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Sommerquiz!

Plukk med deg ei gratisavis om Skaun!
I år har Skaun kommune vært så heldig å kunne ansette over tretti ungdommer i alderen 15-17
år som for det meste er i sin første sommerjobb. Sommerjobb for ungdom er gjerne en
læringsarena, og i tre uker skal de lære om kommunen, innbyggerne, og ulike funksjoner som
binder disse sammen. På servicekontoret får våre ferievikarer jobbe med kommunikasjon,
service og arkiv, og til og med fungere som en liten redaksjon! Hver fredag i tre uker utgis
derfor gratisavisa Mitt Skaun, som skal gi et blikk på sommer i Skaun sett med ungdommens
øyne. Kos deg med avisa!



Fra historiebøkene -
Kirkeruinene på Husaby
I Skaun finner vi flere severdigheter som
man kan besøke, og blant disse er
kirkeruinene på Husaby. Kirkeruinene har
røtter tilbake til 1100-tallet og tilhørte et stort
gårdsanlegg. Her bodde Einar Tambarskjelve.
Han er kjent som den beste bueskytteren i
middelalderen, en god politiker og den
dominerende høvdingen i Trøndelag. Han
eide nesten all jord som i dag ligger innenfor
kommunegrensa. Gravfunn tyder på at det
har vært andre storfolk og høvdinger på
denne gården etter Einar sin tid. Det er lite igjen av den opprinnelige gården i dag og vi vet ikke helt
hva som har skjedd med den. Kirken skal ha brent ned på slutten av 1400-tallet, men heldigvis for oss
ble kirkeruinene bevart.  (Foto: Sissel Ramstad Skoglund, fra kulturminnebilder.no)

Sommer i Skaun!
Den 21. Juni braket det løs med Sommer Skaun, som arrangerte en fantastisk åpningsfest på
Grønneset. Sommer Skaun foregår i løpet av de tre første ukene av sommeren og er et tilbud for
ungdom mellom 11-18 år. Spekteret er stort og du kan delta på alt i fra motorcross, toppturer til film og
lydproduksjon.  Mange av aktivitetene er så populære at de kan bli fulltegnet på sekunder! Tilbudet er

for å gi ungdommene en suveren sommer, med mange gode
minner og opplevelser. I sommer er dette et gratistilbud, og på
spørsmål om hvorfor svarer Hanne Olden dette; “Vi har fått
midler fra både Utdanningsdirektoratet, Trøndelag
fylkeskommune, Bufdir og Trondheimsregionen friluftsråd.
Med disse midlene kunne vi arrangere Sommer Skaun helt
gratis for alle, og sammen ville vi gi litt ekstra tilbake til barn
og unge denne sommeren. Dette resulterte i flere aktiviteter
enn før, flere plasser og mange flere deltakere!” (Foto:
SommerSkaun, Instagram.com)



Intervju med Gunn Iversen Stokke

Vi har intervjuet Gunn Iversen Stokke som er
i sin første periode som ordfører i Skaun og
representerer Senterpartiet. Hun er 62 år og
har bodd i Buvika siden 1985. Vi har spurt
henne om hennes politiske karriere, jobben
og sommerplanene.

Hvordan ble du politiker?
Det startet vel i 1991. Rundt den tiden pågikk
det debatter om skolestruktur og sånt og det
ble jeg veldig engasjert i. Jeg har jo tre unger
selv og jeg diskuterte da mye med andre folk.
Så kom det en på døren og spurte om jeg
ville komme på listen til kommunevalget, og
det svarte jeg jo da selvfølgelig ja til.

Hva er dine kjernesaker innenfor
politikken?
Jeg er jo på samme linje som Senterpartiet, det er derfor jeg representerer de. Jeg er veldig opptatt av
distriktspolitikken for Skaun. Vi er jo en landbrukskommune og ønsker dermed å ta vare på dyrket
mark. Ved for eksempel utbygging må man kanskje ta av dyrket mark. Det er et stort dilemma vi ofte
står ovenfor. Vi ønsker også mest mulig demokrati, altså at innbyggerne skal ha sitt ord i diverse saker.
Så lenge avgjørelsene våre er gode for folket er vi fornøyd, og vi får mye positiv tilbakemelding.
Selvfølgelig må man ta avgjørelser innimellom som ikke alle er like enige i men sånn er det bare.

