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SOMMERQUIZ PÅ SISTE SIDE!

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!



I kikkerten – Viggja
Vi befinner oss nå i Viggja, kanskje det vakreste tettstedet i Skaun!
Med over tre hundre innbyggere er det ikke store bygda, men
Viggja har mer enn nok å by på. Lysten på god utsikt? På 250
høydemeter kan du ta en tur til Stykkeskammen hvor du vil få
panoramautsikt over Trondheimsfjorden og deler av Viggja. Frister
det heller med et bad nå på sommeren kan du dra til Tråsåvika
Camping eller Grønlandsskjæret hvor du kan finne store
sandstrender. Disse er attraktive for både lokale innbyggere og
reisende fra andre nærliggende tettsteder. Fint, klart vann med gode
temperaturer på varme sommerdager og sol fra morgen til kveld
tiltrekker seg mye mennesker, så dra tidligst mulig for å sikre deg
en plass! (Foto: Tråsåvika Camping)

Fra historiebøkene - Bautasteinene
Har du noen gang lurt på hvorfor
kommunevåpenet vårt ser ut som det gjør
i dag? På Mæla i Børsa står det fire
bautasteiner, men historien bak steinene er
litt usikker. I følge folketradisjonen i
bygda og gamle sagn er de knyttet til
historien om Einar Tambarskjelve. Det er
antatt at Husaby, der Einar bodde, ble
bygd rundt år 1040 og at disse fire
bautasteinene hørte til gården. På den
tiden lå de ved Naustan i Børsa, og sagnet
sier at Einar brukte steinene til å fortøye
båtene sine. Tidlig på 1900-tallet ble
steinene flyttet dit de står i dag av
skytterlaget i bygda, som ønsket å ta vare på dem. Fagfolk i dag har avvist dette sagnet og mye
tyder på at steinene hørte til et gammelt gravanlegg, og de havnet nede i fjæra ved et jordras. Det
er disse fire bautasteinene som danner motivet til kommunevåpenet vårt. (Foto: Mie Meistad)



Intervju med Siri Grøttjord
Siri Grøttjord er 49 år og kommer fra Viggja. Hun har vært daglig leder på Frivilligsentralen i Skaun
siden 2008, hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Skaun og har utdannelse som sosionom. Politikk var
noe som ofte ble diskutert både hjemme og med klassekamerater, og som ungdom var Siri med i AUF.
Hva jobber du med på frivilligsentralen?
Jeg jobber med å koordinere frivillighet. Melder du ifra at du ønsker å jobbe frivillig  noen timer i uken
kan jeg ordne jobb til deg ut i fra interesser og ønsker. Det er vel det som hovedsakelig er jobben min.
Ellers så er det mye annet koordineringsarbeid tilknyttet frivillighet, frivillige lag og foreninger,
arrangementer eller kurs. Så jeg er på en måte en del av staben på kultur.
Hva er din politisk karriere?
Jeg har vært i kommunestyret siden 2007, og er gruppeleder
for Arbeiderpartiet og i 2019 var jeg ordførerkandidat.
Hvorfor jeg ville være kandidat? Den gangen var det jo et
ønske om å gjøre noe bra for kommunene min, få til noe –
men slik er det uansett i politikken uavhengig av posisjon.
Partiprogrammet til Arbeiderparti Skaun.
God rekruttering og vekst i frivillige organisasjoner var en av
punktene på partiprogrammet deres, henger det noe sammen
med jobben din?
Ja jeg brenner for frivillighet, og det handler om den
bakgrunnen jeg har via jobben min. Jeg tenker at hvis jeg ikke
hadde hatt den jobben her, med tanke på utdanningen min, så
kunne jeg ha jobbet på NAV eller lignende. Da hadde jeg
sikkert fått en annen innfallsvinkel igjen, men du lærer det i
denne jobben hvor viktig frivillighet er. Det er så utrolig viktig
og nødvendig for samfunnet.
Ingen ensomhet og isolasjon i Skaun er også i
partiprogrammet, har covid-19 hatt en negativ virkning?
Corona er forferdelig. Unge, eldre, alle ble påvirket av dette.
Vi hadde en julestrømpeaksjon for å støtte alle så godt vi kunne. Det var vondt å se tallene og høre om
hvor mange det er som har blitt hardt påvirket av pandemien.
Sterkere involvering av ungdom, digitalisere og lette muligheten for deltakelse; hadde covid-19 en positiv
virkning på dette?
Joda, det hjalp jo litt med all denne digitaliseringen, men vi har lang vei å gå med ungdom og frivillighet.
Å lære oss å komme i kontakt med ungdommen, rekruttere, involvere og få flere hit - der har vi enda mye
å lære, men vi skal nok få det til.
Hva er planene for sommerferien?
I år blir det nok en liten biltur, for vi burde ikke dra til utlandet i disse tider.  Ellers litt hagearbeid da
kanskje. Vi dro til Vestlandet i fjor, så tenkte kanskje å ta en tur til Nord-Norge denne gangen. Ikke så
langt nord, men langt nok. (Foto: Mie Meistad)



