
PilgrimsHuset

Program for 2020



Velkommen til Pilgrimshuset
Siden Danmarks første pilgrimspræst blev ansat for 10 år siden, er pil-
grimsvandring vokset i popularitet over hele landet. Mange mennesker 
er religiøst søgende, og hvilket sted er bedre at finde fred og fordybel-
se, end i naturens katedral?

Det at vandre langs en pilgrimsrute er ikke kun en ydre rejse, det er 
også en indre rejse, hvor hjernen renses og hjertet åbnes, så vi kan 
erfare en dimension af livet, der ellers kan gå tabt i en fortravlet, digital 
hverdag.

Lolland-Falsters natur er smuk og storslået, og der er aldrig langt til 
skov, sø og strand. Desuden ligger der smukke, gamle middelalderkir-
ker overalt i landskabet – rum, hvor man kan træde ind, sætte sig på 
en bænk og hvile fødderne, mens man mærker historiens vingesus, der 
sidder i de gamle mursten.

Siden Maribo blev bygget omkring et birgittinerkloster i 1400-tallet, 
har byen haft status som kulturelt og religiøst hovedsæde på de dan-
ske sydhavsøer. Midt i Maribo ligger Domkirken og ved siden af den, 
Pilgrimshuset.

Pilgrimshuset i Maribo er ejet af folkekirken, og husets café drives af 
frivillige. Man kan spise sin egen madpakke i caféen, drikke en kop 
kaffe/the, købe lidt mad og få sig en god snak eller en stille stund. 
Der er ugentlige vandringer, ofte anført af pilgrimspræst Anne Louise 
Hanson, og alle er velkomne til at gå med. Der er også mulighed for at 
overnatte i Pilgrimshuset.  

 → Læs mere på www.pilgrimshus.dk

 
De syv pilgrimsord 

frihed · enkelhed · stilhed · langsomhed 

bekymringsløshed · åndelighed · fællesskab



Onsdagsvandringer
Der er onsdagsvandringer for alle, der holder af at vandre i fælles-
skab med andre. 

Vi mødes kl. 10.00 ved Pilgrimshuset og starter ofte med en kort 
bøn og en refleksion over et af de syv pilgrimsord: Frihed, enkelhed, 
stilhed, langsomhed, bekymringsløshed, åndelighed og fællesskab. 

Dagens pilgrimsord bruges som tema, man kan fordybe sig i under-
vejs, og ordene forbinder således den ydre vandring med den indre 
vandring. 

Nærmere info om onsdagsvandringerne kommer måned for måned 
på PilgrimsHusets Facebook-side:  
www.facebook.com/pilgrimshuset/  
 
samt på vores hjemmeside:  
www.pilgrimshus.dk/

Husk blot praktisk fodtøj, vand og eventuelt en madpakke. 

Stilledage
Én gang månedligt holder vi stilledag i Pilgrimshuset med Kevin 
og Marianne McLaughlin som værter. Det foregår kl. 9.30-16.30.

Når vi mødes, præsenteres dagens program. Man kan som regel 
deltage i en vandring, være i Pilgrimshuset eller haven, eller man 
kan sætte sig ind i Domkirken og nyde roen og atmosfæren. Vær-
terne er til rådighed for samtale dagen igennem, hvis man ønsker 
det.

Der er frihed for den enkelte deltager til at være med i det om-
fang, man selv ønsker. 

De første stilledage er lørdag den 14. marts og lørdag den 25. 
april. Derefter er der stilledag cirka en gang om måneden. 
Datoerne vil blive annonceret en måned i forvejen på hjemmesi-
den og på Facebook. 

Pris: 50 kr. (incl. kaffe/te, excl. mad)
Medbring selv madpakke
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.



Særlige pilgrimsvandringer i 2020
Onsdag den 8. april kl. 10.00:  
Vi vandrer for klimaet (ca. 10 km.)
Vi mødes ved Pilgrimshuset kl. 10.00 og marcherer med tanke på 
den jord, som vi dagligt lever vores liv på. Hvad betyder jordens 
liv for os? Og det modsatte - hvad betyder vi for den? 
Dagen står således i klimaets tegn. 
NB. Der er morgensang i Domkirken kl. 9.00 med efterfølgende 
kaffe og boller i Pilgrimshuset.

