
SKAUN
KOMMUNE

lørdag 30. januar – søndag 7. februar 2021



Vi ønsker velkommen til enda ei vinterkulturuke! 

Denne gangen er programmet slanket og forsøkt 
tilpasset den tida vi er i, med smittevernsrestriksjoner 
og en generell anbefaling om at man holder avstand og 
holder seg hjemme. Dette er ikke et ideelt utgangpunkt 
for en organisasjon og en kommune som skal lage 
kulturfestival. Det er også krevende for våre frivillige 
organisasjoner og deres medlemmer, som så gjerne 
ønsker å gjennomføre sine aktiviteter og gi et tilbud til 
innbyggerne i bygda.  

Skaun kommune og Skaun kulturråd velger likevel å 
gjennomføre Vinterkulturuka 2021, i en utgave med 
færre arrangement og med et kulturprogram som i 
stor grad er strømme- og nettbasert – eller foregår i 
friluft. Vi begrunner vårt ønske om gjennomføring 
med at vi vil formidle gode kulturopplevelser og legge 
til rette for samlende aktiviteter – i en tid der vi alle 
trenger det. 

Årets program er i hovedsak bygd opp rundt fire typer 
arrangementer:
Programposter som strømmes på nettet: Du kan 
overvære åpningsarrangementet lørdag 30. januar og 
noen andre kulturprogram hjemme i egen stue.

Friluftsarrangement: Veldig mange av program-
postene foregår utendørs. Slike programposter er 

trygge og tilpasset smittevernsanbefalinger, og de gir 
gode rom for vinteropplevelser. 

Tilbud til barnehager og skoler: Barnehager, 
alle klasser fra 1.– 4. trinn i skolen og Skaun 
voksenopplæring vil få kulturprogram tilpasset sine 
kohorter på egne arenaer. 

3333 lys: Tirsdag 2. februar oppfordrer vi alle 
kommunens innbyggere til å delta i denne kulturdagen, 
enten hjemme i egen stue eller ute i egen hage, med en 
aktivitet som passer akkurat for deg og dine nærmeste. 
Denne dagen har fått navn etter antall husstander i 
kommunen, og vi håper at også din husstand blir med 
og tenner et fysisk eller symbolsk lys.  

Den måten vi jobber med program og aktiviteter 
for Vinterkulturuka 2021, støttes av kommunelegen 
i Skaun. Vi ønsker at alle får annerledes og trygge 
kulturopplevelser også i årets vinterkulturuke.

Følg oss på Facebook: Vinterkulturuka

Del gjerne bilder på Instagram: 
#vinterkulturuka.

2

Velkommen til Vinterkulturuka 2021

FORSIDEBILDE: FOTO SIRI GRØTTJORD.

LAYOUT/TRYKK:



Konsert med Kristian Raanes med band
Elever fra Skaun kulturskole deltar 

Utdeling av Skaun kommunes 
priser og stipend 2020

Kulturpris til Rita E. Husby 

Frivilligpris til Mikael Aunan 

Kulturstipend til Frida Haugskott
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Åpning av

VINTERKULTURUKA 2021
Åpning av Vinterkulturuka blir digital på Facebook-sidene til

Vinterkulturuka og Skaun kommune 
– direkte overført fra Bautaen kulturhus kl. 19.00

Vi har funnet det nødvendig å planlegge 

for en heldigital åpning, sett i lys av 

koronapandemien. Vi håper dette blir en kveld 

og et kulturprogram som du ønsker å følge. 

Offisiell åpning ved Kunnskaps- og 

integreringsminister Guri Melby (V)

Arrangementet er gratis



Lørdag 30. Januar Søndag 31. januar
Utedag ved Rossvatnet i Børsa
Kl. 12.00- kl. 14.00

Ta på klær etter vær. Vi lager bål og griller pølser.  
Ta med termos med varmt vann om du vil ha kakao  
eller solbærtoddy. 
Ungdomskomiteen inviterer til denne friske og  
kalde dagen!

U N G D O M S K O M I T É E N

Vinteraktivitetsdag i Seljan 
Fra kl. 10.00 – 14.00

Familiedag med vinteraktiviteter i Seljan. 
Inn i arrangementet inngår en isfiskekonkurranse ved 
Gåsvatnet. 
Vinteraktivitetsdagen er første del av Viggja IL sin 
100-årsmarkering i 2021. 

Arrangementet har påmeldingsavgift og kiosksalg. 
Se mer info på Viggja IL sin nettside: viggja-il.no

Historietime ved bålpanna på  
Ølsholmskjæret friluftsområdet
Kl. 17.00

Skaun historielag inviterer til utendørs historietime om  
funn og kulturhistorie i nærområdet. 

Passer for alle, og det er gratis. 
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Søndag 31. januar Mandag 1. februar

Løvebrølet – en konsertfortelling for barnehagene 
Elisabeth Fossan – trombone og Wenche Merete Helbæk 
– obo er ansvarlig for denne konsertforetellinga. Turneen 
er kommet i stand gjennom et samarbeid med Trøndelag 
fylkeskommune. 