Hvordan blander dere ungdommen inn i politikken?
Vi startet opp ungdomsrådet igjen, og her har det vært stor interesse blant ungdommen i Skaun.
Kulturlederen, Knut Andre Bjerke, er med som sekretær, de har talerett i kommunestyret og alle
relevante saker for ungdomsrådet sendes til dem før avgjørelsen tas. De kan få sagt sine ord, og vi ser
frem til å blande de enda mer inn politikken.

Hva er planene dine for sommeren?
Jeg går ut i ferie til helgen, og vi har en eiendom i Valsøyfjorden som ligger kun 9 mil herfra så vi er
der en god del. På torsdagen neste uke skal vi kjøre en til Torghatten og til Vega for å gå i fjellet, men
det blir bare en liten uke. Ellers synes jeg det er greit å være på hytta for da er jeg i nærheten hvis det
skulle være noe.
(Foto: Mie Eikli Meistad)



I kikkerten - Buvika
Velkommen til Buvika, det største tettstedet i Skaun! Med vakker utsikt, gode solforhold og over hele
tre tusen innbyggere regnes Buvika som en attraktiv og interessant del av kommunen. Enten du liker å
gå litt i høyden med utsikt eller vandre
langs vannkanten er Buvika godt
utrustet med det som skal til for å
trives. Mot øst finner du Brekka med
god utsikt utover Trondheimsfjorden.
Videre fra Brekka er det også
muligheter for å ta seg en tur på
Øyberget som ligger enda flere
høydemeter opp med enda bedre
utsikt. Mot vest finner du Ilhaugen, et
stort boligfelt som brer seg over hele
åsen. Nå som sommeren er kommet og
det blir varmere kan du ta deg en tur
på Vannspeilet på Ilhaugen for kjøle
deg ned eller sole deg i vannkanten. I Buvik sentrum finner du flere butikkjeder, bensinstasjon,
idrettsanlegg for fritidsaktiviteter og en liten tursti nede ved fjorden. Kom da vel! (Foto:
Trondheimsregionen)

Ukas turtips!
Lyngstua Høgsetvegen 186, 7353 Børsa
Hvis du elsker å gå på tur er Lyngstua det perfekte startstedet! Fra
Lyngstua kan du gå til turmål som Langvatnet, Kvennsjøen,
Stykkeskammen, Gåsvatnet, Fyrstikktoppen og enda flere. Lyngstua
ligger i Børsa kun få minutter unna sentrum. Med stor parkering og
mange mulige turmål er dette et flott utgangspunkt for både store og
små. Det er variert terreng, men også veldig tilgjengelig da det er
mulig å velge turmål som følger fin og bred grusvei hele veien.  Du
kan gå rundturer, korte turer, lange turer, det er bademuligheter og du
kan finne fantastisk utsikt.
Rimyra er en fin familietur; med en distanse på 1,7 km fra Lyngstua
finner du en flott utsikt utover Børsa. Det er også benker, bålpanne,
utedo og en stor gapahuk. Hvis du ønsker å gå en lengre tur er
Julvollhytta en bra destinasjon. Turen er 9 km lang, og der kan du sitte
under tak og det er muligheter for grilling. Hytta befinner seg i et
relativt flatt område så det er også mulig med litt aktiviteter. Lyngstua
byr på mange opplevelser, så del det gjerne med oss ved å bruke
#mittskaun på Instagram 😉 (Foto: Børsa IL)



