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Kulturkalender vinteren 2018

Med årets første utgave av kulturkalenderen, får dere igjen presentert en vinter og vår med 
stor kulturaktivitet i Skaun kommune.

Midtsidene i dette heftet gir en oversikt over en velfylt vinterkulturuke i perioden 26. 
januar – 4. februar. Denne vil bli utførlig beskrevet i eget program som distribueres i løpet 
av uke 3.

Tilbakemeldingene vi får, tyder på at kulturkalenderen har fylt et tomrom når det gjelder 
å få presentert frivillighetens ulike arrangement. Samtidig er den en fin påminner for best 
mulig langsiktig planlegging hos lag og organisasjoner.
På Skaun kommunes hjemmeside finnes nedlastbar versjon av kalenderen, samt en nettba-
sert kalender – “Hva skjer?”.

Gode kulturopplevelser ønskes til alle skauninger!
Ta kontakt ved spørsmål eller innspill: kulturkalender@skaun.kommune.no

Kultur, fritid og frivillighet
Skaun kommune

ja
n
u
a
rOnsdag 17. januar kl. 19.30

Onsdagskveld på Rossvoll 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Kulturkveld. Program vil bli annonsert.

Lørdag 20. januar kl. 11.30 
Ramsjørennet skiskyting, KM, normal
se www.skaun-il.no for mer informasjon. 
Arr.: Skaun IL

Søndag 21. januar kl. 11.00
Ramsjørennet langrenn, SP1-cup og 
KM langdistanse
se www.skaun-il.no for mer informasjon. 
Arr.: Skaun IL

Søndag 21. januar kl. 11.00-12.00 
Sprell levende
Børsa Bedehus 
Søndagsskole

Mandag 22. januar kl. 18.00-21.30
Rosemalingskurs 
Buvik skole 
v/Ragnhild Halvorsen 18t
Oppstart 22. januar. Påmelding innen 
16. januar til Aase Størseth
tlf. 99 35 67 37. Kursavgift kr. 1000,-. 
Arr.: Buvik Husflidslag

Tirsdag 23. januar kl. 11.00
Seniorkino – Hjertestart (2017)
Skaun rådhus, k-sal 
Når kona dør blir offshorearbeideren Kjetil 
etterlatt med sin seks år gamle adoptivsønn 
Daniel. For å finne mer ut om guttens bak-
grunn, tar Kjetil med seg Daniel tilbake til 
Colombia. Reisen vil forandre dem begge 
for alltid. Arr.: Skaun folkebibliotek.

Torsdag 25. januar kl. 14.00 – 17.00 
Ørekafé 
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Likeperson May  
Leimbrock deltar. Alle er velkommen,  
også de pårørende til høreapparatbrukere.                                                                                                                       
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørselslag

Skaun Treffsted - Årvak
Åpningstider:
Mandager fra 10.00 - 13.00
Onsdager fra 10.00 - 15.00 
aktiviteter etter oppsatt plan
Mandager samles vi rundt 
kaffebordet og prater om løst og 
fast. Mulighet for å treffe to ansatte 
med sosialfaglig bakgrunn 
En uformell prat. Det vil være mu-
ligheter for enkle hobbyaktiviteter.
Lunsj kl.11.30, 30 kroner
Det er tilgang til aviser.
I regi Psykisk helse, Skaun kom-
mune 
Årvak ligger ved FV 800,
avkjørsel ved Børsa skole.

E’ du en Mårråsføggel?

Skaun kommune inviterer innbyg-

gere, ansatte i kommunen og andre til 

en trivelig og sosial tur første onsdag 

i hver måned. Dette gir oss en fin 

naturopplevelse, fysisk aktivitet og 

en sosial start på dagen. Sett av en 

halvtime første onsdag i hver måned 

og bli med på morgentur!

Oppmøte utenfor rådhuset. Etter turen 

blir det servert kaffe på Servicek-

ontoret. Vi går i retning Eliløkken 

sjøside og hver enkelt snur når de har 

gått 15 minutter.
 
Mårråsføggel:
7. februar kl. - 7. mars kl. - 4. april

Onsdag 10. januar kl. 11.00
Bokprat
Skaun Treffsted Årvak, Børsa
i regi av Skaun folkebibliotek 

Torsdag 11. januar kl. 18.00
Åpent treffsted 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Tirsdag 16. januar kl.  19.00
Flerkulturelt treff 
Årvak, Børsa 
med mat og strikking. 
Arr.: Børsa og Viggja bygdekvinnelag og 
Skaun frivilligsentral

Onsdag 17. januar kl. 19.00-20.30  
Go`kveld klubben
Børsa bedehus. 
En klubb for deg som går i 5.-7. trinn. 
Vi møtes hver tredje onsdag i kjellerstua på 
Børsa bedehus. Vi er også på FB!

Treffstedet Holdeplassen er et tilbud til alle over 18 år som 
har lyst til å komme innom for en 
kopp kaffe, frokost og en hyggelig 
prat.
Her har du mulighet til å delta på 
ulike aktiviteter i fellesskap med 
andre.