Langfredag den 10. april kl. 12.00:  
Meditativ vandring til Holeby Kirke (10 km/bus tilbage)
Vi mødes ved Pilgrimshuset kl. 12.00. Efter en kort introduktion 
til dagens program vandrer vi i en vekselvirkning mellem stilhed 
og samtale til Holeby Kirke. I kirken vil der være en kort medita-
tion, og vi vil drikke medbragt kaffe/the eller lignende. 
NB. Der er langfredagsgudstjeneste i Domkirken kl. 10.00.
 
Mandag den 13. april (2. påskedag) kl. 10.00:  
Familievandring til Kajakklubben (3 km.)
Tag dine børn eller børnebørn i hånden og gå med på denne korte 
vandring langs søen ud til Kajakklubben. Vandringen vil foregå 
som en fortælling i børnehøjde. Der er mulighed for at spise sin 
medbragte madpakke ved Kajakklubben, hvor der også er en lege-
plads. Derefter går vi tilbage til Pilgrimshuset. 

Mandag den 4. maj kl. 16.00:  
Befrielsesvandring med sang og samtale undervejs (6 km.)
I anledning af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 1945 vil 
vi med denne vandring reflektere over, hvad befrielsen betyder for 
os i dag: Hvad vil det sige at leve i et frit land? Hvad vil det sige 
at være et frit menneske? Under vandringen i de smukke omgivel-
ser ved Maribo vil der være et par befrielsessange, og vi slutter af 
i Pilgrimshusets Have med en kold forfriskning.

Lørdag den 6. juni kl. 9.30 – Søndag den 7. juni kl. 17.00:
Pilgrimsweekend i Maribo 
Tema: Den hellige Birgitta af Vadstena.
Denne weekend skal vi i fællesskab vandre, holde gudstjeneste, 
høre foredrag om Birgitta af Vadstena og spise sammen.  
Tilmelding til Kevin McLaughlin, som kan være behjælpelig med 
at finde overnatning. Find kontaktinfo på sidste side.
Pris: 450 kr. 



Torsdag den 11. juni kl. 19.00:  
Aftenvandring (4-5 km)
Denne aften er samtalecaféen rykket udenfor. Vi begynder med 
en vandring på cirka 4-5 km. i behageligt tempo, hvorefter der 
er kaffe/the og kage (35 kr.) samt hyggeligt samvær i Pilgrims-
husets have. 

Søndag den 21. juni kl. 11.30:  
Pilgrimstur på cykel til Søholt (18-20 km.)
Hører du til dem, der hellere cykler end vandrer, og gerne vil 
på pilgrimstur, så er denne tur for dig. Vi mødes ved Pilgrims-
huset kl. 11.30 og cykler til Søholt Gods, hvor vi finder et sted 
ved godset eller i skoven til at spise vores medbragte frokost. 
Efter et godt hvil samt en lille andagt cykler vi sammen tilbage 
til Pilgrimshuset.

Lørdag den 25. juli kl. 10.00: 
Pilrimsdag på Fejø (cirka 10 km.) 
Vi mødes i Den Helbredende Have, Storemosevej 32 på Fejø, kl. 
10.00. Efter en velkomst ved havens ejer Anne Moloney vandrer 
vi til Fejø kirke, hvor der er andagt ved pilgrimspræst Anne Lou-
ise Hanson. 
Vi spiser vores medbragte madpakker på Dybvig Havn, og her-
efter vandrer vi ad stier til Sletteren Strand med badning. Her er 
der opsamling i biler, eller man kan vælge at vandre tilbage til 
Den Helbredende Have. Vi runder dagen af med kaffe/the, kage 
og hyggeligt samvær i haven.

Søndag den 16. august kl. 10.30:  
Fra Skovkirken i Karlelunden til Købelev Kirke
Vi begynder med gudstjeneste i Skovkirken kl 10.30 ved Su-
sanne Oxholm Bay Jacobsen. Herefter er der pilgrimsvandring 
fra Skovkirken til Købelev Kirke og tilbage til skovkirken. I alt 
cirka 13 km. Vi nyder vores medbragte madpakke undervejs, 
ligesom vi nyder naturens storhed og enkelhed.
Alle er velkomne - husk blot praktisk fodtøj og madpakke.

