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I foråret lagde vores pil-

grimspræst, Anne Loui-

se Hanson, et opslag ud 
i en FaceBook-gruppe 

for teologistuderende. 

Heri opfordrede hun til, 

at man meldte sig til at 

være frivillig i Pilgrims-

huset en uge eller to i 

sommerperioden. Det 

var der heldigvis flere, 

som responderede på, 

og vi har haft glæde af 

seks praktikanter hen 

over sommeren. De stu-

derende har boet i huset 

og ikke blot hjulpet til i 
den sommer-travle café, 

men har været en del af 

husets liv og har delta-

get i bøn, morgensang 

og pilgrimsvandringer. 

Denne sommers sidste 

volontør er Ida Elisa-

beth Diepeveen, der har 

tilbragt to uger hos os. 

Ida har selv været på 

pilgrimsvandringer i 

Portugal og Spanien, så 

pilgrimstanken er hun 

bekendt med. Hun hav-

de oven i købet tænkt 

selv at vandre i år. Idas 

tro er kommet til hende 

Siden sidste nyhedsbrev 

Siden sidst 1 

Volontører 1 

Besøg af minister 2 

Faste arrangemen- 2 

Særlige arrange-

menter 

2 

Afsked med pil-
grimspræst 

3 

Ny formand 3 

Birgittadage  3 

Om Pilgrimshuset 4 

At være frivillig 4 

Medlemskab 4 

Læs om: 

Side 1 Nyhedsbrev 

forholdsvis sent, og hun 

er stadig søgende og 

udforskende i forhold til 
den. Hun fortæller, at 

teologistudiet jo er nødt 

til at give de studerende 

et solidt teoretisk 

grundlag for deres kom-

mende virke, men at 

hun godt kan savne for-

bindelsen til det prakti-

ske, til det levede krist-

ne liv.  

Netop denne forbindelse 

mente hun straks at 

kunne se, da opslaget 

på FaceBook kom, og 

hun er heldigvis ikke 

blevet skuffet. - Det er 

den faste stok i huset 
bestemt heller ikke ble-

vet; man fortæller sam-

stemmende, at ordnin-

gen har været til fælles 

glæde, og begge parter 

har følt sig beriget af de 

samtaler, der er kom-

met ud af samværet. 

Som Ida siger, har det 

været en øjenåbner at 

mærke den ro og plads 

til eftertænksomhed, 

der gennemsyrer stedet, 

og der har været fred og 

tryghed i at vide, at man 

har et fælles udgangs-

punkt i troen. 

Måske kan opholdet i 

Pilgrimshuset og i Mari-

bo oven i købet åbne for 
tanken om at slå sig 

ned i området på sigt. 

Men det er i alt fald en 

glæde, hvis Pilgrimshu-

set og livet i det kan føje 

nogle facetter til de stu-

derendes opfattelse af 

det at være præst eller 

på anden måde engage-

ret i det kirkelige arbej-

de; og naturligvis er det 

en glæde at modtage 

input og indtryk fra se-

riøst interesserede unge 

mennesker.  

Vi håber, en lignende 

ordning kan lade sig 

gøre næste sommer. 

Klik i øvrigt på linket 

her og læs om årets før-

ste volontør, Hildur 

Kaaber Ahrenkilde, der 

fortælles om i nyheds-

brevet dateret 30.6. 

2020 fra Lolland-

Falsters Stift. 

Volontører i Pilgrimshuset 

Der er gået lang tid siden sidste nyhedsbrev, da Pilgrimshuset ligesom meget 

andet har været lukket under forårets Corona-udbrud. Både mange faste og 

en del særlige arrangementer har måttet aflyses eller udskydes. I skrivende 

stund er ny usikkerhed dukket op, da stigende smittetal måske betyder nye 

stramninger.  

