
Ei inkluderende

JUL I SKAUN



Atter et år har gått og vi gjør oss klare for årets jule-
feiring. For de fleste er dette ei  tid for gode ven-
ner og familie, god mat og en sjanse til å hente seg 
inn mot nye oppgaver. Året 2020 har vært spesielt 
krevende for mange. Med koronarestriksjoner som 
har påvirket alles hverdag på forskjellige måter, blir 
denne tiden ekstra belastende. Det er ingen tvil om 
at mange kjenner at denne tida kan være litt tung. 
Skaun er en vekstkommune med mange nye inn-
byggere. Ikke alle har fått etablert et nettverk her 
enda og det er da viktig å ta vare på de også.

Skaun kommune ønsker å bidra til at alle får en god 
julehøytid. Vi vil gjennom denne folderen spre litt 
glede og informasjon, samtidig har vi også invitert 
innbyggerne til en dugnad for å dele ut julestrøm-
per til de man mener må få en ekstra oppmerksom-
het i år. 

Mange er heldige og har familie og venner å feire 
jul med, men ikke alle. Vi opplever at vi i Skaun er 
flinke til å ta vare på hverandre og de aller fleste har 
noen nærkontakter å feire jul med. I vår kommune 
er vi hjerte-varme, vi bryr oss om hverandre og vi 
tar ansvar.

Det er også slik at alle følelser har en tendens til 
å forsterke seg i julehøytiden. Gleden, lykken og 
samholdet blir sterkere. De som har mistet noen, de 
som føler seg ensomme, de som er syke eller som  
av andre grunner ikke finner roen eller får mulig-
heten til å følge opp alle forventningene, kjenner 
disse følelsene sterkt i mørketida og jula. Savn og 
lengsel forsterkes i tider hvor omgivelsene utstrå-
ler forventning og glede. Skulle du vite av noen du 
tror sitter alene i julen, bør du strekke ut en invita- 
sjon, og skulle du være alene, ikke la stolthet eller  
angst få deg til å si nei til en invitasjon, si ja til  
julestemning, glede og fellesskap. Hvis vi holder 
avstand, ikke blir for mange og følger de rådene 
som er gitt, kan vi alle ta litt ekstra godt vare på 
naboen, familien og bekjente på slutten av dette 
vanskelige 2020-året.

Håper derfor at vi alle i Skaun kan vise den raus-
het og omtanke som gjør at julehøytiden kan bli en  
positiv opplevelse for oss alle. 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul.

Gunn Iversen Stokke Kari Kristin Ofstad
ordfører leder Skaun eldreråd

Jul for alle
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Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og 
mening. Hva skal til for at du kjenner på positive 
følelser som glede, mestring og mening? Noen 
har glede av en tur i skogen, andre av å se på 
fugler. Noen nyter musikk eller mat, andre blir 
fornøyde med seg selv når de øver på gitar, eller 
løser et vrient kryssord. Alt som bidrar til slike 
gode følelser, gir økt livskvalitet og kan styrke den 
psykiske helsa.

Folkehelsealliansen i Trøndelag ønsker å fremme 
mental sunnhet gjennom å inspirere til aktive, 
sosiale og meningsfulle aktiviteter for alle!
Det er like viktig å være sunn i toppen som i 
kroppen. Her er «treningstipsene» som fremmer 
god psykisk helse og livskvalitet

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. 
Det blir også lettere å håndtere hverdagens 
utfordringer. Å være i aktivitet er Hodebra!

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger 
gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å 
høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i 
hverdagen. Å engasjere seg er Hodebra!

Å jobbe for en god sak gir noe å brenne for og 
være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og 
livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!
Flere tips finner du på https://hodebra.no

Hodebra – er en trøndersk kampanje for at folk 
flest skal ha det bra.

Denne er en del av en bred folkehelsesatsing for å 
fremme god psykisk helse i Trøndelag. «Hodebra» 
handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre 
ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, 
og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i hverdagen.

Råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse



Koronatid og koronajul – hva kan du finne på?

Det er like viktig å være sunn i toppen som i kroppen! 
Gjør noe aktivt for å føle deg bedre. Her er noen tips 
til hva du kan finne på i jula, inne som ute. 

Ut og gå! Minst tretti minutter om dagen er bra 
for deg, og prøv gjerne å få gjort det når det er sol. Det 
vinduet kan være litt smalt nå midt på svarteste vinte-
ren, så planlegg gjerne litt rundt dette. 

