
Årsberetning  marts 2018- marts 2019       28-3-19  Pilgrimshuset, Maribo  Venneforening 

Jeg har i denne 2.årsberetning, som formand, taget udgangspunkt i foreningens formål for også på 

denne måde at lave et rids og en status på, hvad vi har arbejdet med gennem det sidste år. 

Dog vil jeg starte beretningen med fortælle at vi fik ny pilgrimspræst Anne Louise Hanson d.1.juli 

18 og dermed begyndte et nyt kapitel i Husets korte historie. Vi har i bestyrelsen gemt en plads 

som suppl. til Louise, den takkede hun heldigvis ja til , det giver god mening at pilgrimspræsten er 

med i bestyrelsen og hun deltager også i Refugiets bestyrelse på den måde at 1.pkt på 

dagsordenen er hendes. 

Formanden for Venneforeningens bestyrelse pt Susan Rasmussen, er trådt ind i Refugiets 

bestyrelse pr.13.dec 18, hvilket knytter de to bestyrelser sammen og dermed skaber grobund for 

tæt samarbejde via Husudvalget: Domprovst Anne Reiter, medl. af Refugiet, Louise, bestyrer, 

Kevin Mclaughlin ansat og frivillig, pilgrimspræst Anne Louise, Marianne Mclaughlin, retræteleder, 

medl. af denne bestyrelse og frivillig, Susan Rasmussen, formand for denne bestyrelse og medl af 

Refugiets bestyrelse samt frivillig. 

Foreningens formål : 

- At afholde og støtte aktiviteter i PilgrimsHuset på et folkekirkeligt, økomenisk grundlag, 

med fokus på stilhed, refleksion og fordybelse 

- Venneforeningen har i det forgangne år arbejdet  mod denne del af Husets liv og vækst. 

Arbejdet sker i høj grad i et samarbejde med husudvalget. 

              Kristenmeditationer og kurser er ophørt pr. 1.dec 18 

4 Weekendretræter med vandring. Godt besøgt og med gæster der kommer igen. 

 

Morgensang i Domkirken hver onsdag, kaffe i Huset og bagefter vandring. Vi har gået på 

Klosterruten og vandret ture med AnneLouise i det nære. Journalister har fået øje på hvad 

huset kan. Fin artikel i efteråret På vandring med Gud. 

 

Strikke/hygge/ oplæsningsklub hver 2.tirsdag , strikker egne ting og ting til Kirkens 

Korshær. 

Torsdagcafe: 1. torsdag i måneden. Musikarrangementer, sangaftener og samtalecafe med 

tema. 

 

Vi kan konkludere at Huset har været fuld af aktiviteter i det forløbne  

 

- At skabe gæstfrihed og liv i PilgrimsHuset gennem pilgrimsvandringer, andagter og 

kurser, herunder bidrage til driften af cafe, herberg og butik. 



- Gæstfrihed er i høj grad noget alle der arbejder i Huset er optaget af og bevidste om. Vi får 

ofte ros af gæster. 

-  Indvielse af haven med biskop Marianne Gaarden, fodvask og kaffe /kage . Husets egen 

poet og melodiskriver præsenterede Husets sang” Et hus og en have” Meget fin 

eftermiddag 

- Pilgrimsvandringer  har siden pilgrimspræst Anne Louise trådte til været præget i 

pilgrimsretning med udgangspunkt i de 7 pilgrimsord ,bøn, stilhed og fællesskab. 

- Andagter i Domkirken, ved retræterne og ved besøg i Huset, i vores andagtsrum 

- Butik, salg af Venneforeningens varer er den svære del her i Huset. Vi har ikke en butik og 

ingen sælger i hverdagen. Louise, vores husbestyrer, hjælper gerne, men det er ikke 

hendes ansvar. Svært at lave et overskud af bogsalg.  

- Haven: Venneforeningen og frivillige står for pasning af haven samt indkøb/ anskaffelse af 

redskaber. 

- Huset: Venneforeningen har bidraget med indkøb at boligtilbehør m.m 

 

 

- At motivere og organisere frivillige 

- En fast lille kerne er frivillige i cafeen under bestyrer Louises ledelse. Cafearbejde er hårdt 

både fysisk og mentalt, så rekruttering er svær.  

- Frivillige i forhold til den del, der er beskrevet under 1.formål er til gengæld en voksende 

skare. 

-  Vi afholder div. arrangementer for og med de frivillige: Forårshygge, julekomsammen. 

Betalt af drikkepenge og tilskud fra Venneforeningen. 

At samarbejde med danske og udenlandske pilgrimsforeninger, samt andre relevante 

aktører 

Anne Louise har kontakt til pilgrimspræster i Vadstena og Viborg. Og det samarbejde vil 

blive sat mere i fokus. 

Deltagelse i Pilgrimsseminar i Jelling i efteråret. 3 fra bestyrelsen, samt Kevin 

Medlemmer af Venneforeningen: 

Hvis vi forestiller os, at Venneforeningen skal vokse sig stor og rig på antallet af betalende 

medlemmer, så er vi lidt naive. Det kræver nytænkning og rigtig meget arbejde.  Vi er en ny 

forening og vi har lagt meget arbejde i at få gang i huset, at få det gjort kendt. At få vores 

samarbejde til at lykkes og så kan næste hug blive rekruttering af en masse betalende 

medlemmer.  

Indtægter: 



Medlemmer  

Salg af varer: bøger, smykker m.m  

Arrangementer, kurser, donationer, foredrag, torsdagscafe 

Det var hvad jeg havde valgt at fortælle, meget mere kunne have været med ,men selv 

årsberetninger skal slutte et sted ☺ 

 

 

 

 