Intervju med Erik Eikebrokk
Erik Eikebrokk, er 41 år og bor i Trondheim. Han er journalist
for VG, Norsk Golf og avisa Sør-Trøndelag. I avisa ST har han
hovedansvaret for saker om Skaun kommune. I forbindelse med
dette har vi intervjuet Erik om hans liv som journalist og hva han
bruker fritiden sin på.
Hvordan startet din karriere som journalist?
Det er en lang historie, men jeg husker en episode fra
barneskolen som man kan kalle en slags veiledning til å bli
journalist. Jeg hadde ikke noen tanker om å bli journalist tilbake
da, men det kan ha ført meg i riktig retning. Vi skulle skrive en
sommerhistorie hvor jeg da kom med tittelen “Sommerstuen har
gull i munn”. Dette syntes læreren var en spennende og original
vri, og ut av dette startet jeg å finne gode titler. Har jo alltid vært
glad i å skrive og hadde lenge ønske om å bli journalist, men
måtte utsette dette lenge fordi jeg ventet på en
journalistutdanning her i Trondheim. Det kom det jo da ikke så
jeg dro til Tromsø for å ta bachelorgrad i journalistikk.
Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
Vi starter med et morgenmøte. Med utgangspunkt i tiden før
covid-19 møtes vi på Orkanger på et møterom. Vi legger fram saker som vi ønsker å jobbe med for redaktøren
vår slik at han har oversikt over hva som kommer. Vi skal jo da komme med saker som er gode og som kan
gjøre det bra i avisene. Dermed jobbes det hensiktsmessig med sakene vi har valgt oss. Det kan være å ta en
telefon, snakke via chat eller lese på nettet. Det aller lureste er jo da å snakke med de som har noe med saken å
gjøre.
Er det mye å skrive om her i Skaun?
Både ja og nei. Når én person jobber i en kommune gjør man det på sin egen måte. Man bestemmer selv hvor
dypt man skal grave etter saker og hvor dypt man skal grave i hver enkel sak. Det er nok lettere å holde på med
sånn grovarbeid når man ikke har en direkte tilknytning til kommunen, slik som meg i forhold til Skaun. Det er
for eksempel lite næringsliv her sammenlignet med Orkanger, så da må man finne annet å ta tak i.
Hva er planene dine for helgen og sommeren?
I helgen ser jeg for meg at det blir golf og grilling! Det er sjøkreps på menyen. Generelt på fritiden går det mye i
golf, og før covid-19 var det også en del fotball. Har jo spilt fotball hele livet, men nå som det har vært en lang
pause fra fotballen blir jeg nok ikke å begynne igjen. Har holdt på med golf i 20 år nå og har deltatt på NM. På
sommeren derimot jobber jeg vanligvis mye, men litt ferie må man ha. Etternavnet mitt kommer fra
Kristiansand, fra en gammel husmannsplass ved Søgne og Kvinesdal som faktisk heter Eikebrokka. Så i sommer
skal jeg ta med meg familien min en tur sørover for å besøke stedet, for der har jeg aldri vært.
(Foto: Trym Brovold)

3 tips til å bli en god journalist:
1. Alltid spør HVORFOR, og grav etter informasjon!
2. Oppfølgingsspørsmål; finne ut mer om vedkomnes svar!
3. En god tittel; skap et blikkfang, hjelper ikke med en god sak uten en god overskrift!



Sommerquiz!

1. Omtrent hvor mange innbyggere er
det i Skaun kommune?

2. Hva het det italienske bandet som
vant Eurovision i år?

3. Hva het duoen som var norges
første Eurovision vinnere?

4. Hvilken britisk filmregissør står bak
“Inception”, “The Dark Knight” -
trilogien og nå nylig filmen “Tenet”?

5. Hvem har skrevet Tante ulrikkes vei
og Gul bok?

6. Hva het ungdomsserien hvor Jason
Priestly og Shannen Doherty spilte
søsknene Brandon og Brenda Walsh?

7. Hvilken merkedag feirer vi 24. juni, da vi tenner et stort bål?
8. Hvorfor feirer amerikanerne 4. juli?
9. Hva slags bær spiser vi nordmenn ekstra mye av om sommeren som det

produseres store mengder av i Lensvika? Tips; ikke blåbær!
10. I hvilken gate ligger New York Stock Exchange og NASDAQ samt flere

viktige banker og finansinstitusjoner?
11. Hva kalles stedet i norrøn mytologi der menneskene bor, i motsetning til

Åsgard og Utgard?
12. Fullfør refrenget på denne barnesangen; “I skogen skulle være fest hos

Bamsefar i lia for Bamsen fyller femti år omtrent på denne tia, ...”
13. Hva kalles  med et ord på A som alt i verden er bygd opp av, og som

inneholder nøytroner, protoner og elektroner?
14. Hvilken av religionene islam, jødedom og kristendom er den eldste?
15. Hvem malte “Mona Lisa” i 1503?


