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Planlagte Aktiviteter i Pilgrimshuset 2018 

Alle onsdage - året rundt 

Morgensang, kl. 9.00, Domkirken. Efterfølgende kaffe i Pilgrimshuset.  

Kl. 10.00 Tilbud om kortere vandringer.  

Ved dårligt vejr (særligt vinterhalvåret) laver vi indendørs aktivitet.  

Programmets nærmere detaljer annonceres løbende på Pilgrimshusets hjemmeside og Facebook.   

 

Onsdage i lige uger - så vidt muligt året rundt 

”Spis-Sammen” – menuen annonceres på hjemmeside, Facebook og ved opslag i cafeen.  

 

Torsdage 

Meditation, 16.30 – 18.00 (Ulige uger) – ved Else Marie Post 

 

Torsdagscafé  

aftner med samtale-emner, sang og musik 

11. januar:   ”Hjertets vagabond” – koncertforedrag med Michael Vesterskov 

8. februar:   Pilgrimshusets historie - fra lokalarkivets gemmer -  ved Jens Rasmussen 

8. marts:  Samtalecafe:  Hvad tror du på? 

12. april:  ”Syng sammen” - Vi hilsen foråret velkommen med sange og salmer 

Sommerpause 

11. oktober:  Musikarrangement 

8. november:  Samtalecafe 

13. december: Vi synger julen ind med gamle og nye salmer 

Tid. Alle aftner kl. 19.00  
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Lørdage – Pilgrimsvandringer én gang om måneden 

23. juni – Sankt Hans vandring 

27.-29. juli - Pilgrimsdage på Fejø  

25. august – ”I Birgittas fodspor” 

22. september – jævndøgnsvandring  

20. oktober – ”æblerne falder” – vi vandrer ind i efteråret  

1. december – adventsvandring  

 

Foredrag 

Søndag d. 29. april kl. 14.00 - Bodil Busk Sørensen: Birgitta af Vadstena, arrangeret sammen med 

Birgittaforeningen.  

 

Kursus - Vandring på Hjertets Vej 

Lørdag den 13. januar kl. 10.00-17.00  

Hjertets Vej beskriver menneskets vandring fra det jordiske liv til det himmelske. Denne vandring 

symboliseres ofte med en trappe eller en stige, som vi skal stige op af for at nå frem til ”Himlens 

Port”, sådan som billedet viser. Søgende mennesker har gennem hele kristendommens historie 

vandret på den, og den er beskrevet af mystikere, og de giver os inspiration til vores egen 

vandring.   

Vandring på Hjertets Vej fører os over tre trin, som skal kendes og mestres. Første trin handler om 

at blive ”ren i hjertet”. Andet trin handler om at få ”lyset til at skinne i vore hjerter”. Gennem 

renhed og lys i hjertet kan vi forvandles og nå frem det tredje trin, som kaldes Unio Mystica.  

Kurset giver gennem ord og billeder en beskrivelse af Vandringen på Hjertets Vej, og der vil  være 

små øvelser og meditation undervejs.  

Underviser: Else Marie Post, forfatter, foredragsholder og underviser 

Sted: Pilgrimshuset, Klostergade 16-20, 4930 Maribo 

Hjerte-meditation for Hjerteforeningen 

Hjerteforeningen har henvendt sig for at høre, om vi kan holde hjerte-meditation for deres 

medlemmer. De har fokus på meditationens gavnlige virkninger på krop og sjæl og ønsker at 

tilbyde medlemmerne meditation, så de kan finde ro, glæde og håb i deres liv igen.  

vi starter efter nytår 
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vi mediterer sammen hver anden fredag fra 10 til 12 i andagts-rummet i Pilgrimshuset, med tid til 

en kop kaffe bagefter 

Pris 25 kr. pr. gang, hvoraf 20 kr. går til Pilgrimshusets Venneforening 

 

Kyndelmisseretræte, 2.-4. februar 2018 

Kyndelmisse betyder ”lysfest”. Vi vil lade Guds lys vejlede og oplyse os på denne retræte, hvor det 

bl.a. er muligt at få en personlig vedledningssamtale. Det er ikke obligatorisk, men der tilbydes 

vintervandring i skovene omkring godset Søholt, samt en aftenvandring langs søbredden ved 

Pilgrimshuset, hvor vi slutter med lysandagt med fakler ved de gamle ruiner fra det første 

Birgittakloster. Andagterne foregår ellers i Pilgrimshusets smukke andagtsrum med udsigt over 

Maribo søerne. Søndag deltager vi i højmessen i Maribo Domkirke. Medbring vandresko, 

hjemmesko og varmt tøj. 