Vi holder åpent tirsdager fra klokka 10 og fredager fra klokka 
11. Du finner oss på Årvak i Børsa.

Følg oss gjerne på Facebook - 
Holdeplassen Årvak. For andre 
spørsmål - ring oss på 90897043.
I regi Psykisk helse, Skaun kom-
muneForsidefoto:

Vinter på Elgshøgda, Ingrid Krogset 
Gaustad
Svane i solnedgang, Gunhild Saltnes
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Torsdag 25. januar kl. 18.00-20.00
Kløver’n kvinnekafé: Temakveld 
Du Verden! (garasjen gamle lensmannsbygget)
Vi lærer oss å lage afghansk brød. 
Arr.: Børsa sanitetsforening 

Torsdag 25. januar kl. 18.00
Åpent treffsted 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Fredag 26. januar kl. 12.00 
Åpen kafé 
Rossvollheimen 
på Aktiviteten (se egen plakat) 

Mandag 29. januar kl. 19.00
Hælteppe, en rødlisteteknikk 
Oddnys vevstue 
Ellinor Berg Nyhus forteller oss om 
hæltepper (sengeforleggere) som var vanlig 
tidligere. Eget kurs i. februar. 
Arr.: Buvik Husflidslag
   
Tirsdag 30. januar kl. 15.00
For oss over 60 
Børsa bedehus 
Vel møtt til kulturelle innslag og 
hyggelig prat.

Lørdag 3. februar kl. 20.00 – 01.00 
Dansefest 
Børsa samfunnshus 
Med Agneta og Peter 
(fra Thor Gørans)
Arr.: Gofot’n Danseklubb

Søndag 4. februar kl. 11.00-12.00 
Sprell levende
Børsa Bedehus 
Søndagsskole

Onsdag 7. februar kl. 19.00-20.30  
Go`kveld klubben 
Børsa bedehus 
En klubb for deg som går i 5.-7. trinn. Vi 
møtes hver tredje onsdag i kjellerstua på 
Børsa bedehus. Vi er også på FB!

Torsdag 8. februar kl. 15.30 
Årsmøte Buvik pensjonistforening
Tangen, Buvika 

Torsdag 8. februar kl. 18.00
Åpent treffsted 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Mandag 12. februar kl. 19.00
Årsmøte Buvik Husflidslag 
Årvak i Børsa 
Ta med eget håndarbeid.

Tirsdag 13. februar kl. 18.00 
Manga og anime
Skaun folkebibliotek
Tegneserieredaktør, skribent og japansk 
popkultur-kjenner Hans Ivar Stordal vil 
fortelle om japanske tegneserier (manga) 
og japanske tegnefilmer (anime). Etter 
foredraget vises animasjonsfilmen Wolf 
Children (2012), en morsom og rørende 
historie om barna Yuki og Ame som vokser 
opp som halvt menneske og halvt ulv. 
 
Foredrag og film passer for alle som er 
glad i den japanske tegneserie- og teg-
nefilmtradisjonen, og japansk popkultur 
generelt. Målgruppe fra 10 til 99! I ar-
rangementserien En smal sak.
Gratis inngang

Tirsdag 13. februar kl. 19.00
Vinterleik
Rossvatnet 
Bålmat og varm drikke på Rossvatnet. 
Vær og føre bestemmer aktivitet.  
Tema: Anno 1820. 
Arr.: Børsa og Viggja bygdekvinnelag

Onsdag 14. februar kl. 11.00
Bokprat 
Skaun Treffsted Årvak, Børsa
i regi av Skaun folkebibliotek

Onsdag 14. februar kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Kulturkveld. Program vil bli annonsert.

Onsdag 14. februar kl. 18.00 
Kulinarisk kulturkveld
Tangen, Buvika
Sosialt fellesskap og eksotiske smaksop-
plevelser. Åpent for alle. Gratis inngang.
Arr.: Buvik pensjonistforening og Skaun 
frivilligsentral.

Torsdag 15. februar kl. 18.30
Sy ditt eget hælteppe eller 
minihælteppe, løper 
Lokaler avklares etter antall påmeldte. 
v/Ellinor Berg Nyhus, 9 t. 
Teknikken kan også brukes på putetrekk.
Oppstart 15. februar kl.18.30. 
Kursavgift kr. 500,- + materialutgifter.
Påmelding innen 12. februar til 
Aase Størseth tlf. 99 35 67 37
Arr.: Buvik Husflidslag

 

torsdag 11. januar – fristil torsdag 25. januar – klassisk torsdag 8. februar – fristil torsdag 8. mars - klassisk  Påmelding før kl. 17.30 - 18.15 
Start: kl. 18.30 (u 6 år), kl. 19.00 (o 6 år) 

 

Klubbrenn skiskyting og langrenn bestemmes senere. 