Fredag den 4. - lørdag den 5. september 
Pilgrimsvandring under Birgittadagene
Der er Birgittadage i Maribo den første weekend i september.  
I forbindelse hermed vil der være forskellige aktiviteter i og om-
kring Domkirken og Pilgrimshuset, blandt andet en økumenisk 
pilgrimsvandring. 
Se hjemmesiden for nærmere info.



• Lørdag den 22. august kl 10.00: Hyllekrog (ca. 10-12 km)
• Lørdag den 29. august kl 10.00: Albuen (22 km)
• Lørdag den 19. september kl 11.00: Knudshoved Odde  

(20 km) 

Den klassiske Camino til Santiago de Compostella slutter ved 
Finisterre (latin for jordens ende). Det er ude ved Atlanterha-
vet, hvor man kun kan se vand så langt øjet rækker fra landets 
yderste punkt. 

Vi skal også vandre ud til jordens ende, hvor der er vand så 
langt øjet rækker. Vores vandringer starter på parkeringsplad-
sen hvert sted. Efter en kort præsentation og information går 
man det meste af turen i stilhed. Hele turen går langs vandet 
ved stranden. Der er høj himmel, vidtstrakt hav, ingen asfalt, 
næsten ingen huse og heller ingen steder, man kan købe noget 
at spise. Derfor skal man medbringe mad og drikke til eget 
forbrug. Medbring også gerne badetøj. En stor del af turen går 
vi i sand, så husk egnet fodtøj! 

"Tab for alt ikke lysten til at gå: jeg går mig hver dag 
det daglige velbefindende til og går fra enhver syg-
dom; jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg 
kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra 
den.”

Søren Kierkegaard (1813-1855), dansk filosof

Tre stilhedsvandringer til jordens ende:



Retræter

• Fasteretræte: Fredag den 28. februar - søndag 
den 1. marts 
 

• Påskeretræte: Fredag den 1. maj - søndag den 
3. maj 
 

• Adventsretræte: Fredag den 27. november - 
søndag den 29. november

 
Se program og pris på Pilgrimshusets hjemmeside.

Retræte betyder tilbagetrækning fra et sted, i dette 
tilfælde at trække sig tilbage fra sin hverdag for at 
finde ro og fordybe sig, enten alene eller sammen 
med andre.



Velkommen til samtalecafé i Pilgrimshuset, som afholdes otte torsdage 
om året. Indholdet for disse aftener vil variere mellem oplæg, fælles-
sang og samtalen om både store og små ting i livet.  
Kaffe/the og kage kan købes for 35 kr.

Programmet for årets samtalecaféer er:
• Torsdag den 6. februar kl. 19.00: Et gudindetempel i Assam ved 
• sognepræst Anders Blichfeldt
• Torsdag den 5. marts kl. 19.00: Forholdet mellem menneske og 

natur ved Kevin McLaughlin
• Torsdag den 2. april kl. 19.00: PilgrimsHuset Maribo – et betyd-

ningsfuldt pilgrimcentrum på vejen ved pilgrimspræst Anne Louise 
Hanson

• Torsdag den 7. maj kl. 19.00: Sangaften med Vibeke Dietz, Eva 
Matjeka og Finn Otte Møller

• Torsdag den 11. juni kl. 19.00: Aftenvandring ved pilgrimspræst 
Anne Louise Hanson 

• Torsdag den 3. september kl. 19.00: Fortælling i ord og billeder om 
at vandre på Caminoen

• Torsdag den 8. oktober kl. 19.00 (endnu ikke fastlagt)
• Torsdag den 12. november kl. 19.00: Sangaften med Vibeke Dietz, 

Eva Matjeka og Finn Otte Møller
 
For programpunkter, som ikke er fastlagt endnu, hold øje med hjemmesiden 
og Facebook.

Samtalecafé



PilgrimsHuset Maribo
Klostergade 16-20
4930 Maribo
  
www.pilgrimshus.dk

www.facebook.com/pilgrims-
huset/

Kontakt os 

Medarbejder  
Kevin McLaughlin 
Telefon: 30 63 66 20
Mail: kmclomi@hotmail.com

Husudvalget
Domprovst Anne Birgitte Reiter
Telefon: 54 78 06 86
Mail: abre@km.dk

Pilgrimspræst  
Anne Louise Lindström Hanson
Telefon: 20 14 50 23
Mail: anlh@km.dk

Pilgrimshuset i Maribo


