
Højskoleuge i PilgrimsHuset i Maribo med temaet ”Vandring mod den tredje 

alder” 

Tag med Kristeligt Dagblad på en uges ”vandrehøjskole” fra den 25. september 

til den 2. oktober 2021 

Højskoleugen i PilgrimsHuset i Maribo skaber rum til overvejelser over, hvordan du gerne vil bruge 

den ”tredje alder”. Livet kaldes sommetider ”en vandring fra vugge til grav” og dermed betones det, 

at livet ikke er uendeligt og at det er en stadig proces, en vandring. Hver livsfase er forbundet med 

”overgang”, hvor man går fra en tilstand til en anden. Overgangene markeres ofte fx ved ritualer 

som dåb, konfirmation, vielse, begravelse. En af de betydningsfulde overgange er fra et 

erhvervsaktivt liv til pensionisttilværelsen. Det kan være en overgang, man glæder sig til efter et 

langt arbejdsliv, men det kan også være en skræmmende overgang, for den tredje alder er jo også 

livets sidste alder. Det bliver tydeligere, end det før har været, at livet ikke er uendeligt, som det 

kunne forekomme at være, da man var yngre. Derfor bliver det betydningsfuldt at gøre sig klart, 

hvordan man ønsker at bruge den tid, man har tilbage. Den tredje alder er en mulighed for at få 

drømme virkeliggjort og til at bruge sine styrker og svagheder på nye måder. Det er ugens 

hovedtema i samspil med dine egne tanker om og erfaringer med den tredje alder.   

Hver dag på kurset er der et eller flere foredrag. Der er også hver dag (bortset fra onsdag, som er 

hviledag) vandringer rundt omkring i Maribos smukke naturomgivelser, guidede vandringer i 

stilhed afbrudt af samlinger, ledet af pilgrimspræsten. Der vil være tilbud om kunstworkshop og 

mulighed for en åndelig vejledningssamtale med en af kursets ledere. Dette og meget mere får du 

med dig fra kurset:  

• Inspirerende foredrag, guidede vandringer i naturen, musik og andagter, kunstnerisk 

udfoldelse og god mad. 

• Rum for hyggeligt samvær og eksistentielle samtaler med de øvrige deltagere. 

• Samtale med erfarne vejledere. 

• Den første afklaring af dine overvejelser om din tredje alder. 

Faktaboks:  

Pris for ugen inkl. alle måltider, ekskl. drikkevarer:  

Pr. person i enkeltværelse kr. 6.650. 

Pr. person i dobbeltværelse kr. 6.250. 

Deltagelse uden overnatning kr. 2.850.  

Ved tilmelding angives, om man ønsker vegetarisk mad. Ved aflysning pga. COVID-19-

restriktioner gives fuld tilbagebetaling. Ved afbestilling 59-9 dage før betales 75 % af kursets pris, 

derefter er det fuld pris. 

Det er en forudsætning for deltagelse, at man kan vandre 8 km. 

Højskoleugen ledes af domprovst ved Maribo Domkirke, Anne Birgitte Reiter, pilgrimspræst 

Charlotte Backhaus, fhv. katolsk præst, medarbejder i PilgrimsHuset Kevin McLaughlin og 

sognepræst Mette Marie Trankjær. Deltagerne bor på Birgittaklosteret, der ligger 1 km fra 

PilgrimsHuset. Hver morgen er der mulighed for en dukkert i søen eller morgenyoga (kristenyoga) 

inden dagens program. Foredrag og spisning foregår i PilgrimsHuset. Nærmere information og 



tilmelding (senest 25. juli) på mail@pilgrimshus.dk eller på tlf. 40233313 til pilgrimspræst 

Charlotte Backhaus.  

Medvirkende: Journalist og forfatter Charlotte Rørth, kassemedarbejder, fhv. direktør Flemming 

Rosleff, sognepræst Gudmund Rask Petersen, pilgrimspræst Anette Foged Schultz, fhv. 

hospitalspræst og provst for DSUK Pia Sundbøll, domorganist Vibeke Vanggaard, kunstner 

Susanne Wex, biskop Marianne Gaarden, konsulent, ph.d. Michael Schelde, historiker, fhv. rektor 

for SDU, direktør for Folketinget og A.P. Møllers Fond, Henrik Tvarnø, åndelig vejleder Marianne 

McLaughlin, sognepræst Per Møller. Se udførligt program på www.pilgrimshus.dk 