Følg med på www.skaun-il.no, egen facebookside el. plakater 

 

Ski e arti..    Kafe i Ramsjøbu
  

Skaun IL, skiavd/Børsa IL, skiavd 

starter for gutter/jenter 
(1.- 4.klasse)

 

tirsdag 2. januar 2018  

kl. 18.15-19.15 

på Ramsjøen Arena 

 

Ta med ski og skistaver 

Det blir hver tirsdag framover. 

Følg med på www.skaun-il.no og egen facebookside. 

 

Skitrening for gutter/jenter 10-12 år 

samme tid og sted. 

Ski e arti..    
Skaun IL, skiavd/Børsa IL, skiavd 
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Fredag 16. februar kl. 19.00
Riksteatret: Prisen
Melhus rådhus 
Prisen er et intenst kammerspill for fire 
mennesker som hver på sitt vis har prøvd å 
være tro både mot egne muligheter og mot 
omgivelsenes krav. Men: har de betalt en 
for høy pris for livsvalgene de har truffet? 
Det er spennende, det er opprivende – og 
det er underholdende! For mer informasjon 
og billetter: www.riksteatret.no 

Lørdag 17. februar kl. 10.00-14.00 
Lørdagsåpent bibliotek 
med salg av CD-er og LP-er
Skaun folkebibliotek
Biblioteket har hatt utlån av musikk i form 
av CD-er og LP-er. I disse streaming-tider 
er det lite utlån, og vi selger derfor samlingen 
vår. Kr.10 pr CD og LP. Her er det mange 
godbiter for den musikkinteresserte.
Biblioteket har åpent fra kl.10.00 til 14.00

Lørdag 17. februar kl. 19.00
Riksteatret: Prisen 
Orkdal kulturscene 
Prisen er et intenst kammerspill for fire 
mennesker som hver på sitt vis har prøvd å 
være tro både mot egne muligheter og mot 
omgivelsenes krav. Men: har de betalt en 
for høy pris for livsvalgene de har truffet? 
Det er spennende, det er opprivende – og 
det er underholdende! For mer informasjon 
og billetter: www.riksteatret.no 

Mandag 19. februar kl. 18.30
Strikkekafé 
Vennatunet 
Pannebånd med flette. 
Ta med garn som passer til p.nr. 3,5
regi Buvik Husflidslag.

Onsdag 21. februar kl. 10.00. - 13.00 
Morsmålsdagen
Voksenopplæringa sine lokaler og Skaun folkebibliotek. 
Vi feirer den internasjonale morsmålsdagen 
og den enkeltes rett til å snakke sitt morsmål! 
Kom og lytt til  dikt- og eventyropplesing 
på mange forskjellige språk; tigrinja, arabisk, 
samisk, russisk, norsk m.m. Enkel servering.
På folkebiblioteket er det utstilling av bøker 
på ulike språk. Bøkene kan lånes, kom innom 
og se om du finner bøker på språk du kan!
i samarbeid med Skaun folkebibliotek og 
Frivilligsentralen

Onsdag 21. februar kl. 11.00
Seniorkino  - Sameblod (2016)
Skaun rådhus, k-sal 
Den prisbelønte og kritikerroste filmen 
Sameblod tar utgangspunkt i den samiske 
ungjenta Elle Marja som blir tvunget til å 
forlate familien og sendt til internatskole 
sammen med andre samiske barn. 
Arr.: Skaun folkebibliotek

Torsdag 22. februar kl. 14.00 – 17.00 
Ørekafé
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Likeperson May 
Leimbrock deltar. Alle er velkommen, 
også de pårørende til høreapparatbrukere.                                                                                                                       
Arr.: HLF Skaun / Skaun hørselslag

Torsdag 22. februar kl. 18.00
Åpent treffsted 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Torsdag 22. februar kl. 18.00-20.00, 
Kløver’n kvinnekafé: Temakveld
Du Verden! (garasjen gamle lensmannsbygget)
Vi byr på tema fra det afrikanske kontinent. 
Arr.: Børsa sanitetsforening

Fredag 23. februar kl. 12.00
Åpen kafé 
Rossvollheimen 
på Aktiviteten (se egen plakat) 

2018



Fredag 26. januar  
kl. 09.30 Erkebiskop Øysteins minnedag - Erkebispegården og Nidarosdomen
kl. 10.15 Skolekonsert med elever fra Orkdal vgs. - Rossvoll flerbrukshall
kl. 11.00 Teaterforestilling, Rotsekk - Børsa samfunnshus
kl. 17.00-21.00 Cosplay - ungdomskomité - Klubb1
kl. 19.00 Fra småbakka te Marikollen – Talkshow - Snefugl gård
kl. 20.00 Fra småbakka te Marikollen – Åpning av kunstutstilling - Snefugl gård
kl. 20.00 Sansekveld – Øl og noe attåt  - Viggjarheim

