
Vandringsprogram 2019

Kontakt:

Pilgrimspræst

Anne Louise

Lindström Hanson

Mobil: 20 14 50 23

mail: anlh@km.dk

Refleksion

Fordybelse

Ro

Nærvær



"Uden fordybelse ingen fornyelse"
Ligesom et træ eller en blomst visner, hvis det ikke
har rod, sådan visner et menneske uden fordybelse.
Uden fordybelse rammes vi af stress, udbrændthed, 
meningsløshed og overfladiskhed.

Tidligere Biskop Steen Skovsgaard

Velkommen til Pilgrimshuset

Vores Pilgrimshus på søkanten i Maribo er et hvilested  for både krop og 
sjæl. Det er et sted, der indbyder til refleksion, fordybelse, ro og nærvær.

Og endelig er det et sted, der indbyder til masser af pilgrimsvandring. I 
den hyggelige café kan man nyde god mad og drikke. Og man kan 
overnatte på vores herberg. 

Har du spørgsmål eller brug for en samtale, kan vores pilgrimspræst 
Anne Louise Lindström Hanson kontaktes på 20145023 eller 
anlh@km.dk. 

Har du spørgsmål vedr. cafeen eller herberget kontakt da venligst 
bestyrer Louise Buhl Skjold på 30636620 eller 
louise.pilgrimshuset@gmail.com. 

Fællesspisning

Pilgrimshusets Café inviterer hver anden onsdag til hyggelig 
fællesspisning. Se datoer, menu og pris på opslag i Pilgrimshuset, på 
hjemmesiden eller på facebook. Eller kontakt Louise Buhl Skjold, mobil: 
30 63 66 20.

Strikkeklub

Hver tirsdag mødes vi kl. 14-16 og strikker dåbsklude mm. til Kirkens 
Korshær. Velmødt!

Himmelske dage

Tors. d. 30. maj  søn. d. 2. juni 2019: GÅ MED
Der indbydes til Himmelske Dage  på Heden d. 30. maj - 2. juni, hvor 
der vil være en lang række foredrag, koncerter, workshops, 
pilgrimsvandringer samt meget andet. 
Se det spændende program her:
http://www.kirkedage.dk/tag/herning-2019/   

Følg vores Hjemmeside www.pilgrimshus.dk
eller facebookside for nærmere information



Alle onsdage kl. 10.00 v. Pilgrimshuset i Maribo.

Onsdagsvandringer er for alle, der holder af at få frisk luft og gå en god 

tur i fællesskab med andre.

Vandringerne indledes ofte med en lille refleksion, f.eks. over et af de syv 

pilgrimsord, som er frihed, enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, 

langsomhed, åndelighed og fællesskab.

Vandringerne annonceres uge for uge på facebook (og i Pilgrimshuset) og 

varierer i længde. Alle er velkomne til at deltage. Husk blot praktisk 

fodtøj og evt. en madpakke. Madpakke kan bestilles senest dagen før i 

Pilgrimshusets cafe på tlf.: 30 63 66 20.

Start: Pilgrimhuset kl. 10.

Onsdagsvandringer

Torsdags-Cafe i Pilgrimshuset

Ca. otte gange om året afholdes der torsdags-cafe i Pilgrimshuset, hvis 

tema varierer gang for gang. Centralt står dog samværet, samtalen og 

sameksistensen. Der kan købes kaffe/the og kage for 35 kr.

Fredag d. 29. nov. kl. 16.00  søndag d. 1. dec. kl. 13.00

Adventsretræte: Vi venter på Kristus

Vi går i fællesskab adventstiden i møde i en atmosfære af stilhed kun 

afbrudt af andagter, pilgrimsvandring og individuel åndelig 

vejledning.

Sted: PilgrimsHuset Maribo  Klostergade 16-20, 4930 Maribo

Pris: 1200 kr. for eneværelse.  900 kr. for deleværelse.

Tilmelding senest d. 22. nov. til:  mimu2903@gmail.com (v. 

Marianne McLaughlin). 

Retræteledere: Kevin McLaughlin og Marianne McLaughlin

Hjemmeside www.pilgrimshus.dk

Sangaften 

Oplæg og samtale om menneskets plads i skabelsen  

Oplæg og samtale om de syv pilgrimsord  

Kort aftenvandring og samvær i haven 

Sangaften 

Oplæg og samtale om bøn og meditation  

Oplæg og samtale om pilgrimsfærd

Julefortællinger  

7. marts

4. april 

9. maj

7. juni 

5. sep.

10. okt.

7. nov.

5. dec. 

kl. 19:

kl. 19:

kl. 19:

kl. 19:

kl. 19:

kl. 19:

kl. 19:

kl. 19: 

Kommende torsdags-cafeer: 



Fredag d. 3 maj kl. 16.00  søndag d. 5. maj kl. 13.00

Påskeretræte:    Død til opstandelse  

Lad os individuelt, i fællesskab og sammen med disciplene reflektere 

over påsken i vores liv i en atmosfære af stilhed kun afbrudt af 

andagter, pilgrimsvandring og individuel åndelig vejledning.