Sommer i Skaun!
Tirsdag 29. Juni denne uken fikk
folkebiblioteket i Skaun besøk av Josef Tzegai
Yohannes, skaperen av tegneseriekarakteren
“The Urban Legend”.  Han hadde først et
foredrag om seg selv, sin historie og hvordan
man kan få ideer og motivasjon til å
visualisere fantasien sin. Josef ønsket også å
formidle viktigheten av at alle har et unikt
talent og når du først finner det handler det om å
bruke det riktig. Etter foredraget skulle
deltakerne prøve å lage sin egen superhelt, både tegne den og skape historien rundt den. Josef hadde
mange gode tips, og noen av disse var å bruke seg selv, fantasien og dine egne verdier som hjelpemiddel.
“Følg drømmene dine. legg inn litt hardt arbeid så skal du se det går til slutt.” Dette var et gratis tilbud for
unge mellom 5-10. klasse i forbindelse med SommerSkaun.

Josef har reist verden over i forbindelse med tegneserien sin. Han sa;
“Ja, bare for å nevne noen så har jeg vært i Brasil, India, USA og
Orkanger selvfølgelig!”. Han har møtt mange kjente personer, men
det han setter høyest er møte med skaperen av Marvel-universet, Stan
Lee. “Det å høre at Stan Lee syntes at tegneserien min var bra, og at
han gledet seg til å følge med videre var stort.” Til nå har han gitt ut
tre store sesonger, og hver sesong inneholder en rekke
tegneserieblader. Josef skal reise videre til Melhus og flere steder i
Trøndelag for å fortelle om sin historie og motivere de unge leserne
til å skape sine egne kreative figurer og tegneserier. (Foto: Josef
Tzegai Yohannes)

Ukas turtips - Våddån
Denne uken skal vi til Våddån, et lite vann like nedenfor
Aunan i Skaun. Turen egner seg for alle, og man kan kjøre
helt fram om man ønsker det. Det er ikke langt å gå, så du
trenger ikke store sekken. Ta til høyre rett før Skaunaporten,
ta av ved et skilt hvor det står Solstad, følg veien til du møter
på en grind og fortsett å følge denne veien til du kommer
fram til et lite vann. Om du skulle trenge en mer nøyaktig
veibeskrivelse kan du bruke kart, det er veldig greit å finne
fram! På Våddån er det både fiske- og bademuligheter.
Fiskekort kan kjøpes på nett på inatur.no. Til helgen og neste
uke er det meldt varme og sol, og i Våddån er det varmt. Ta
deg en tur og kjøl deg ned 😉 (Foto: Trym Brovold)



Intervju med Petter Lindseth
Petter Lindseth begynte å jobbe som kommunedirektør i Skaun den 1. mars. Han er 50 år, gift, har to barn og bor på
Flatåsen. På fritiden går det mye i kor og for å koble av leser han krim eller ser på krimserier. Etter videregående
tok han et år med samfunnspolitikk, deretter spesialiserte han seg på kommuner før han tok en grad i offentlig rett i
Oslo.