Lørdag 27. januar  
kl. 17.00 Åpning av Vinterkulturuka 2018 - Rossvoll flerbrukshall
kl. 13.00-17.00 Swingkurs – ungdomskomité - Skaun samfunnshus
kl. 20.00 Mat- og ølkveld Lykkja kro, Buvika
  
Søndag 28. januar  
 – Fotballturnering - Orkdalsbanken indoor
kl. 11.00-15.00 Vinterlek - Pienehytta, Buvika
kl. 15.00-21.00 Åpen klubb og FIFA-turnering - ungdomskomité - Klubb1
kl. 17.00 Korps og seniordag - Skaun samfunnshus
kl. 18.00-20.00 Vinterkveld - Børsa sentrum
kl. 21.00 Konsert - Lat no soli skine - Børsa kirke
 – LAN - Skaun samfunnshus
  
Mandag 29. januar  
kl. 09.30 og 11.00 Barnehageteater – Verken fugl eller fisk 
  - Skaun rådhus, Kommunestyresalen
 – Forfatterbesøk – Bjørn Ingvaldsen - Buvik og Børsa skole, 7. trinn
 – Smykkeverksted Magnhild Rølvåg
kl. 11.00 Hatteparade - Rossvollheimen
kl. 17.00-20.00 Tegnekurs – ungdomskomité - Skaun ungdomsskole
kl. 18.00 Kulturskolekonsert - Skaun kirke

Tirsdag 30. januar  
kl. 09.30 og 11.00 Barnehageteater – Verken fugl eller fisk - Hammerdalen barnehage
 – Forfatterbesøk – Bjørn Ingvaldsen - Jåren/Råbygda, Venn og 
  Viggja oppvekstsenter, 7. trinn
kl. 11.00 Konsert med Christin Hoff og Åsmund Flaten - Tangen, Buvika
kl. 12.00 Barseltreff med bokprat - Skaun folkebibliotek
kl. 14.15 Hest og hund – ungdomskomité - Tuva gård
kl. 18.00 Sirkusshow og sirkusskole - Viggjarheim
kl. 19.00 Strikkekafé - Skaun menighetshus
  
Onsdag 31. januar  
 – Forfatterbesøk – Bjørn Ingvaldsen - Skaun ungdomsskole, 8. trinn
kl. 09.00 Næringskonferanse 
kl. 18.00 Lysvandring langs Vigda - Fra Buvik skole
kl. 18.00 Korsang og allsang - Rossvollheimen
kl. 18.30 Bokprat med Anne B. Ragde - Børsa skole, auditoriet
kl. 20.00 Korsang og allsang - Vennatunet
  
Torsdag 1. februar  
kl. 11.30 Vinterball - Rossvollheimen
kl. 14.15-18.00 Åpen klubb – ungdomskomité - Klubb1
kl. 17.00 Bakekurs – ungdomskomité - Skaun ungdomsskole
kl. 17.30 Kulturkveld - Viggja barnehage
kl. 18.00 TROIKA - Skaunhallen
  
Fredag 2. februar 
kl. 11.00 Formiddagskonsert med Orkdal vgs. - Skaun kirke
kl. 17.00 Revy SUS 2018 – SUS lightning! - Børsa samfunnshus
kl. 20.00 Skaun småband – Amerikansk aften - Snefugl gård
  
Lørdag 3. februar  
 – UKM - Skaunhallen
kl. 12.00 Vinternatt ved Ramsjøen - Ramsjøen
 – Konsert og ølfest - Lykkja kro, Buvika
kl. 20.00-01.00 Gofot’n Danseklubb - Dansekveld - Børsa samfunnshus
  
Søndag 4. februar 
kl. 11.00 Gudstjeneste - Buvik kirke
kl. 12.00-16.00 Familiedag - Ramsjøen arena
kl. 13.00 Familiegudstjeneste - Børsa kirke
kl. 13.00-16.00 (T)ulliball-karneval - Skaunhallen

2018
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Tirsdag 27. februar kl. 15.00
For oss over 60
Børsa bedehus 
Vel møtt til kulturelle innslag og hyggelig 
prat.   

Onsdag 28. februar kl. 19.00-20.30  
Go`kveld klubben 
Børsa bedehus
En klubb for deg som går i 5.-7. trinn. Vi 
møtes hver tredje onsdag i kjellerstua på 
Børsa bedehus. Vi er også på FB!

Torsdag 1. mars kl. 15.30 
Torsdagstreff på Tangen
Tangen, Buvika 
Fugleekspert Otto Frengen kommer og 
snakker om dyr og dyreliv i nærmiljøet. 
Bevertning og åresalg. Gratis inngang. 
Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Fredag 2. og lørdag 3. mars kl. 
Swingdance Open
Rossvoll flerbrukshall 
Arr.: Gofot’n Danseklubb

Fredag 2. mars kl. 13.00-15.00
Fredagskaffe på Du Verden! 
Du Verden! 
Salg av vafler og kaffe, ting og tang. 
Du Verden, er garasjelokalet som ligger i 
gamle lensmannsbygget i Børsa, ved siden 
av Coop Extra. Åpent for alle – velkommen 
inn! Arr.: Skaun frivilligsentral og Skaun 
voksenopplæring.

