
Artikel med tak fra biskop Steen Skovsgaard:  

Vejen til PilgrimsHuset  

Vejen til indvielsen af PilgrimsHuset ved Maribo Domkirke har været bakket og 
besværlig, nøjagtig som en pilgrimsvandring. Den har budt på vanskeligheder, 
forhindringer og blindgyder. Men der har også været glæder, store drømme, flotte 
udsigter og et godt sammenhold undervejs.  

En tanke 

Det hele begyndte med en tanke om at etablere et refugium i Lolland-Falsters Stift. 
Det skulle målrettes for ledere i den private og offentlige sektor, for at skabe 
mulighed for inspiration, fordybelse, stilhed og eftertanke.  

I 2008 lykkedes det at få sammensat en bestyrelse, og ved hjælp af en donation på 
300.000 kr. fra den da nedlagte Fuglsangfond dannede vi en erhvervsdrivende fond, 
”Refugiet Lolland-Falster”. Vi arbejdede i flere år for at finde et sted, hvor der kunne 
udvikles tilbud om retræter for erhvervsledere. Det viste sig vanskeligt at finde 
passende rammer, herunder at sikre det økonomiske fundament for at kunne købe og 
drive et større hus. Efter flere års arbejde og mange anstrengelser måtte vi skrinlægge 
ideen – men i mellemtiden gennemførte vi en række retræter på Maribo Kloster for 
vores målgruppe. Dette viste sig meget lovende.  

PilgrimsHuset 

I 2013 henvendte Jens Kristian Krarup og Elizabeth Knox-Seith sig til mig for at 
fortælle om projektet ”Klosterruten”, som er en beskrivelse af vandreruter i Danmark 
med udgangspunkt i gamle klostre. Da der manglede en beskrivelse af vandreruter for 
Lolland-Falster Stift, tilbød Elizabeth Knox-Seith at gå i gang. 

En dag kom hun og fortalte, at hun havde set et gammelt, faldefærdigt hus ved 
Maribo Domkirke, som kunne danne den perfekte ramme om et pilgrimshus. Jeg 
kendte godt huset og var gået forbi det mange gange igennem 8 år, men jeg havde 
ikke set det som andet end en kedelig ruin. Men her var der pludselig én, som kom 
udefra, og som så stedets muligheder med friske øjne.  

Sammen med Refugiet Lolland-Falster formulerede vi en ansøgning til A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om økonomisk 
hjælp til erhvervelse og restaurering af ejendommen. Vi ansøgte om 7.7 mio. kr. og 
modtog i foråret 2014 tilsagn om 5 mio. kr. Siden da er der søgt og modtaget andre 
fondsmidler, ligesom Stiftsrådet ved Lolland-Falsters Stift er gået ind med driftsstøtte 
for en 3 årig periode. 



Så nu er tanken blevet til virkelighed! PilgrimsHuset indvies den 24. maj 2016 af 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Hermed kan Danmarks første pilgrimshus 
se dagens lys. 

Pilgrimsvejen er selvsagt ikke afsluttet; men en vigtig milepæl er nået. Nu skal huset 
vise sin berettigelse. Det skal blive et samlende midtpunkt for pilgrimme, for 
vandrere og turister, samt et inspirationssted for Folkekirkens møde med søgende 
mennesker fra nær og fjern. 

Jeg vil takke alle, som har ydet betydningsfulde bidrag til at PilgrimsHuset er blevet 
virkeliggjort. De mange forskellige bestyrelsesmedlemmer i Refugiet Lolland-
Falster, fondene, bidragyderne, de frivillige, håndværkerne, præsterne, stiftsrådet – 
og sidst men ikke mindst Birgittasøstrene, som har bedt for os undervejs.  
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