Les bøker! Om det er å høytlesning av Maja Lundes  
Snøsøsteren kapittel for kapittel som en kalender,  
eller alene i sofaen med Oliver Twist som får deg i  
julestemning, en bok er fint tidsfordriv. 

Spill dataspill eller TV-spill! Dette er kreativt, av-
slappende og en herlig måte å koble av på, enten du skal 
bygge hus, redde prinsesser eller kjøre om kapp. 



10 måter å glede 
andre på – Helt gratis! 

1. Smil til noen 

2. Si «tusen takk, du gjør en bra jobb» til 
 en du ikke pleier å si det til 

3. Send en melding til noen du ikke har 
 snakket med på lenge 

4. Gi bort et kompliment 

5. Si «hei» til noen! 

6. Fortell en person at du er glad i dem 

7. Hjelp noen med noe de trenger hjelp til 

8. Sett av tid til noen som blir glad for det 

9. (Gi bort en klem) Ikke i år 

10. Få noen til å le

Prat med naboen! Om man kanskje ikke stikker over til 
naboen på spontant kaffebesøk og blir i en time, kan man slå 
av en prat på trygg og smittevernvennlig avstand. 

Strikk julegaver eller varme vinterplagg til andre eller deg 
selv! Faktisk er alt håndarbeid bra syssel, og en god anled-
ning til å prøve ut og lære noe nytt, det være seg strikking, 
hekling eller spikking. Kan du det ikke fra før av, kan kanskje  
noen lære deg det, eller du kan søke opp håndverket 
på youtube, hvor mange lærer det bort, helt gratis. 

Tegn og mal! Malesaker er i utgangspunktet ganske billig, 
og kreativ utfoldelse er naturlig for alle. Det trenger ikke å 
være et mesterverk, og du trenger ikke å imponere noen, 
det kan godt være bare figurløs drodling for å tømme hodet 
eller for å hygge seg alene. Dette gjøres godt alene som i  
selskap, og å møtes for å male sammen kan være et knallartig 
avbrekk fra både barne- og voksenlivet for øvrig! 

Hør på lydbok! Og når du nå først gjør det, kan du godt 
rydde litt, lage mat eller bare slappe av. Håndarbeid og lyd-
bok er en uslåelig kombo, men også det å bare rydde bittelitt, 
akkurat det du gidder, og ikke mer, fordi lydboka gjør det til 
et fornøyelig arbeide og du selv trives når du har det ryddig 
kan være godt tidtrøyte. 

Ikke minst, vær med dine nærmeste! Avstand er viktig,  
men man har også opptil fem nærkontakter, fra opp til to 
husstander. Samle din kohort og skap julestemning sammen. 

For flere tips se: 
www.helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler



Hjemmejula 2020
Så er vi på full fart inn i den jula der ingen ønsker 
å få nissen med på lasset. Den politiske dagsorden-
jula der smitte skal hindres og liv berges. For få tiår 
tilbake ble det feiret en håndfull juler og nasjonal-
dager med forbud mot å bruke det norske flagget.  
Binderser og nisseluer ble vikarierende symboler for å  
feire i skjul for okkupasjonsmakten. I år er fienden  
en global virustrussel mot unge som gamle, syke 
som  friske,  enslige  som  flersomme.  Kan  så  vi  i 
Skaun feire en jul som ikke bare er god nok, og se 
fram mot et nytt år – som ikke bare er godt nok?

Den lange jula kan oppleves tung 
for den som sliter med ensom-
het og savn. Omsorg er derfor 

viktigere enn noen gang. Og 
selv om dørstokkmeteren 
regulerer fellesskapet vårt 

har vi metoder for å nå 
fram til hverandre. 

Det ligger mye om-
sorg i en sms, en 

«likes», en snap, en 
telefonsamtale eller 

en hilsen. 

Gaveutveksling 
er en av de eldste  

ritualene vi har. Den største julegaven i år blir å 
være rause i ord og tanker.

Noen av oss er avhengige av pleie og omsorg, noe 
vi i Skaun heldigvis har tilgang til. 

Et smil synes bak munnbindet og kjærlige hender 
kjennes selv med hansker på. 