- Men morgensang, bøn og onsdagsvandringer er heldigvis kommet i gang 

igen. En sommer med usædvanligt mange danske turister i byen og på egnen 

har betydet stort besøgstal i vores café. Vi har haft hjælp af volontører til ar-

bejdet. Kulturministeren har været på besøg. Vi har afholdt generalforsamling 
og skiftet formand. Snart kan strikkeklubben starte op efter den usædvanligt 

lange sommerpause, og forhåbentlig kan sangaftner, torsdagscafeer og retræ-

ter gennemføres i efteråret. 

Ida Elisabeth Diepeveen ses 
her bag café-disken, men 
har deltaget i hele husets liv 

https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/teologistuderende-proever-kraefter-med-kirkeliv-i-pilgrimshuset
https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/teologistuderende-proever-kraefter-med-kirkeliv-i-pilgrimshuset
https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/teologistuderende-proever-kraefter-med-kirkeliv-i-pilgrimshuset
https://www.lfstift.dk/nyheder-fra-stiftet/nyheder-2020/teologistuderende-proever-kraefter-med-kirkeliv-i-pilgrimshuset


Besøg af kulturministeren 

I forbindelse med, at hun skulle  

afsløre den nyeste af figurerne i 

Dodekalitten i Kragenæs og åbne 
særudstillingen på Stiftsmuseet 

om Lola og fundene fra de arkæo-

logiske udgravninger før byggeriet 

af Femern-forbindelsen, besøgte 

kirke– og kulturminister Joy Mo-

gensen i juni Pilgrimshuset. Bi-
skop Marianne Gaarden og dom-

provst Anne Reiter, pilgrimspræst 

Anne Louise Hanson samt nogle af 

husets frivillige viste rundt og for-

talte om stedet.  

Ministeren kendte slet ikke til hu-
set i forvejen, men var interesseret 

og syntes godt om, hvad hun hørte 

og så. 

Følg jævnligt på husets hjemmeside www.pilgrimshus.dk og særligt i FaceBook-gruppen Pilgrimshuset Maribo 

for at se, hvilke andre vandringer, retræter, foredrag og lignende, der arrangeres. Især i denne Corona-tid er 

det svært at annoncere dem meget lang tid i forvejen, og derfor omtales de ikke her i nyhedsbrevet. 

De særlige arrangementer 

er der afgang for dem, der ønsker 

at deltage i onsdagsvandringerne. 

Se hele tiden aktuelle opslag om 
pilgrimsvandringerne på husets 

FaceBook-side. 

I cafeen finder du forfatterskabet, 

hvor du er velkommen til helt gra-

tis at hente en bog til låns eller til 

eje. Du kan også selv sætte en bog, 

hvis du synes, den skal videre til 

nye læsere.  

Du finder også et udvalg af strik-

keklubbens produkter til salg til 

meget rimelige priser. Indtægter 

fra salget går til venneforeningen. 

Strikkeklubben starter op igen 

torsdag d. 3.9. og mødes torsdag 

kl. 14-16 i cafeen.  

Vi håber at 

kunne sige 

velkommen 

tilbage til 

den faste 

stok, men 

tager også 

gerne mod 

nye, der 

har lyst til 

samvær og 

håndarbej-

de. 

Strikkeda-
merne er 

meget interesserede i at få garn at 

arbejde med. Især bomuldsgarn og 

strømpegarn eller tilsvarende 

(meget gerne hele nøgler og ikke 

bittesmå rester) og siger på for-

hånd tak! 

De faste arrangementer 

 

Husk, der er middagsbøn i kirken 

på alle hverdag kl. 12.  

Pilgrimshusets café åbner efter 

bønnen, altså ca. kl. 12.15, og har 

åbent til kl. 16, tirsdag til fredag. 
Der er et begrænset sortiment i 

cafeen, til gengæld er det helt ok at 

medbringe egen mad. 