Tirsdag 6. mars kl. 18.30-21.30
Smykker, pynt og vesker av sykkelslanger 
Oddnys vevstue 
9t v/Marit-Bodil Meistad
Oppstart: 6. mars kl.18.30 – 21.30
Kursavgift kr. 500,-
Påmelding innen 19. februar til 
Aase Størseth tlf. 99 35 67 37. 
Arr.: Buvik Husflidslag

Tirsdag 6. mars kl. 18.00
Allsangkveld med Stein Nilsens orkester
Børsa samfunnshus
Inngang kr. 100,-. 
Arr.: Aktive eldre, Skaun kommune

Torsdag 8. - Søndag 11. mars
Skaun kunstforening viser utstillingen 
“Kunsthåndverkere i Nord-Trøndelag”
Snefugl gård
Åpningstider: 
8. mars kl. 19-21, 9. mars kl. 14-17,  
10. mars kl. 11-17, 11. mars kl. 11-17

Torsdag 8. mars kl. 18.00
Åpent treffsted
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle.Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Torsdag 8. mars kl. 18.00
Åpen markering av kvinnedagen 
Skaun rådhus, 3 etasje 
Appell. Gratis inngang! 
Arr.: Børsa sanitetsforening

Torsdag 8. mars kl. 19.00
Farfarfortellinger med Trøndelag 
Turnéteater
Børsa samfunnshus 
På scenen: Evy Kasseth Røsten 
og Gjermund Larsen
Manus: Ingrid Weme Nilsen
Regi: Kjersti Haugen
Mer informasjon kommer.

OM FARFARFORTELLINGER
Dokumentarteaterforestilling der skuespill-
er Evy Kasseth Røsten graver i fortida for å 
finne svar som kan hjelpe henne å komme 
nærmere sannheten om seg selv. Den røde 
tråden i forestillingen er Edvin Kristian 
Røsten, gruvearbeider og fiolinist, og Evys 
farfar. En tekst som handler om gråsonene 
mellom løgn og sannhet, om familie og 
familiens subjektive historiefortelling, om 
svik og tilgivelse.

Ut på ski  i Skaun kommune

Det er mange og gode muligheter for å gå på ski i kommunen vår. Vi håper 
på en snørik vinter og presenterer her utfartssteder hvor idrettslagene kjører 
skiløyper i fra:
Buvika – fra skihytta på Buvikåsen. Sjekk skisporet.no for løypeoppdater-
inger. 
Pienehytta er åpen for servering på søndager fra 11.00, og åpen så lenge det 
er skiføre.
Børsa – fra Lyngstua og innover mot Mjølhuskjølen og Julvollhytta. 
Julvollhytta er åpen for servering på søndager fra 11.00 – 14.30, så lenge det 
er skiføre. 
Skaun – løyper i lysløypa og i løypenettet fra Ramsjøen.
Skaun – løyper på Skaunakjølen fra Krogstadsætren og Melbysætren. 
Løypene er knyttet sammen med løyper fra Svorkmo og Hølonda. Følg 
gjerne Jårakjølens venner på facebook for løypeoppdateringer. 
Skaun – fra Bakksætra er det løyper mot Djupdalen og resten av løypenettet 
i Buvika 
Viggja – det er løyper fra Seljan. Disse er koblet sammen løypenettet til 
Orkanger idrettsforening.

For dere som er usikkre på hvor de enkelte stedene for utfart til ski er, så an-
befaler vi at dere bruker turboka eller turkartet. Og for de som ikke har disse 
så er det mulig å få et eksemplar av hver ved henvendelse til Skaun rådhus. 
Det er sjølsagt også mulig å gå på ski der det ikke er kjørt opp spor med 
løypemaskin. 

God tur. 
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Tirsdag 13. mars kl. 19.00
Kroppsklemma  
Skaun folkebibliotek 
Kari Løvendal Mogstad har nettopp kom-
met ut med boka Kroppsklemma. Vi lever i 
en tid da kropp og utseende har blitt et sta-
dig viktigere “visittkort” og mål på suksess 
og vellykkethet. Barna våre sliter seg ut på å 
være “perfekte”, vi voksne er også en del av 
denne samfunnsutviklingen. Både i foredra-
get og i boka tar Mogstad oss med “bak”, 
og ser på hva det er som gjør at vi jager et-
ter perfeksjon og evig ungdom. Vi må være 
nysgjerrige, og villige til å gå inn i både 
ungdommenes liv og våre egne holdninger, 
for å bli mer fri fra kroppsklemma!
I arrangementserien ‘En smal sak’.
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek i samarbeid med 
Barn, familie og helse

Onsdag 14. mars kl. 11.00 
Bokprat 
Skaun Treffsted Årvak, Børsa 
i regi av Skaun folkebibliotek

Onsdag 14. mars kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll 
Skaun rådhus, 3. etasje 
Kulturkveld. Program vil bli annonsert.