Den lille løven Noah er fortvilet. Han har et stort, lite 
problem. Han kan nemlig ikke brøle! Hver gang han prøver 
å brøle kommer bare et lite… ja, nettopp: ”noaa…” Noa 
vil finne brølet sitt og begir seg ut på leting i jungelen. 

Han dumper oppi mange situasjoner og møter mange 
hjelpsomme, og noen mindre hjelpsomme, dyr og 
mennesker. Hvor Noa til slutt finner brølet sitt, røper vi ikke 
her, men det var nok ikke så langt unna som han trodde.

Forestillingen turnerer barnehagene fra mandag 1. 
februar, og besøker en og en avdeling. 
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Tirsdag 2. februar

I Skaun kommune er det registrert 3333 husstander, og tirsdag 2. februar inviterer vi alle til å bli med på 
å ”lyse opp” kommunen vår. I tillegg til å tenne lys, ønsker vi å mobilisere til en digital kulturaktivitets-
dugnad. Delta på Vinterkulturuka fra ditt eget hjem, digitalt og koronavennlig - med den aktiviteten som 
passer deg.

Det er fritt frem denne dagen til å dele sine opplevel-
ser med Vinterkulturuka i form av bilder og video- 
snutter via den plattformen som passer den enkelte 
best. Sett ut en tent lykt, og del opplevelsen med alle 
oss andre.
 
På Snap kan du gjerne bruke snapfilteret «Vinterkul-
turuka» og dele dine filmsnutter via Snapkartet. Slik vil 
det bli mulig å foreta en digital lysvandring gjennom 
kommunen. 
 
Facebook: Vinterkulturuka 
Instagram: #vinterkulturuka #3333lys 
 
Eksempler på delingsaktiviteter; du kan legge ut en 
snutt av at du selv holder en koronavennlig konsert 
eller en danseopptreden i din egen stue. Eller du 
kan slappe av med en god film med familien, lese 
et dikt for deg selv i godstolen, spille Yatzy, lære 
en tiktokdans eller ta opp igjen blokkfløyte. Eller 

du kan gjerne ta turen ut og filme naturopplevelser 
og aktiviteter, litt i fellesskap med andre, eller 
alene. Uansett hva du velger å gjøre tar du del i det 
kulturelle fellesskapet som er Vinterkulturuka, til tross 
for koronarestriksjoner og behov for distansering. 
Vi oppfordrer til en variert og aktiv bruk av sosiale 
medier denne dagen, og det som blir delt med oss 
vil vi publisere fra Vinterkulturuka i alle våre sosiale 
medier.

Hvis du deler opplevelsene på sosiale media, kan 
det til og med hende vi lyser opp hverdagen for noen 
langt utenfor kommunegrensene.

Alle som går på barnehage og i skole i Skaun invite-
res spesielt til å delta på 3333 LYS. Det blir spennende 
å se hva de finner på.

Plutselig forvandler vi en vanlig tirsdag i februar til en 
dag helt utenom det vanlige.
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Onsdag 3. februar

Flaskepost – En teaterkonsert  
inspirert av livsfortellinger fra 
Skaun

Oppsettingen av stykket i Vinterkulturuka 
er et samarbeid mellom Skaun kommune og 
masterstudent Ellen Thuve Dahm ved NTNU.

Du blir kjent med fire karakterer på ulike stadier i 
livet, som forteller deler av sin livshistorie.
Hvilke øyeblikk, opplevelser og valg er det som 
former et menneskes liv? Handlingen foregår nede 
ved havet og historiene blir flaskeposter som driver 
i land. Forestillingen er en emosjonell reise der tekst 
og musikk flyter sømløst over i hverandre.

Medvirkende: 
• Ole Magnar Morken - skuespiller
• Kristina Olsen Smidt - skuespiller
• Åsmund Lockert Rohde - skuespiller
• Pilar Padrón - skuespiller
• Anders Brønstad - gitar (musikalsk leder)
• Einar Mellingseter – bass
• Truls Rønning – slagverk
• Sangere fra Viggja Voices og Buvik Songlag

Regi, ide og konsept: Ellen Thuve Dahm
Manus: Ellen Thuve Dahm i samarbeid med Terje 
Fløyli og Hanna Solstad

Visning av Flaskeposten på Facebook-sida til Vinterkulturuka og  
Youtubekanalen «Kultur i Skaun» fra kl. 20.00

Opptaket gjøres i Bautaen kulturhus
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Utekulturdag i Viggja barnehage 
Kl. 16.00 – kl. 18.00.

Bålkos og vinterlige aktiviteter ved gapahuken i barnehagen 
Kulturelt innslag og kunstutstilling av barna.
Åpent arrangement (såfremt det går i forhold til 
koronarestriksjoner). 

