
 

 
 

– et stillhetens sted som viser vei til Kristus  

Utstein Pilegrimsgard Bankkontonummer  3205.21.61095 • Organisasjonsnummer 984792875 
Rennesøy Kyrkjekontor • 4150 Rennesøy • Telefon 51 72 02 13 • Mobiltelefon 480 28 773 

retreat@utsteinpilegrimsgard.no • www.utsteinpilegrimsgard.no 
Besøksadresse: Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy 

 

 

Høringsuttalelse til utredningen ”PÅ LIVETS VEI: Pilegrimsmotivet – et 

nasjonalt utviklingsprosjekt” av 31.12.08. 

 

På vegne av Utstein Pilegrimsgard vil vi si oss tilfreds med at Kirke- og 

kulturdepartementet har tatt initiativet til en så ambisiøs plan for pilegrimsvirksomheten i 

Norge. Vi sier oss også tilfreds med den plass og omtale Utstein Pilegrimsgard har fått og 

er glad for denne impulsen til å se vårt arbeid også i lys av Olavsarven. For oss kommer 

denne utfordringen på et gunstig tidspunkt ved at Utstein Pilegrimsgard ennå er i en  

oppbygningsfase. 

 

Utstein Pilegrimsgard er etablert i nærheten av Utstein Kloster, som er det best bevarte 

klosteranlegg fra Middelalderen. Denne beliggenheten, med mulighet til å bruke 

klosterkirken, gjør at vi har unike muligheter med tanke på pilegrimsleden langs kysten.  

Utredningen erkjenner at kystleia var den viktigste pilegrimsveien i kystnasjonen Norge i 

middelalderen (s.22), og ser åpenbart også det potensialet for framtidig sjøveis 

pilegrimstrafikk som ligger i den meget betydelige norske fritidsbåt-flåten, og i de 

spesielle opplevelsesmulighetene som finnes i kystlandskapet og dets historie (s.43). 

 

Vi tillater oss å peke på at når det gjelder tiltaksplanen, og forslagene til ressursinnsats, er 

der en betydelig skjevhet mellom Østlandet – hvor der bl.a. er foreslått etablering av flere 

pilegrimssentra langs en og samme pilegrimsled, og Vestlandet – hvor der ikke er 

foreslått noen konkrete etableringer ved kysten mellom Stavanger og Trondheim. 

Utstein Kloster vil være et naturlig mål for den foreslåtte seilasen med særskilt 

pilegrimsbåt fra Stavanger til Trondheim (Tiltak 2k, s.157). 

 

På denne bakgrunn vil vi etterlyse en tydeligere satsing og en sterkere ressursinnsats langs 

kystleia. Siden Utstein Pilegrimsgard foreløpig er det eneste eksisterende pilegrimssted 

med nødvendige fasiliteter langs kystleia, vil det være naturlig at stedet blir prioritert i 

forhold til statlige tilskudd til overnattings- og bespisningssteder (Tiltak 2a, s.153). Med 

overkommelig ressursinnsats vil Pilegrimsgarden kunne besørge en betydelig utbygging 
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av både overnattings- og bespisningskapasiteten og opplevelsesmulighetene på dette 

sentrale stedet ved kystleia.. 

 

Vi vil også peke på impulsene fra den keltiske tradisjonen som Pilegrimsgarden er opptatt 

av å integrere i sin virksomhet i form av tidebønner og studier. Kelterne var blant de 

første som brakte kristentroen til våre kyster, og var således med å forberede grunnen for 

Olavs kristningsverk. 

 

Vi sier oss enige i målsettingen om et nært samarbeid mellom et regionalt pilegrimssenter 

i Stavanger og Utstein Pilegrimsgard som er påpekt i utredningen (Tiltak 5g, s.164). Det 

er helt nødvendig med en pilegrimsprest som kan fungere i skjæringspunktet mellom 

Domkirken, Klosteret og Pilegrimsgarden og utvikle pilegrimsmotivet for Rogaland.  

 

Med tanke på et internasjonalt perspektiv, se s. 6 under ”Arbeidsmåter” og s. 38 

”Pilegrimsprester”, vil vi i særlig grad rette oppmerksomheten mot Tyskland der 

pilegrimsinteressen er sterkt økende. Det er svært mange tyske turister som har Stavanger 

som innfallsport og som er interessert i kystleden nordover. Med forbindelse sjøveien til 

Utstein Kloster, Avaldsnes, Kinn, Selje og Nidaros ville man ha et unikt tilbud for den 

økende gruppen av religiøst interesserte turister fra både inn- og utland. 

 

 

Mosterøy 15.4. 2009 

 

På vegne av styret for Utstein Pilegrimsgard, 

 

Reidun Kyllingstad, 

Daglig leder 

 

 

       