Det finnes også hjelp for de av oss som sliter med 
tankekjør, angst og depresjon under ensomhet og 
isolasjon. Dugnadsjula byr på muligheter til å strek-
ke ut ei hånd til den som sliter. Det er viktigere enn 
noen gang å tenke gjennom om en har noen nære 
som trenger litt ekstra hjelp og kontakt nå i advent 
og juletida. 

Julefeiringen har tradisjonelt vært en kjærkommen 
pause etter et langt og arbeidsomt år, og opplading 
til et nytt år med nye utfordringer. Historien har 
vist oss at flokkdyret i oss lever videre i krisetider, 
selv under sosial distansering. 

Send en vennlig tanke til de der ute i verden som 
lever under vår felles trussel, men som ikke er så 
privilegerte som vi innbyggere i Skaun er. 

Så bestemmer vi oss for at nestekjærlig- 
heten blir denne julas nisselue.

Hilsen Torill Rise Bjørnaas



Viktige telefonnummer:
Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av ulike 
tjenester og hjelpetelefoner. Mange blir usikre hvor de kan 
henvende seg hvis de ønsker en prat, noen å lufte noe med, 
noen å spørre om råd. Vi har laget en oversikt over hjelpete-
lefoner som du kan ringe gratis/vanlig telefontakst og hvor 
du kan være anonym om du ønsker det:

KIRKENS SOS: 22 40 00 40
Telefonen er åpen hver dag, hele døgnet, uansett om det er 
helg, ferie eller helligdag. Hit kan du både ringe og sende sms. 
De har også en chatte-tjeneste som er åpen på kveldstid kl. 
18.30-22.30: https://www.soschat.no/
Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende med-
menneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten 
som formidles.
Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervis-
ning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt 
og er anonyme. 

MENTAL HELSE HJELPETELEFON: 116 123
Alle som vil snakke eller skrive om livets utfordringer kan 
ta kontakt med Hjelpetelefonens tjenester. De kan også gi 
informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være ano-
nym og de du snakker med har taushetsplikt. De tilbyr også 
råd og veiledning til pårørende.

KRISESENTERET I ORKDAL: 72 48 24 10
Hit kan du ringe hele døgnet hele uka. De tilbyr rådgiving, 
her kan du også få tilbud om dagsamtaler. De har også bo-
tilbud for deg som trenger beskyttelse. Du kan ta kontakt 
på vegne av deg selv eller noen i familien som blir utsatt for 
trusler, fysisk eller psykisk vold fra nære relasjoner.

ALARMTLF. FOR BARN OG UNGE: 116 111
Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er 
utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen 
besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne 
som er bekymret for barn kan også ringe.

LEGEVAKTA: 116 117 
Legevakten i Orkdalsregionen er felles legevakt som også 
omfatter Skaun  Du må ringe for å avtale time før du opp- 
søker legevakta.

ÅPNINGSTIDER LEGEVAKT
Hverdager: kl. 15.30 - 08.00
Helg og høytid: Hele døgnet



Alle sammen husk to ting
gled en som gruer seg til jul
(den er grei)
og brems en som skynder seg til jul
 

Trygve Skaug

Kva skjer med sjela når en går inn i et

kvitt landskap av frost og snø?

Noko vert utvida i ein

Noko smalnar inn.

Ei underleg ro finst i det fargela
use.

Kulda gjer tankane klårare.

 
Helge Torvund

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred

av sne i ditt hår.

Alltid er det på jorden et sted

tidlig vår.

Tro ikke på mørket når lyset går ned

i skumringens fang.

Alltid er det på jorden et sted

soloppgang.
 

André Bjerke

Hele Mummidalen var full av våt bomull. 
Den lå over fjellene og trærne og elven og hele
huset. Og det var kaldt.
Er det dette som er Julen? spurte Mummipappa
forundret.
 Tove Jansson

ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEKET:
Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – kl. 16.00 og tirsdag og torsdag
kl. 10.00 – kl. 19.00 og lørdag kl. 10.00 – kl. 14.00

Åpningstider i jula: juleaften stengt, mandag 28.12, tirsdag 29.12, onsdag 30.12 kl.10.00 til kl. 14.00, 
nyttårsaften stengt

SKAUN
KOMMUNE

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Besøksadresse:
Rådhusvegen 10
7353 Børsa

Tlf: 72 86 72 00
postmottak@ skaun.kommune.no
Åpningstider man-fre kl. 08.00 - 15.00


