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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE FRA SKAUN KOMMUNE
PILEGRIMSMOTIVET SOM NASJONAL SATSING

I møtet i Helse, oppvekst og kulturutvalget den 10.03.2009, sak nr 11/09, ble følgende vedtak
fattet:

Helse, oppvekst og kulturutvalget vedtar følgende høringsuttalelse til utredningen "På livets vei
Pilegrimsmotivet — et nasjonalt utviklingsprosjekt":

SKAUN KOMMUNE - ET NATURLIG VALG FOR ETABLERING AV ET REGIONALT
PILEGRIMSSENTER

Skaun kommune ser svært positivt på forslagene i utredningen "Pilegrimsmotivet — et nasjonalt
utviklingsprosjekt", og er glad for at Kultur- og kirkedepartementet gjennom det arbeidet som her
er lagt ned har løftet pilegrimsarbeidet til en nasjonal satsing.

Skaun kommune har gjennom flere år jobbet godt med tilrettelegging for pilegrimer, som
overnattingssteder, pilegrimsbrev, arbeid med pilegrimsleia opp mot skoleverket, og en sterk
bevissthet og et stort engasjement fra kirken i Skaun. Dette har gjort sitt til at vi har satt oss mål om
å bli blant de beste kommunene i landet på pilegrimstilrettelegging.

Skaun kommune er overrasket over at vi ikke er foreslått som en av de regionale pilegrimssentrene
under tiltak 23.2.5 i utredningen. Vi mener vi naturlig hører med blant de regionale
pilegrimssentrene av flere grunner. Dels har dette vært et bevisst mål for kommunen siden vi sendte
søknad om knutepunktstatus til Pilotprosjekt pilegrimsleia høsten 2007, og dels ser vi det som en
riktig prioritering som følge av vår historie og vår beliggenhet. ("Prosjektbeskrivelse
Pilegrimsknutepunkt Skaun" og søknaden sendt Pilotprosjekt pilegrimsleia følger
høringsuttalelsen).

Skaun kommune kjøpte klokkergarden Rena i 2008. Denne ligger inntil det historiske Husaby.
Sigrid Undset bodde på Rena når hun skrev deler av Kristin Lavransdatter.
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Kjøpet av Rena ble gjort for å utviklet stedet Husaby og garden Rena til et viktig kultursentrum i
regionen. Pilegrimsarbeidet er et av de enkeltområdene som ønskes styrket spesielt gjennom kjøpet.

Vi tror etableringen av et regionalt pilegrimssenter i Skaun vil styrke bevisstheten rundt pilegrimen
som en vandrer og sjølve vandringen som et mål. Dette skyldes vår plassering langs "hovedleia"
inn til pilegrimsmålet, og vår beliggenheten hvor leia gjennom Skaun er den delen av Pilegrimsleia
i Norge som vi tror vil bli vandret av flest.

Kulturfestivalen Kristin på Husaby er en stor og tydelig festival med et klart mål.
Pilegrimstradisjonen, kirkehistorie og "verdens mest kjente pilegrim" Kristin Lavransdatter er
viktige bærebjelker i festivalen.

Trondheim og Nidarosdomen er det naturlige sentrum for all pilegrimsvirksomhet i Norge, og vi
mener at regionene nær Trondheim bør styrkes i arbeidet med å løfte pilegrimstilrettelegginga som
en følge av dette.

Vi ønsker å nevne noen av enkeltpunktene som gjør Skaun til et naturlig valg for å bli et regionalt
pilegrimssenter:

• Erkebiskop øystein, Norges fjerde helgen var fra Børsa i Skaun. Et regionalt
pilegrimssenter vil kunne sete fokus på erkebiskopen og hans virke i forhold til Olavsarven

• Et variert overnattingstilbud til pilegrimer, herunder Kleivan pilegrimsherberge

• Husaby, som både historisk og litterært er av stor nasjonal betydning

• Klokkergården Rena som er tenkt som et spennende kultursenter

• Kulturfestivalen Kristin på Husaby

• Skaun kirke fra 1170. Kirka er av stor historisk interesse, og er en av Trøndelags mest
interessante middelalderkirker. Kirka gjør sammen med kirketuftene på Husaby Skaun til et
viktig kirkested i middelalderen

• Kirkekontoret og menighetsrådene i kommunen, og deres engasjement overfor
pilegrimsarbeidet. Skaun har også vært vertskap for gjesteprester fra Tyskland som har hatt
pilegrimsarbeid som en viktig del av sitt arbeid

• Det arbeidet som er startet for å knytte pilegrimstradisjonen som en del av Den kulturelle
skolesekken i skolene i regionen

Skaun kommune ser med spenning på den videre utviklingen av tiltakene skissert i
"Pilegrimsmotivet — et nasjonalt utviklingsprosjekt", og vi forventer at vi får en sentral plass i
denne prosessen.

Utskrift av møtebok følger vedlagt.

Side 2 av 3