Onsdag er der morgensang i kir-

ken kl. 9, efterfulgt af muligheden 

for sammen at drikke kaffe og spi-

se lidt brød i Pilgrimshuset. Kl. 10 
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Foto fra husets FB-side 



Afsked med pilgrimspræst Anne Louise Hanson 

Fra 1. september står vi i en perio-

de uden pilgrimspræst, idet Anne 

Louise Hanson har søgt og fået 
embede i det Østjylland, hun kom 

fra, og hvor hendes familie bor. 

Anne Louise har kun været præst i 

Maribo fra 1. juni 2018, men hun 

har sat gode og blivende fodaftryk i 

sognet. Hendes tid har været delt 

mellem opgaver som sognepræst i 

domkirken og virket som pilgrims-

præst. Hun har sat sit præg på det 

kirkelige liv med bl.a. familieguds-

tjenester. Og ikke mindst har hun 

været en drivkraft i opbygningen af 

traditionerne med vandringer med 

udgangspunkt i vores pilgrimshus. 

Anne Louise har været levende en-

gageret i og medvirket til at give 

mening til det at have et pilgrims-

hus. 

Nu har Anne Louise ønsket at 

vægte nærheden til familien, ikke 

mindst af hensyn til sine små 

drenge, og vi må derfor tage af-

sked. Det er ikke uden vemod fra 

hendes side heller, fortæller hun! 

Anne Louises sidste arbejdsdag 

bliver onsdag d. 19. august, hvor 

der vil være lejlighed til at sige far-

vel ved dagens morgensang, ved en 

kort vandring og ved kaffe i Pil-

grimshuset. 

Straks efter generalforsamlingen 

blev det offentliggjort, at pilgrims-

præst og næstformand i foreningen 
Anne Louise Hanson har søgt og 

fået andet embede. 

Efter det konstituerende møde i 

bestyrelsen ser arbejdsfordelingen 

således ud:  

Formand Jessy Graff-Jessen 

Næstformand Susan Rasmussen 

Sekretær Birthe Gunhild Friis 

Medlem Vibeke Dietz 

Suppleant Marianne McLaughlin 

Suppleant Edith Lauridsen 

Marianne McLaughlin indtræder 

som medlem af bestyrelsen i en 

overgangsperiode. Når der er ansat 

I juni kunne vi endelig indbyde til 

årets generalforsamling, der ellers 

skulle have været afholdt i marts. 
To medlemmer af bestyrelsen samt 

de to suppleanter var på valg. Car-

sten Kirketerp Christensen ønske-

de ikke genvalg, og der skulle der-

for også findes en ny kasserer. 

Denne blev i overensstemmelse 

med vedtægter fundet uden for 

bestyrelsen, idet Helen Vibeke 

Madsen, frivillig i huset, indvilgede 

i at påtage sig opgaven. Suppleant 

Jessy Graff-Jessen blev valgt som 

nyt bestyrelsesmedlem, og som ny 

suppleant indtrådte Edith Laurid-

sen, frivillig i huset. 

Susan Rasmussen var ikke på 

valg, men ønskede at stoppe som 

formand. 

en ny pilgrimspræst, håber vi, ved-

kommende ønsker at indtage den-

ne plads, selvom vedtægterne ikke 

kræver det. 

Generalforsamling og formandsskifte 

og hendes tid. Et brag af en kon-

cert med datidens musik i Domkir-

ken. Pop-up skuespil, børneaktivi-
teter, pilgrimsvandring, besøg på 

klosteret, lækre madoplevelser i 

middelalderstil og gode tilbud i 

butikkerne og meget mere. 

 

I 2020 må vi grundet corona redu-

cere programmet lidt, men vi hol-

der stadig Birgittadage den 4. og 

5. september. 

Birgitta-dage 2020 

Sådan skriver folkene bag arrange-

mentet på hjemmesiden     

 www.birgittafestival.dk: 
 

Vi holdt i dagene 6.-8 september 

2019 Maribos første Birgittafesti-

val, hvor Birgittas tid, religiøsite-

ten, klosterbyggeriet, maden og 

meget mere blev sat under lup. 

