Pilegrimsleia
Skaun kommune

Pilegrimer ved Mellingsetra.

Informasjon sommeren 2020

Velkommen til Skaun kommune sommeren 2020!

Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleia i Skaun – og at denne lille brosjyren
gir deg nyttig informasjon.

Overnattingssteder:
Grunnet koronasituasjonen er overnattingsstedene i Skaun
stengt sommeren 2020.
Det er tilbud om transport fra Skaun kirke – til to overnattingssteder:
Strandheimen gjestehus – tlf. +47 481 05 515
Sundet gård
– tlf. +47 930 83 581
Transport må bestilles minst 1 dag i forveien – gjerne 2-3 dager før.
Henting vil skje i tiden mellom kl. 15 og 17. Tidspunkt avtales ved bestilling.
Transporten går til det valgte overnattingsstedet og tilbake til Skaun kirke dagen
etter. Pris: kr. 600,- tur/retur.
Mulige overnattinger etter Skaun kommune:
Øysand camping
Strandheimen
Sundet gård

92087174
48105515
93083581

23 km
23 km
20 km

0,0 km
post@oysandcamping.no
0,0 km wenche.gran@strandheimen.no
0,0 km
johnwan@online.no

Innkjøp/butikk:

Sted:
Telefon:
til Tr.heim: fra leden:
Coop Skaun, Venn
72864640
38 km
0,0 km
- dagligvarer og post.
- åpningstider ma.-fre. 09-20, lø. 09–18, søndag stengt
Coop Extra og Kiwi, Buvika
- dagligvarer og post
- åpningstider 07 – 23, sø. stengt

26 km

0,5 km

Buvik kafé
72 865740
26 km
- åpningstider ma.-fre. 09.-22, sø. 12.- 22.

0,5 km

Apotek - Børsa
72867580
36 km
8,0 km
- åpningstider ma.-fre. 09-17, lø 10-14, sø. stengt
Bank – Børsa,

07300

36 km

2

8,0 km

e-post

.

Kirker:

Sted:
Telefon:
til Tr.heim: fra leden: e-post
Skaun kirke:
72863151
38 km
0,0 km
- gudstjenester: 28/6 kl.11, 23/8 kl.11, 12/9 kl.11
Husaby kirkeruin – 1 km fra Skaun kirke – 29/7 kl. 19.

.

Buvik kirke:
72863154
26 km 0,4 km.
- gudstjenester: 21/6 kl.11, 12/7 kl.11, 23/8 kl. 13.
-

Buvik kirke feirer 200-årsjubileum i 2020

Arrangement:

Kulturfestivalen Kristin på Husaby – avlyst i 2020.
Se program www.husaby.no
Olsokfeiring mandag 29. juli – friluftsgudstjeneste kl. 19 i kirkeruinene på
Husaby. Ruinen av den middelalderske gårdskirken ligger noen hundre meter sørøst for Skaun kirke ved pilegrimsleia.
Gullsmed Magnhild Rølvåg har atelier og utsalg i kjelleren på Galleri Arctica i

Hammerdalen. Vi anbefaler et besøk. Hun har blant annet laget jubileumssmykket til Buvik kirke.
Se ellers hennes Facebookside.

Transport:

Buss: Børsa og Buvika – til og fra Trondheim 1 gang pr time, sjeldnere i helgene.
Taxi:

Skaun taxisentral tlf. 72 86 33 88

Bagasjetransport:
Det er ikke organisert bagasjetransport mellom overnattingstedene, men slik
transport kan ordnes ved å kontakte det enkelte overnattingssted.

Annet:

Dersom du finner at noen av disse informasjonene ikke stemmer, vennligst gi oss
beskjed. Det samme gjelder om det er informasjon du savner.

Dersom du finner mangler ved merking eller rydding av Pilegrimsleden gjennom Skaun
kommune, vil vi gjerne ha en tilbakemelding. Det er da viktig at vi får vite så nøyaktig
som mulig hvor problemet er.
Kontakt:

Skaun kommune – tlf 72 86 72 00, kontaktperson Steinar Haugen.
Pilegrimssenter Dovrefjell, tlf. 924 83 147
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En rast på leia gjennom Skaun.

Informasjonsportal nett:

www.pilegrimsleden.no
Alle vi som arbeider med pilegrimer i Skaun kommune
ønsker deg/dere en god vandring her hos oss.
Fred og alt godt!
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