Sted: PilgrimsHuset Maribo  Klostergade 16-20, 4930 Maribo

Pris: 1200 kr. for eneværelse.  900 kr. for deleværelse.

Tilmelding senest d. 1. marts til:  mimu2903@gmail.com (v. 

Marianne McLaughlin). 

Retræteledere:   Kevin McLaughlin og Marianne McLaughlin

Hjemmeside www.pilgrimshus.dk

Fredag d. 1. nov. k. 16.00  søndag d. 3. nov. kl. 13.00

Efterårs retræte: Lær mig, O skov, at visne glad  (DDS 731).

Vi går i fællesskab efteråret i møde i en atmosfære af stilhed kun 

afbrudt af andagter, pilgrimsvandring og individuel åndelig 

vejledning. 

Sted: PilgrimsHuset Maribo  Klostergade 16-20, 4930 Maribo

Pris: 1200 kr. for eneværelse.  900 kr. for deleværelse.

Tilmelding senest d. 25. okt. til:  mimu2903@gmail.com (v. 

Marianne McLaughlin). 

Retræteledere: Kevin McLaughlin og Marianne McLaughlin

Hjemmeside www.pilgrimshus.dk

Onsdag d. 17. april 2019 kl. 10.00: Familievandring

Tag dine børn eller børnebørn med i hånden og gå med på en lille 

vandring (max 3 km.) langs sø og skov på jagt efter spor af natur   og 

måske et lille påskeæg. Hvis vejret tillader det, slutter vi af med at spise 

vores medbragte madpakker på ruinerne v. Pilgrimshuset.

Start: Pilgrimshuset kl. 10. 

 
Fredag d. 19. april 2019 kl. 11.15: Meditativ Langfredagsvandring  

Denne Langfredagsvandring vil tage udgangspunkt i den bibelske 

fortælling om Jesu lidelse og død. Turen går til Naturskolen og vil være 

på 6-8 km. Vi vil fortrinsvis gå i stilhed. 

Start: Pilgrimshuset kl. 11.15. 

NB: Der er liturgisk Langfredagsgudstjeneste i Domkirken kl. 10.00.

Temavandringer

Fredag d. 17. maj 2019 kl. 10.00: Bededagsvandring til Østofte Kirke
Velkommen til Bededagsvandring gennem

skov og ad landevej til Østofte Kirke

(ca. 8. km.). Vandringens tema er bøn .

Efter vandringen og madpakkespisning

tager vi bussen tilbage til Maribo

(man er også velkommen til at gå tilbage).

Vandringen ledes af Marianne og

Kevin McLaughlin. 

Start: Pilgrimshuset kl. 10.



Lørdag d. 22. juni 2019 kl. 9.00: Sommervandring rundt om Søndersø 

Efter en lille andagt i Pilgrimshusets have begiver vi os af sted på en 
sanserig sommervandring rundt om Søndersø (20-25 km.). Husk 
madpakke og rigeligt med væske. Madpakke kan bestilles senest dagen før 
i Pilgrimshusets Cafe på tlf. 30 63 66 20.
Start: Pilgrimshuset kl. 9.00

Onsdag d. 10. juli 2019 kl. 10.00: Birgitta-
vandring
Denne onsdag vil der være Birgitta 
Pilgrimsvandring med kropsbøn fra Pilgrimshuset 
fra kl. 10.00 med sygehuspræst Birthe Friis og 
sognepræst Tom Friis. Vi går 7,5 km. ud til 
Engestofte Kirke. I kirken findes den gamle 
Birgitta altertavle fra Birgittas Klosterkirke i 
Maribo. Ved kirken spiser vi vores medbragte 
madpakke og går derefter de 7,5 km. tilbage til 
PilgrimsHuset Maribo. Husk vand og madpakke! 

Start: Pilgrimshuset kl. 10.00 (Der er morgensang 
i Domkirken kl. 9.00)

Lørdag d. 31. august 2019 kl. 10.00: Walk-in-dåb 

Vil du gerne døbes, men er du aldrig blevet det, så har du nu mulighed for 
at blive det gennem en helt personlig dåbs-vandring. 
Vi mødes i Maribo Domkirke kl. 10, hvor man vil blive taget imod af 
Pilgrimspræsten. Efter en kort introduktion vandrer vi ca. 6. km langs sø 
og skov ved det smukke Maribo.

I en atmosfære af stilhed, bøn og Guds natur ønsker vi med disse 
retræter at give dig mulighed for at lytte til dig selv og dine dybeste 
længsler  og stilhed til at lytte til Gud. Nedenfor kan du læse om 
vores fire kommende retræter.