Torsdag 15. mars kl. 18.00 
Fortellerkveld på Tangen
Tangen, Buvika 
Vi får se bilder og høre fortellinger fra 
Buvika. Det blir enkel servering og tid til å 
prate. Inngang kr. 100,- Åpent for alle.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Fredag 16. mars kl. 13.00-15.00
Fredagskaffe på Du Verden! 
Du Verden! 
Salg av vafler og kaffe, ting og tang. 
Du Verden, er garasjelokalet som ligger i 
gamle lensmannsbygget i Børsa, ved siden 
av Coop Extra. Åpent for alle – velkommen 
inn! Arr.: Skaun frivilligsentral og Skaun 
voksenopplæring.

Lørdag 17. mars kl. 12.00-14.00
Påskeverksted med lørdagsåpent bibliotek
Skaun rådhus, 3. etasje
Biblioteket har åpent fra kl.10.00 til 14.00. 
Gratis inngang. Arr.: Skaun frivilligsentral i 
samarbeid med Skaun folkebibliotek

Lørdag 17. mars kl. 12.00 – 15.00 
Secondhandmarked
Børsa samfunnshus 
Bruktmarked for barneklær- og utstyr. 
Fokus på sommersesong. 
Arr.: Frivillige i samarbeid med Skaun 
frivilligsentral

Søndag 18. mars kl. 11.00-12.00 
Sprell levende
Børsa Bedehus 
Søndagsskole

Mandag 19. mars kl. 18.30 
Påskedekorasjoner Workshop 
Belsåsrønningen 
v/Marian Roodenburg 
Felleskjøring fra Coop Extra kl.18.15. 
Arr.: Buvik Husflidslag.

Tirsdag 20. mars kl. 15.00
For oss over 60
Børsa bedehus 
Vel møtt til kulturelle innslag og hyggelig 
prat.   

Tirsdag 20. mars kl. 19.00
Vi lager påskedekorasjoner 
Viggja skole 
v/Anne Britt Bekkavik. 
Arr.: Børsa og Viggja bygdekvinnelag

Onsdag 21. mars kl. 11.00 
Seniorkino  - Snømannen (2017)
Skaun rådhus, k-sal 
Dette er Hollywood-filmen som er basert 
på Jo Nesbøs suksessroman Snømannen. 
En kvinne forsvinner sporløst og skjerfet 
hennes blir funnet rundt halsen på en 
illevarslende snømann. 
Arr.: Skaun folkebibliotek.

Onsdag 21. mars kl. 19.00-20.30  
Go`kveld klubben 
Børsa bedehus 
En klubb for deg som går i 5.-7. trinn. Vi 
møtes hver tredje onsdag i kjellerstua på 
Børsa bedehus. Vi er også på FB!

Torsdag 22. mars kl. 14.00 – 17.00
Ørekafé
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Likeperson May Leim-
brock deltar. Alle er velkommen, også de 
pårørende til høreapparatbrukere.                                                                                                                       
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørselslag

Torsdag 22. mars kl. 18.00
Åpent treffsted
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Torsdag 22. mars kl. – 18.00-20.00
Kløver’n kvinnekafé: Temakveld 
Temakafé med filippinsk vri.
Du Verden! (garasjen gamle lensmannsbygget)
Arr.: Børsa sanitetsforening
   
Fredag 23. mars kl. 12.00 
“Åpen kafé” 
Rossvollheimen 
på Aktiviteten (se egen plakat).
  
Torsdag 29. mars 
Konsert med Viggja barnekor
Viggjarheim. 
– Tema: Folketoner. Tidspunkt vil bli an-
nonsert. Følg med på Facebook for mer 
informasjon.

Torsdag 5. april kl. 15.30 
Torsdagstreff på Tangen. 
Tangen, Buvika 
Underholdning, bevertning og åresalg. 
Gratis inngang. Åpent for alle. Arr.: Buvik 
pensjonistforening

Torsdag 5. april kl. 18.00
Åpent treffsted. 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Søndag 8. april kl. 10.45-13.00 
Sprell levende
Børsa Bedehus 
Søndagsskole - Ballongfest

Mandag 9. april kl. 18.30 
Strikkekafé
Tangentunet 
regi Buvik Husflidslag. 
Pannebånd med flette. Ta med garn som
passer til p.nr. 3,5

Onsdag 11. april kl. 11.00
Bokprat 
Skaun Treffsted Årvak, Børsa
regi av Skaun folkebibliotek