Hva er dine daglige oppgaver som kommunedirektør?
Utrolig mye forskjellig. Kommunen er stor, så jeg har stor variasjon i
arbeidsdagen min. I løpet av en dag kan man komme borti mye
spennende. Covid-19 har vært ganske sentralt for tiden, vaksinering
og alt sånt. Det viktigste er å lede Skaun kommune gjennom andre.
Jeg har personalansvar for 750 mennesker, så jeg må lede gjennom de
forskjellige avdelingslederne.
Har du hatt lignende jobber tidligere?
Både ja og nei. Etter jeg var ferdig utdannet var jeg freelancer i noen
år for lokalavisa i Rissa. Senere fikk jeg fast jobb i Rissa kommune,
og som 23 åring ble jeg kulturleder i Rissa. Da hadde jeg alle mulige
arbeidsoppgaver, men det jeg likte aller best var å vært
teaterprodusent. Det er noe med det å se resultatet av alt arbeidet du
har lagt ned, og den følelsen er helt fantastisk. Jeg har også vært
rådmann eller kommunedirektør i Meldal kommune i 6 år fram til
sammenslåingen i 2020.
Du er forholdsvis ny her, hvordan er det å jobbe i Skaun?
Skaun opplevde mye smitte i mars og mange av dine nye
medarbeidere brukte hjemmekontor i oppstartsperioden din, hvordan
var det?

Jeg liker godt å jobbe i Skaun, men det var utrolig spesielt å starte den 1. mars. Teams er en bra plattform å
kommunisere på når situasjonen er som den er, men å bli kjent med nye folk over en skjerm var ikke like trivelig.
Når det skal sies var jeg glad for at jeg hadde litt erfaring fra før av som kommunedirektør med tanke på at alt
foregikk over en skjerm i starten. Ser vi bort i fra en litt traurig start, stortrives jeg med den nye jobben min. Skaun
er en utrolig fin plass, med mye å se på og du finner alt i mellom sjø og fjell. Så jeg er utrolig glad for at jeg fikk
jobben her.

Er det en krevende jobb med mye ansvar?
Det er mye folk hele tiden, men det er noe av det viktigste med hele jobben. Det er viktig for meg at det er klare
linjer, ansvarsforhold og at ting går på skinner her for oss alle. Folk både tar og gir energi i løpet av en dag. D jeg
møtte de tillitsvalgte her i vår ble jeg veldig engasjert fordi de var det. Vi diskuterte hvordan kommunen skal
utvikle seg fremover. Det skal komme en ny plan for kommunen om hva fremtiden kan by på. Vi skal mye ut til
folket og høre med de hva de tenker. Klima og miljø er også veldig aktuelt i planleggingen av utbygginger og
fremtidige planer. Dette er en jobb jeg må tåle litt i, ofte må jeg ta avgjørelser som flere kan bli misfornøyde med
eller så kan jeg bli omtalt i aviser som ikke alltid er så positivt.
Hva er planene dine for sommeren?
I sommer blir det nok ferie her i Norge, som de fleste andre skal. Vi har en fritidsbolig i Fosen, så en del av
sommeren blir å være der sammen med familien. Friluftsliv er toppers, og det er mange fine turmuligheter i Fosen
også. I tillegg tenker jeg å ta med meg ungene til Rypetoppen en tur. Selv liker jeg å kjøre båt, så da prøver jeg
fiskelykken en gang i blant for grillet fisk er noe av det beste jeg vet! (Foto: Mie Meistad)



Sommerquiz!
1. Hva het de tre kommunene som i 1965 ble slått sammen til Skaun kommune?
2. Hvor lang tid tar det for lyset fra Solen å nå Jorda?
3. Hva heter hunden til Gygrid i Harry Potter?
4. Hva er 4+7*8?
5. Hvem har skrevet bøkene Brødrene Løvehjerte og

Mio, min Mio?
6. Fra hvilken film kommer dette sitatet fra; “life

moves pretty fast. If you don't stop and look around
once in a while, you could miss it.”

7. Hva het kongen som døde ved slaget på
Stiklestad?

8. Hvilke farger er det i det Irske nasjonalflagget?
9. Hva er Skottlands nasjonalrett?
10. Hva er hovedingrediensen i kransekake?
11. Hva er de tre primærfargene?
12. Hvor mange land grenser Nord-Korea til?
13. I hvilket år ble Google Lansert?
14. Hva slags vanlig akvariefisk er animasjonsfilmfisken Nemo?
Liten gåte til slutt
Jeg har hull både på toppen og bunnen. Jeg har hull både på venstre og høyre side. Jeg
har hull i kroppen, men holder fortsatt godt på vann. Hva er jeg?


