
Tilmelding  
 

Prisen for at deltage er kr. 2275,00, som dækker: 

Fire overnatninger i enkelt eller to sengs værelser. Medbring                                                           

sengelinned og håndklæde. 

Aftenskaffe ved ankomsten i Pilgrimshuset. 

Fuld forplejning til og med søndag morgen. 

Transport og sejlads i forbindelse med vandringerne. 

Du betaler selv: Transport til og fra Maribo.  

Samkørsel koordineres. (2017 køreplaner for offentlig transport 

er endnu ikke klar, mere herom senere) 
 

Vigtige datoer: 

Den 15. marts 2017 tilmelding og depositum på kr. 1000,00.  

Den 15. april bindende tilmelding og restbetaling kr. 1275,00.  

Indbetales på knt. nr. 9006-4571205055.  

Refundering kan ikke forventes ved afbestilling . 
 

Max deltagerantal 30 personer. 
 

Ved tilmelding ønsker vi oplysninger om: 

Navn, adresse, telefon nr., e-mailadresse, ønske om enkelt - eller 

to sengs værelse, samt særlige kosthensyn. 

For at sikre transport til alle, vil vi  være behjælpelige med ko-

ordinering af samkørsel.  Derfor vil vi gerne vide, om du ønsker 

transport, kører selv, eller har plads til en eller flere i din bil.   
 

Tilmelding til Hanna og Ernst Hansen på: 

E-mail hannaogernst@gmail.com eller mobil 2088 5894 
 

FRED OG ALT GODT .  

 Gurli Møller Andreasen , Hanna og Ernst Hansen. 

Den hellige Birgittas bøn. 

Herre, vis mig din vej. Og giv mig mod til at gå den. 

Pilgrimsvandring  

Maribo-Lolland  

24. til 28 . maj 2017 

www.abildgaardkirke.dk 



Pilgrimsvandring  forår 2017 

Årets pilgrimsvandring tager udgangspunkt i Maribo. Maribos 

vartegn er Maribo domkirke, som blev grundlagt i 1416 af Erik af 

Pommern, efter gaver skænket af Dronning Margrethe d.1. Dom 

kirken er opført i tilknytning til birgittinerklosteret ” Den Hellige 

Birgitta fra Vadstena”, men omdannet i 1566 efter reformationen 

til adeligt Jomfrukloster. 

I forbindelse med domkirkens 600 års jubilæum blev det nyreno-

verede Pilgrimshus, som er nabo til domkirken, indviet af Dron-

ning Margrethe d.2. Her skal vi spise aftensmad og holde delande. 

Birgittasøstrene var fraværende i Maribo i 400 år, men kom tilba-

ge på Maribo kloster i 1995, hvor de syv søstres liv er formet af 

bøn og arbejde for klostrets gæster.  Vi skal bo på deres kloster, 

hvor vi spiser morgenmad, og smører madpakker og holde mor-

genandagt. 

På torvet er der statue af Kaj Munk, som på grund af sine foræl-

dres tidlige død, som femårig blev adopteret af sin moders kusine 

og hendes mand.  

HUSK 

Vanddunk, regntøj, lille dagtursrygsæk, godt fodtøj. 

Der kan købes mad på ud og hjemrejsen på Tårs-Spodsbjerg  

færgen.   

 

 Program for dagene. 

Onsdag d. 24. maj 

Kl. 20. mødes vi ved Pilgrimshuset,  

Klostergade 16-20,  4930 Maribo.  
 

Torsdag d. 25. maj 

Kl. 10 deltager vi i Kr. himmelfartshøjmessen i den flotte  og lyse 

domkirke. Herefter er der rundvisning i domkirken. 

Efter middag vandrer vi ca. 12 km på bynære stier og ender i de 

små charmerende gader i Maribo.  
 

Fredag d. 26. maj 

Vi kører i bus til Kappel kirke, hvorfra vi begynder dagens van-

dring på 17 km. Det meste af vejen på Østersøruten og tangen 

ud til Albuen. På Albuen bliver vi hentet af postbåden og sejlet til 

Nakskov. Hvor fra turen går hjem i bus. 
 

Lørdag d. 27. maj 

Med udgangspunkt fra klostret, vandrer vi 17 km. ved Maribo 

Søerne. På denne vandring besøger vi den gotiske Engetoft Kir-

ke, som har en spændende historie. Vi passerer de to store godser 

Engestofte og Søholt.  
 

Søndag d. 28. maj 

Søndag morgen kl. 9 deltager vi i morgenmessen i klostrets kir-

ke. Kl. 10.15 tager vi afsked og har mulighed for at nå færgen i 

Tårs kl. 11.15. (49 km.)   


