene. 

Har du spørsmål? Kontaktinfo finner du selvfølgelig på nettsiden, velkommen inn!

SKAUN
KOMMUNE

http://bautaen.no/


Vi hjelper deg!
Vårt kontor i Børsa har åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.

Tirsdag og torsdag kun åpent etter avtale med rådgiver.

 Avtal gjerne et møte med oss!

Kjellrun Reitås
finansrådgiver  

kjellrunn.reitas@smn.no
918 46 146

Simon Eggen 
landbruksrådgiver 

simon.eggen@smn.no 
404 13 813

Ola Hoseth Husby 
bedrift- og landbruksrådgiver

ola.husby@smn.no 
971 45 702

finansrådgiver  

412 82 320

Pia Kvernrød
finansrådgiver  

pia.kvernrod@smn.no
950 24 521

Thomas Solum Lystad 
banksjef 

thomas.solum.lystad@smn.no
957 88 880

mailto:kjellrunn.reitas@smn.no
mailto:simon.eggen@smn.no
mailto:ola.husby@smn.no
mailto:pia.kvernrod@smn.no
mailto:thomas.solum.lystad@smn.no


329,- mnd
Papiravisa levert hjem tirsdag, torsdag og lørdag. Full digital tilgang hele uken med eAvis og ST Pluss. 

Abonnementet løper til det blir oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

UNG | 150,-/mnd
Les avisa Sør-Trøndelag digitalt med eAvis og ST Pluss (mobil, pc og 
nettbrett)

* 1,- første måned, deretter 150,-/mnd. Etter fylte 33 år er prisen 229,-/mnd. 

Abonnementet løper til det er oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

KUN 1,- FØRSTE MÅNED FOR DIGITALT ABONNEMENT

Bli abonnent på
Sør-Trøndelag

Hvilket abonnement passer for deg?

DIGITAL | 229,-/mnd
Full digital tilgang til eAvisa og ST Pluss. | 1,- første måned, deretter 229,-/mnd. 

Abonnementet løper til det blir oppsagt av deg. Det er ingen bindingstid.

Bestill på
www.avisa-st.no

eller ring 72 48 75 00

http://www.avisa-st.no/