Retræteledere:  Anne Reiter, Kevin McLaughlin, Marianne Petersen  

Anne Reiter er domprovst i Maribo. Kevin McLaughlin er fra Irland, teolog og ansat i Pilgrimshuset, 

Marianne Petersen er sygeplejerske og frivilligkoordinator i Pilgrimshuset.  Alle tre er uddannet og 

trænet i åndelig vejledning. 

Praktiske værter: Louise Buhl-Skjold (Bestyrer i pilgrimshus), Susan Rasmussen(formand 

Venneforeningen) 

Pris pr person (10 % rabat for medlemmer af Pilgrimshusets venner): 

1200, - kr.  -  enkelt værelse, (1080 kr for medlemmer) 

900, - kr. -  delt dobbelt værelse, (810 kr for medlemmer) 

700, - kr. -  uden overnatning, inklusiv alle måltider), (630 kr for medlemmer) 
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Påskeretræte - død til opstandelse 

Den 23.3 – 25.3.2018 

På denne retræte går vi i fællesskab påsken i møde i det smukke Pilgrimshus beliggende ved 

Maribo søerne og Maribo Domkirke. I en atmosfære af stilhed, bøn og natur ønsker vi at give dig 

mulighed for at lytte til dig selv og dine dybeste længsler – og i stilhed at lytte til Gud. 

Efter aftensmåltidet fredag er der introduktion til retræten, derefter går vi ind i stilheden, kun 

afbrudt af andagterne. Der er mulighed for at få en personlig vedledningssamtale. Vi tilbyder 

påskevandring i skovene omkring godset Søholt (ca 5 km), samt en aftenvandring langs søbredden 

nedenfor Pilgrimshuset. Andagterne foregår i øvrigt i Pilgrimshusets smukke andagtsrum med 

udsigt over søen. Søndag deltager vi i højmessen i Maribo Domkirke. Medbring vandresko, 

hjemmesko og varmt tøj. 

Ledere: Anne Reiter, Kevin McLaughlin, Marianne McLaughlin. Anne Reiter er domprovst i Maribo. 

Kevin McLaughlin er fra Irland, teolog og ansat i Pilgrimshuset, Marianne McLaughlin er 

sygeplejerske og frivillig i Pilgrimshuset.  Alle tre er uddannet og trænet i åndelig vejledning. 

Praktiske værter: Louise Buhl Skjold og Susan Rasmussen 

Pris pr person: kr. 1200 i enkeltvær., kr. 900 i delt db. vær, kr. 700 uden overnatning (incl. alle 

måltider) 

Maden er uden kød men med fisk, æg og mælkeprodukter. Angiv specielle madønsker ved 

tilmelding. 

Tilmelding: Marianne McLaughlin  mimu2903@gmail.com. Tilmeldingen er først gældende efter 

indbetaling af depositum på 500 kroner til konto: 6520 2672846. Ved indbetaling anføres i 

emnefeltet:  retræte + navn.   

Frist for tilmelding og betaling af restbeløb: 18.3.2018. Ved afmelding indtil 2 dage før refunderes 

50% af beløbet, derefter refunderes ikke. 

Ankomst: Fredag mellem kl. 16 til 18  

Afrejse: Søndag efter frokost 
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Efterårsretræte - efterårets temaer, ”æblerne falder” 

Den 26.10 – 28.10.2018 

Dansk Salmebog 731:  ”Lær mig, O skov, at visne glad” Vers 1. 

Nu står der skum fra bølgetop, og blæsten river ned og op, hvad Gud en sommer skabte. 

Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed – fortabte. 

 

I en atmosfære af stilhed, bøn og Guds natur ønsker vi at give dig mulighed for at lytte til dig selv 

og dine dybeste længsler – og stilhed til at lytte til Gud. 

Efter aftensmåltidet fredag er der introduktion til retræten, derefter går vi ind i stilheden, kun 

afbrudt af andagterne. Der er også mulighed for at få en personlig vedledningssamtale.  