Fredag d. 8. marts kl. 16.00  søndag d. 10 marts kl. 13.00 
Fasteretræte: Tid til fordybelse
Vi går i fællesskab fasten i møde i en atmosfære af stilhed kun afbrudt 
af andagter, fælles pilgrimsvandring og individuel åndelig vejledning. 
Sted: PilgrimsHuset Maribo  Klostergade 16-20, 4930 Maribo
Pris: 1200 kr. for eneværelse.
900 kr. for deleværelse. Tilmelding senest d. 1.
marts til:  mimu2903@gmail.com (v. Marianne McLaughlin). 
Retræteledere:   Kevin McLaughlin og Marianne McLaughlin
Hjemmeside www.pilgrimshus.dk

Lørdag d. 5. okt. 2019 kl. 9.30  16.00: PILGRIMSDAG I MARIBO
Dagen står i HÅBETs tegn.
Velkomst i Pilgrimshuset m. morgensang.
Foredrag om det grønne håb , frokost og vandring (ca. 8 km.). 
Afslutning med andagt i Domkirken. 
Tilmelding senest 30. okt. til Pilgrimspræst Anne Louise Lindström 
Hanson på anlh@km.dk eller tlf.: 20 14 50 23. 
Pris 150 kr. (for forplejning).

Pilgrimsretræter



Undervejs på vandringen får hver deltager en dåbssamtale med præsten. 
Vandringen afrundes ved Domkirken, hvor alle  en efter en  bliver døbt. 
Der vil være musik og sang i kirkerummet, og bagefter byder vi på en 

forfriskning, hvor alle får en dåbsgave, fx en salmebog eller en 

genfortælling af Bibelen.

Vigtig information: Medbring gyldig legitimation med foto, fx kørekort 

eller pas. Hvis du er under 18 år, skal du have mor eller far med (HUSK: 

Du skal have fuldmagt fra begge forældre, så deltager kun den ene, skal 

du have fuldmagt med fra den anden). Er du over 18 år skal du stadig have 

to vidner med, f.eks. et par i familien eller fra venskabskredsen, ellers 

stiller vi vidner til rådighed på stedet.

Start: Domkirken kl. 10.

Lørdag d. 7. september 2019 kl. 10.00: Birgitta-vandring
I forbindelse med Birgitta-festivalen d. 6 - 8 sep. i Maribo afholder vi 

denne lørdag i samarbejde med den Katolske Kirke en særlig Birgitta-

vandring. En vandring, hvor vi vil mindes Birgittas mod og dybe 

livsindsigt. Tjek venligst Pilgrimshusets eller festivalens hjemmeside for 

nærmere information.

Onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 10.00: Familievandring
Kom og lad os sammen se, om vi kan finde regnbuen, som Gud en gang 

for længe siden satte på himmelhvælvingen. Turen vil være på ca. 3. km. 

Vi slutter af med boller og varm kakao i Pilgrimshuset til 40 kr. 

Tilmelding skal ske senest to dage før til Louise Buhl Skjold, mobil: 30 

63 66 20.  

Start: Pilgrimshuset kl. 10.

Søndag d. 8. december 2019. kl. 11.30  14.00: Adventsvandring og 
vafler 
Efter højmessen i Domkirken går vi en tur rundt omkring Nørresø (ca. 3 

km.). Turen rundes af i Pilgrimshuset, hvor pilgrimspræsten vil fortælle 

om Pilgrimshusets historie, dagligdag og fremtidsvisioner. 

Der serveres kaffe/the og en vaffel til et beløb af 40 kr. Tilmelding skal 

ske senest to dage før til Louise Buhl Skjold, mobil: 30 63 66 20.  

Start: Pilgrimshuset kl. 11.30

Pilgrimsdage

Lørdag d. 6. april 2019 kl. 9.30  16.00: PILGRIMSDAG I MARIBO
Dagen står i SKABERVÆRKETs tegn.
Velkomst i Pilgrimshuset m. morgensang.
Foredrag v. Kevin McLaughlin, frokost og vandring (ca. 8 km.). 
Afslutning med andagt i Domkirken. 
Tilmelding senest 1. april til Pilgrimspræst Anne Louise Lindström 
Hanson på anlh@km.dk eller tlf.: 20 14 50 23. 
Pris: 150 kr. (for forplejning)  

Lørdag d. 27. juli 2019 kl. 09.00  16.00: PILGRIMSDAG PÅ FEJØ
Dagen står i HELBREDELSENs tegn.
Kl. 9.00: Velkomst v. pilgrimspræst
i Den Helbredende Have. 
Kl. 9.15  10.00: Rundvisning i
haven v. Anne Moloney. 
Kl. 10.00  16: Vandring m. andagt
i kirken og evt. en svømmetur
undervejs.
Kl. 16 - 17: Afslutning i Den
Helbredende Have m. kaffe, kage
og samvær. 
Vandringen vil være på ca. 15-20 km.
Det er frivilligt, om man vil køre med i biler fra Pilgrimshuset kl. 8.15, 
(giv besked i god tid!), eller om man selv sørger for transporten til Den 
Helbredende Have på Fejø. Husk madpakke og badetøj. 
Tilmelding senest 22. juli til Pilgrimspræst Anne Louise Lindström 
Hanson på anlh@km.dk eller tlf.: 20 14 50 23.
Pris: 50 kr. (for kaffe/the og kage).Alle vandringer er  med mindre andet er nævnt  v. pilgrimspræst 

Anne Louise Lindström Hanson, anlh@km.dk / mobil 20 14 50 23.