Onsdag 11. april kl. 18.00
Trollmannen frå Oz
Melhus rådhus 
En fargerik og frodig og livsglad forestill-
ing, for et eventyrlystent publikum i alle 
aldre! For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no 
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Onsdag 11. april kl. 19.00
Frøbibliotek
Skaun folkebibliotek 
Prosjektleder Marit Klefstad forteller om 
Trondheim folkebiblioteks lånetilbud 
Frøbibliotek. Skaun folkebibliotek starter 
med Frøbibliotek våren 2018. Modellen er 
enkel: Du låner frø og sår dem i hagen eller 
på verandaen. Neste år leverer du tilbake 
frø fra plantene du forhåpentligvis har fått 
fram. Ordningen er basert på tillit.
Bilioteket låner ut frø fra 16 ulike blom-
ster og grønnsaker, for eksempel persille, 
ruccola, sukkererter og kornblomster. Og vi 
stiller også ut våre hagebøker for inspirasjon 
og utlån.
I arrangementserien ‘En smal sak’
Gratis inngang.
Arr.: Skaun folkebibliotek 

Onsdag 11. april kl. 19.00-20.30  
Go`kveld klubben
Børsa bedehus 
En klubb for deg som går i 5.-7. trinn. Vi 
møtes hver tredje onsdag i kjellerstua på 
Børsa bedehus. Vi er også på FB!

Torsdag 12. april kl. 10.00  
Guidet tur i Trondheim med omvisning 
i Nidarosdomen 
Guidet busstur rundt omkring i Trond-
heim. Omvisning i Nidarosdomen. Det blir 
enkel servering i kafeen To tårn ved domen. 
Guiding og omvisning med Helga Røhme. 
Åpent for alle. Buss fra Buvika kl 10:00. Kr 
350,- pr person alt inkludert. Arr.: Buvik 
pensjonistforening

Torsdag 12. april kl. 18.00
Trollmannen frå Oz 
Melhus rådhus 
En fargerik og frodig og livsglad forestill-
ing, for et eventyrlystent publikum i alle 
aldre! For mer informasjon og billetter: 
www.riksteatret.no 

Fredag 13. april kl. 13.00-15.00
Fredagskaffe på Du Verden! 
Du Verden! 
Salg av vafler og kaffe, ting og tang. 
Du Verden, er garasjelokalet som ligger i 
gamle lensmannsbygget i Børsa, ved siden 
av Coop Extra. Åpent for alle – velkommen 
inn! Arr.: Skaun frivilligsentral og Skaun 
voksenopplæring.

Lørdag 14. og søndag 15. april 
kl. 11.00-16.00  
Malerkurs olje/akvarell
Tangen i Buvika
Kari Marie Schrødter er kursleder. Pris 
kr 400,- inkludert kaffe, lunch og trivelig 
fellesskap. Åpent for alle. Påmelding til 
buvikpensjonistforening@gmail.com eller 
Birger Paulsen på tlf. 911 64 676. 
Arr.: Buvik pensjonistforening

Tirsdag 17. april
Spellemann på taket 
– tur til Trøndelag Teater. 
Buss, billett og kaffe/vaffel på Theaterka-
feen: kr. 450,- selges på Servicekontoret 
Skaun rådhus. Arr.: Kultur, fritid og frivil-
lighet, Aktive eldre og DKSS

Tirsdag 17. april kl. 19.00
Besøk hos Skjetne design/Orkland ysteri 
Arr.: Børsa og Viggja  bygdekvinnelag

Onsdag 18. april kl. 19.30
Onsdagskveld på Rossvoll
Skaun rådhus, 3. etasje
Kulturkveld. Program vil bli annonsert. 

Torsdag 19. april kl. 18.00
Åpent treffsted 
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Tirsdag 24. april kl. 11.00
Seniorkino  - Hva vil folk si (2017)
Skaun rådhus, k-sal 
16 år gamle Nisha lever et dobbeltliv. 
Hjemme med familien er hun en paki-
stansk datter, mens ute med venner er hun 
en vanlig norsk ungdomsjente. Når faren 
tar henne på fersken med kjæresten kol-
liderer to verdener. Arr.: Skaun folkebibli-
otek

Tirsdag 24. april kl. 15.00 
For oss over 60 
Fredly folkehøgskole 
Vel møtt til kulturelle innslag og hyggelig 
prat.
   
Torsdag 26. april kl. 10.30  
Tur til Bygdamuseet og 
Skulemuseet Melby Skole Jåra
Vi besøker Bygdamuseet/Skulemuseet, 
Melby Skule fra 1878 i Skaun. Samkjøring 
med egne biler, Birger Paulsen leder an.
Arr.: Buvik pensjonistforening

Torsdag 26. april kl. 14.00 – 17.00 
Ørekafé 
Rossvollheimen 
Vi deler erfaringer. Alle er velkommen, 
også de pårørende til høreapparatbrukere.                                                                                                                       
Arr.: HLF Skaun/Skaun hørselslag

Torsdag 26. april kl. 18.00-20.00
Kløver’n kvinnekafé: Temakveld
A taste of Russia. 
Du Verden! (garasjen gamle lensmannsbygget)
Arr.: Børsa sanitetsforening
   
Fredag 27. april kl. 12.00 
Åpen kafé 
Rossvollheimen 
på Aktiviteten (se egen plakat).