Vi tilbyder efterårsvandring i skovene omkring godset Søholt, samt en aftenvandring langs 

søbredden nedenfor Pilgrimshuset. Andagterne foregår i øvrigt i Pilgrimshusets smukke 

andagtsrum med udsigt over søen. Søndag deltager vi i højmessen i Maribo Domkirke. Medbring 

vandresko, hjemmesko og varmt tøj. 

Ledere: Anne Reiter, Kevin McLaughlin, Marianne McLaughlin. 

Anne Reiter er domprovst i Maribo. Kevin McLaughlin er fra Irland, teolog og ansat i Pilgrimshuset, 

Marianne McLaughlin er sygeplejerske og frivilligkoordinator i Pilgrimshuset.  Alle tre er uddannet 

og trænet i åndelig vejledning. 

Praktiske værter: Louise Buhl Skjold og Susan Rasmussen 

Pris pr person: kr. 1200 i enkeltvær., kr. 900 i delt db. vær, kr. 700 uden overnatning (incl. alle 

måltider) 

Maden er vegetarisk (med fisk, æg og mælkeprodukter). Angiv specielle madønsker ved tilmelding. 

Tilmelding: skriv til Marianne McLaughlin  mimu2903@gmail.com. Tilmeldingen er først gældende 

efter indbetaling af depositum 500 kroner til konto: 6520 2672846.  Ved indbetaling anføres i 

emnefeltet:  Efterårsretræte + navn 

Frist for tilmelding: 21.10.2018. Ved afmelding indtil 2 dage før refunderes 50% af beløbet, 

derefter refunderes ikke. 

Ankomst: Fredag mellem kl. 16 og 18 

Afrejse: Søndag efter frokost 
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Adventsretræte – Vi venter på Kristus 

Den 30.11 – 2.12.2018 i Pilgrimshuset Maribo 

 

Vi venter. 

Lad os i fællesskab gå adventstiden i møde.  

Lad Gud møde os hver især i forventningens glæde i det smukke Pilgrimshus beliggende ved 

Maribo søerne og Maribo Domkirke.  

I en atmosfære af stilhed, bøn og Guds natur ønsker vi at give dig mulighed for at lytte til dig selv 

og dine dybeste længsler – og stilhed til at lytte til Gud. 

Efter aftensmåltidet fredag er der introduktion til retræten, derefter går vi ind i stilheden, kun 

afbrudt af andagterne. Der er også mulighed for at få en personlig vedledningssamtale. Vi tilbyder 

vintervandring i skovene omkring godset Søholt, samt en aftenvandring langs søbredden nedenfor 

Pilgrimshuset, hvor vi slutter med lysandagt med fakler ved de gamle ruiner fra det første 

Birgittakloster i Maribo. Andagterne foregår i øvrigt i Pilgrimshusets smukke andagtsrum med 

udsigt over søen. Søndag deltager vi i højmessen i Maribo Domkirke. Medbring vandresko, 

hjemmesko og varmt tøj. 

 

Ledere: Anne Reiter, Kevin McLaughlin, Marianne McLaughlin 

Anne Reiter er domprovst i Maribo. Kevin McLaughlin er fra Irland, teolog og ansat i Pilgrimshuset, 

Marianne McLaughlin er sygeplejerske og frivilligkoordinator i Pilgrimshuset.  Alle tre er uddannet 

og trænet i åndelig vejledning. 

Praktiske værter: Louise Buhl Skjold og Susan Rasmussen 

Pris pr person: kr. 1200 i enkeltvær., kr. 900 i delt db. vær, kr. 700 uden overnatning (incl. alle 

måltider) 

Maden er vegetarisk (med fisk, æg og mælkeprodukter). Angiv specielle madønsker ved tilmelding. 

Tilmelding: skriv til Marianne McLaughlin mimu2903@gmail.com. Tilmeldingen er først gældende 

efter indbetaling af depositum 500 kroner til konto: 6520 2672846. Ved indbetaling anføres i 

emnefeltet:  Adventsretræte + navn 

Frist for tilmelding: 25.11.2018. Ved afmelding indtil 2 dage før refunderes 50% af beløbet, 

derefter refunderes ikke. 

Ankomst: Fredag mellem kl. 16 og 18 

Afrejse: Søndag efter frokost 

 


