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Oppsummering etter møte, Skaun menighetshus 07.04.2021.
Formålet med møtet er å kartlegge behov og ønsker knyttet til drift av Skaun menighetshus, med tanke
på bygging av nye Venn oppvekstsenter på samme tomt.
Ola Skauge innledet med at de frammøtte hadde mandat for å representere Skaun menighetshus,
menighetsrådet og lokalt arbeid knyttet til Pilegrimsleden, og at de la fram behov og ønsker på vegne
av disse.

Parkering
Skaun kirke har plass til 180 personer, og det anslås et behov for parkeringsplass til 70-80 biler ved
begravelser eller andre aktiviteter i kirken på dagtid. Omtrent halvparten av disse blir stående utover
ettermiddagen ved minnesamvær i menighetshuset. Ved arrangementer i menighetshuset vil det være
behov for 35-70 parkeringsplasser, disse kan foregå på både ukedager og i helg.

Pilegrimer
Skaun menighetshus brukes til overnatting for pilegrimer på sommerhalvåret. Menighetshuset har
kapasitet på 16 personer til overnatting, behovet for overnattingsplasser er tidvis over det dobbelte av
dagens kapasitet. I løpet av de neste 7-10 årene forventes det at behovet vil tredobles i forhold til
dagens kapasitet. Kort avstand til Skaun kirke gjør at menighetshuset er spesielt godt egnet til å huse
pilegrimer og derfor er et populært overnattingssted. Skolen brukes til overnatting én gang i året. Det
pågår et skifte i hvilke fasiliteter/standard, pilegrimer ønsker seg, fra sovesal til mer private rom og økt
servicenivå.
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Uteareal
Menighetshuset disponerer ikke andre utearealer enn parkeringsplassen og en tynn gresstripe mellom
menighetshuset og parkeringen. Gresstripen brukes tidvis som teltplass for pilegrimer.

Ønsket areal
Skaun menighetshus ønsker å overta hele bygget, altså den delen som Skaun kommune disponerer til
barnehage i dag, i tillegg til det arealet menighetshuset eier i dag. Dette for å øke kapasiteten bl.a. som
overnattingssenter for pilegrimer. Utearealet i midten av bygget, hesteskoen, bør da inngå.

Alternativer
Prosjektleder stilte spørsmål knyttet til noen løsninger. Dette betyr ikke at kommunen har en plan om å
gjennomføre noe av dette, men det er en øvelse for å finne ut av hvilke muligheter og hvilket
handlingsrom vi har.
Scenario
Menighetshuset overtar hele bygget
Barnehagedelen rives, det gamle biblioteket kan
disponeres av menighetshuset. (U-bygget blir til
et L-bygg.)
Nytt menighetshus et annet sted på tomta

Nytt menighetshus et annet sted i Skaun

Med hilsen
Teknisk kontor
Ronja Eline Kåveland
prosjektleder
Direkte innvalg: 72867200

Repr. for menighetshusets kommentar
Forutsetning at dette er tilnærmet vederlagsfritt
for menigheten.
Bedre enn ingenting.
Det forutsettes i så fall at nytt hus er på plass før
det eksisterende rives og at
overnattingsmuligheter ivaretas. Det påpekes at
det ligger en verdi i det dugnadsarbeidet som er
lagt i å bygge menighetshuset og at dette bygget
har en verdi utover kostnaden på
bygningsdelene. Det ligger mye folkesjel i
veggene her.
Ønskes ikke, nærheten til kirken er unik og
viktig.