Der var mange forskellige aktivite-

ter i og omkring hyggelige Maribo. 

Spændende foredrag om Birgitta 
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Den ny formand Jessy Graff-Jessen 

Foto fra lfstift.dk 

Birgitta malet af Anne Gyrite Schütt 

Foto fra birgittafestival.dk 

http://www.birgittafestival.dk


Klostergade 16-20 
4930 Maribo 

Pilgrimshuset 

Ved Pilgrimshuset ligger den yndigste have med den mest vidunderli-

ge udsigt. Den er nem; men der skal dog pusles og nusses lidt om 

den engang imellem, og vi søger stadig én til at være med til det. Kun-
ne du have lyst ?  

Eller har du lyst at være frivillig i cafeen? Vi hører meget gerne fra 

dig, hvis du vil være en del af det varme fællesskab omkring huset!  

Kontakt Kevin eller Susan i huset. 

Hvis du er en glad bruger af hu-

set og dets arrangementer, eller 

hvis du bare i det hele taget støt-
ter initiativerne og ideerne med 

huset, opfordres du til at melde 

dig ind i Pilgrimshusets Venne-

forening. 

Kontingent pr. år: 
150,- kr. for enkeltpersoner 
400,- kr. for pilgrimsforeninger 
400,- kr. for menighedsråd 
 
Indbetal til 
konto 6520 2672846  

i Lollands Bank 
Skriv ”kontingent” som benæv-

nelse 

Eller brug 

MobilePay 46935 

Angiv dit navn under kommentar 

Som medlem modtager du natur-

ligvis automatisk vort nyheds-

brev. 

Besøg Pilgrimshusets 
hjemmeside: 

www.pilgrimshus.dk 
 

Eller på Facebook: 

www.facebook.com/

pilgrimshus 

Har du lyst at pusle i husets have? 

Kontakt til huset: 
Kevin McLaughlin 
Telefon: 30636620 

Mail: mail@pilgrimshus.dk 
 

Kontakt ang. nyhedsbrev 
og venneforening: 
Jessy Graff-Jessen 
Telefon: 20210597 

Mail: graffjessen@gmail.com 

 

Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt sam-

lingssted. Ud over Domkirken rummer byen et Birgittinerkloster og en 

klosterruin ved Maribo sø. Tanken om en pilgrimsbase i Maribo er også 

inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena i Sverige. Det blev dannet i 

midten af 1990’erne med støtte fra Linköping stift. I Vadstena ligger 

centeret i nær tilknytning til Klosterkirken, og samtidig tæt på Birgitta-
søstrenes kloster. Dette har dannet grundlag for et veludviklet økume-

nisk samarbejde i byen og givet liv til Klosterkirken i Vadstena. 

Det er ønsket med Pilgrimshuset at styrke Maribos status som kultu-

relt og religiøst hovedsæde på de danske sydhavsøer, og at samarbejde 

med kommunerne om at udvikle nye former for helårsturisme. 

 

Mange moderne mennesker er religiøst søgende, og denne søgen imøde-

kommer en uforpligtende vandring 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 er-

fare en dimension af livet, der ellers kan gå tabt i en fortravlet, digital 

hverdag. 

  

Lolland-Falster har et særligt potentiale for pilgrimsvandring. Naturen 
er smuk og storslået, og der er aldrig langt til skov, sø og strand. Desu-

den ligger der smukke, gamle middelalderkirker 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. 

Stiftets mange pilgrimsruter er desuden samlet i en oversigt 

(Pilgrimskortet), der kan købes i Pilgrimshuset i Maribo, samt i turist-

foreninger i Maribo og Nykøbing F. Med Pilgrimskortet kan man selv 

udforske ruterne i stiftet og besøge kirker på vejen. 

Om Pilgrimshuset i Maribo           

Medlemskab 
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