Lysvandring langs Vigda
Kl. 17.00 – kl. 19.00

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

Ved gapahuken ved elva er kaffekjelen varm, og pølsene er 
klare. Varm/kald saft serveres også.

Elever fra Buvik skole lager kunst, og henger opp kunst-
utstilling langs gangveien ved Vigda. 
Arrangør er Buvik IL – Trim 

Gutten som ble hele Norges 
Olav den hellige 
Stiklestad nasjonale kultursenter starter en skoleturné i 
Skaun kommune. Første dag i turneen blir onsdagen i 
Vinterkulturuka, turneen skal besøke alle fem barneskolene 
og alle 1. - 4.-trinnelevene. Turneen starter på Venn skole. 
Ei fortellerstund om Olav Haraldsons liv med utgangspunkt 
i gutten Olav, som vokste opp i en brytningstid mellom 
den gamle troen og den nye, mellom vikingtida og 
middelalderen. Med utgangspunkt i elevenes verden, finner 
vi ut hvordan det var å leve da Olav var liten gutt. Gjennom 
fortellinger og rollespill hører vi hva han opplevde på sine 
reiser fra han var 12 år. Og at han til slutt kom tilbake til 
Norge og ble konge. Men hvorfor snakker vi om Olav i dag, 
når han var konge for 1000 år siden?

Noen skoler og noen klasser får denne Den kulturelle 
skolesekk-turneen på besøk først senere i februar.

Onsdag 3. februar
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Torsdag 4. februar

Historietime rundt bålpanna ved 
Stensåsen. 
Kl. 17.00

Skaun historielag inviterer til utendørs historietime. 
Passer for alle. Gratis. 

Hodelykttur fra Lyngstua til Rimyra 
Avgang kl. 17.30. 

Børsa IL inviterer til tur fra Lyngstua. Ta med hodelykt, klær 
etter vær og godt humør. Det blir spandering av kaffe ved 
bålpanna, ta gjerne med egnet bålmat. 

Hodelykttur til Tomåsen
Kl. 18.00

I år som i fjor lager vi en stemningsfull og annerledes 
hodelykttur på ski på Skaunakjølen. Turen er på ca. 5 km. 
Målet for turen er Tomåsen. Denne turen passer for små og 
store. Ta med skiutstyr og hodelykt. Ingen påmelding, bare 
møt opp! 

Avgang fra parkeringsplassen på Krokstadsetra. 
Arrangør Skaun IL.

DKS-konsert for  
Voksenopplæringa i Skaun
Kl. 10.00 i Øysteinsalen.

Kwayela Univers er lyden av rød sand og iskalde snø-
krystaller, av morgenlyset fra Lake Malawi til Laugen. Det 
er melodier fra varme hjerter, lange avstander og gamle 
sanger. Rosha Vole på gitar og vokal, og Sunniva Hovde på 
trekkspill, mbira og vokal. 

Konsert med kommunens egne Rosha Vole og Sunniva 
Hovde. 

Dette er en Den kulturell skolesekk-konsert for 
elevene ved Skaun voksenopplæring
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Skaun storband med Roy og Saima 
Konsertstart kl. 19.00 

Konserten sendes digitalt på Facebook Vinterkulturuka 
og Youtube-kanalen «Kultur i Skaun» - direkte fra Bautaen 
kulturhus kl. 19.00. 

Konserten er gratis tilgjengelig for alle.

Søndag 7. februar
Vinterdag ved fossen 
Fra kl. 10.00 – kl. 14.00

Det inviteres til opplevelser ved det fine friluftsområdet langs 
Mora og ved Stormorfossen. Det vil være fyr i bålpanna, det vil 
være fyr på bålet og det blir historiefortelling. 
Vert er Mikael Aunan, sammen med venner. 

Bilbingo på Venn
Kl. 14.00 – parkeringsplassen ved Skaun samvirkelag. 

Skaun bygdekvinnelag inviterer til bilbingo.

Fredag 5. februar
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Vi hjelper deg!
Kontorene våre i Børsa og på Orkanger er åpne for avtalte  

kundemøter alle ukedager. Ta direkte kontakt med en rådgiver eller  
gå inn på smn.no/kundemøte, for å avtale møtetidspunkt.

Monica Offerdal
finansrådgiver  

monica.offerdal@smn.no
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

Kari Viggaklev Jensen
finansrådgiver 

kari.viggaklev.jensen@smn.no
932 37 037

Kjellrun Reitås
finansrådgiver  

kjellrunn.reitas@smn.no
918 46 146

Børge R. Hansen
finansrådgiver 

borge.hansen@smn.no 
924 33 781

Anne Grethe Skjølberg 
finansrådgiver

anne.grethe.skjolberg@smn.no 
990 45 963

Hilde Solem Graff
finansrådgiver 

hilde.graff@smn.no
957 51 225



358,- 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

KOMPLETT | 358,- /mnd


