
Pilegrimsleia gjennom Skaun: 
 

Overnatting og guiding 
 
På pilegrimsvandringen gjennom Skaun kan du velge å overnatte enten på Venn/Husaby – eller strekke 
dagsetappen enda noen kilometer og ta inn på Kleivan pilegrimsherberge, som ligger like ved 
Pilegrimsleia, på veien ned mot Buvika. Det er fint om du tar en telefon og varsler ankomsten på forhånd. 
 
 
Pilegrimsmottaket på Venn 
Overnatting i Menighetshuset (rød, enetasjes bygning), som ligger ved siden av middelalderkirken. 
Feltsenger. Kjøkken. WC. Dusj på skolen (nabobygget). Større grupper kan sove på skolen 
(flatseng/medbragt sovepose og underlag). 
Kort vei til kolonialbutikk. Det kan ordnes med adgang til kirken – og guiding på Venn og Husaby. 
Pris for overnatting i Menighetshuset med tilgang på kjøkken; 200 kroner  
Kontakt: Skaun kirkekontor, tlf. 72 86 31 51 eller post@skaun.kirken.no 
 
Kleivan pilegrimsherberge 
Vakkert beliggende husmannsplass, høyt og fritt ved Ilhaugen, med utsikt over Buvika og 
Trondheimsfjorden. Pilegrimsherberge i innredet låve (7 senger) og i Ola-stu (2 senger). Vertskapet kan 
by på hjemmelaget, lokalprodusert mat – samt matpakke og fylt termos for pilegrimene når de drar videre. 
Servering også i gapahuk med fantastisk utsikt mot solnedgangen over fjorden. 
Vertskapet kan fortelle om lokal historie og vise rundt i hagen. 
Pris for overnatting i seng (egen sovepose); kr. 250 med selvhushold. 
Oppredd seng m. frokostbord; 450 kroner. 
Alle måltider kan bestilles. Gode sanitærforhold m/dusj. 
Kleivan er åpen hele året og tilbyr overnatting, bespisning og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper. 
Det tilbys også guiding i pilegrimsleia. 
Kontaktperson: Liv Aastad, tlf. 976 98 715, www.kleivanvekst.no 
 
 
Overnatting i stabbur 
Overnatting for 6 – 8 personer i innredet stabbur på bondegård ved pilegrimsleia mellom Venn og Husaby. 
Sovepose eller medbrakt sengetøy. Tilgang til kjøkken, dusj og wc. 
Mulighet for sengeplasser også i låna og madstu. 
Pris pr. seng; 200 kroner med eget sengetøy. 
Kontakt: Joar Hernes, tlf. 906 58 818 
 
 
Skaun bygdamuseum 
Museet ligger like ved Pilegrimsleia, og består av en gammel husmannsplass på Skreddarhaugen ovenfor 
Husaby, en skole fra 1878 på Melby og dessuten ei lokalhistorisk museumsutstilling på Venn. 
Kontaktperson for omvisning; Hallgerd Aune, tlf. 72 86 48 84 
 
 
Snefugl gård, Buvika 
Tilbyr arrangementer for grupper med guidet tur langs pilegrimsleia, kombinert med bespisning på 
Snefugl gård. Vertskapet byr på lokal tradisjonsmat og samvær i fjøs, stabbur og peisestue, som er 
innredet til møte- og selskapslokaler. Det ordnes også med transport til og fra. Gården er gammel, og 
omtales i Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter. 
Kontakt: Arnstein Saltnes, tlf. 72 86 52 36. www.snefugl.no  