Fredag 27. april kl. 13.00-15.00
Fredagskaffe på Du Verden! 
Du Verden! 
Salg av vafler og kaffe, ting og tang. 
Du Verden, er garasjelokalet som ligger i 
gamle lensmannsbygget i Børsa, ved siden 
av Coop Extra. Åpent for alle – velkommen 
inn! Arr.: Skaun frivilligsentral og Skaun 
voksenopplæring.

Fredag 27. april kl. 18.00
Jubileumskonsert
Rossvoll flerbrukshall
Kulturskolen markerer sine første 40 år 
med stor jubileumskonsert.

Mandag 30. april kl. 19.00 
Vi tover flortynne blomster i ull
Oddnys vevstue 
v/Marit-Bodil Meistad. Ta med håndduk 
og bobleplast (hvis du har). 
Arr.: Buvik Husflidslag

Onsdag 2. mai kl. 19.00-20.30  
Go`kveld klubben 
Børsa bedehus 
En klubb for deg som går i 5.-7. trinn. 
Vi møtes hver tredje onsdag i kjellerstua 
på Børsa bedehus. Vi er også på FB!

Torsdag 3. mai kl. 18.00
Åpent treffsted
Årvak, Børsa 
Servering av kake og kaffe. Hyggelig prat. 
Åpent for alle. Vel møtt!
Arr.: Mental Helse Skaun.
Vi er på Facebook!

Lørdag 5. mai kl.  
Dansefest
Børsa Samfunnshus. 
Musikk av Bjørns Orkester. 
Skjenkebevilling. 
Arr.: Gofot’n Danseklubb



Skaun folkebibliotek er lokalisert i tredje etasje i Skaun rådhus i Børsa. 
Her kan du låne bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrifter og film. 
Åpningstider, ordinære: Man, ons, fre 10.00-16.00. Tir, tor 10.00-19.00. 

Kirken i Skaun: I Skaun kommune er det tre kirker. I Børsa og Buvik kirke er det to guds-
tjenester i måneden, mens det i Skaun kirke er én gudstjeneste i måneden. Gudstjenesteover-
sikt finnes i menighetsbladet som kommer ut fire ganger i året, samt på kirkens nettsider 
www.facebook.com/menigheteneiskaun eller www.kirken.no/skaun

Barseltreningsgruppe med fysioterapeut: Ønsker du å komme i form etter fødsel?  
Da er barseltreningsgruppe noe for deg! Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding! 
Sted: Rådhuset, lokalene til fysio/ergo i underetasjen. 
Tid: fredager 10.30 – 11.30. Ved spørsmål ring tlf. 72 86 73 58/56

Bygdekinoen på Fredly: Programmet for vårsongen er ennå ikke klart, følg bygde-kinoen 
på Facebook! Det blir også oppslag i form av plakater.

Klubb1 har klubb for ungdom hver torsdag, annenhver uke tidligklubb/seinklubb. 

Kafé Hjerterom: Åpent for alle hver onsdag i Børsa bedehus 11.00-15.00. 
Enkel servering med vaffel og kaffe. Voksenopplæringen i Skaun deltar. Arrangeres av 
kirken i samarbeid med Skaun frivilligsentral.

Buvik Pensjonistforening på Tangen i Buvika: 
Faste aktiviteter: Åpen kafé på Tangen hver tirsdag 10.00 til 12.00
Sterk og stødig på Tangen fra kl.12 til 13.00.
Datakafé på Tangen for alle med mobiltelefon, nettbrett eller PC, 
hver onsdag kl.10.00 til 12.00. Alle er velkommen til disse arrangementene.
Første torsdag i måneden 15.30 er det medlemsmøte med underholdning.  
Gratis inngang.  Åpent for alle som vil. Vi ønsker nye innflyttere velkommen.  
Se info på www.buvikpensjonistforening.no og på Facebook.

Sterk og stødig: Treningsgruppa Sterk og stødig trener torsdager 10.00-11.00 og 11.00-
12.00 på Moan klubbhus. Instruktører er Arvid Syrstad, Gunda Lereggen og Birger 
Paulsen.

Skaun Seniordans: Vi øver og trener og hygger oss i Skaunhallen i Buvika tirsdager 
15.15-17.15 og i Børsa Samfunnshus onsdager 14.30-16.30. Gamle og nye dansere ønskes 
velkommen! Henvendelse kan gjøres til telefon 996 17 830 eller 905 84 389, 
eller på e-post: mar-ped2@online.no.

Gofot’n byr opp til dans: Danseklubben arrangerer faste dansekvelder i Eggkleiva 
tirsdager i partallsuker 19.30-22.00. 

Neste utgave av kulturkalenderen distribueres i begynnelsen av mai  og skal 
gjelde for perioden mai til august. Informasjon som skal med i kalenderen sendes til 
kulturkalender@skaun.kommune.no innen 21. mars.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli distribuert et eget Vinterkulturukeprogram i tillegg til 
oversikten i midten på denne kalenderen.


