
Kulturgruppen af 2011 
 

Denne gang går turen sydover til det smukke Lolland-Falster 

 

Miniferie fra onsdag 12.september til torsdag 13.september 2018    

ægtefæller er meget velkomne 

 

     

Falsters Minder Museum, Nykøbing Falster Hotel Saxkjøbing 

 

Onsdag, den 12. september 2018 køres der individuelt til Nykøbing Falster, så alle kan mødes ved  

Falsters Minder Museum, Langgade 2, 4800 Nykøbing F. og Den gamle Købmandshandel, Færgestræde. 

 

Kl. 10.50 Falsters Minder Museum og Den gamle Købmandshandel. 
 

Denne hyggelige miniferie på Lolland-Falster begynder med en rundvisning i Falsters Minder Museum, 

Nykøbing F. der er godt 100 år gammelt og har til huse i en af Nykøbing F.’s ældste ejendomme, Czarens Hus, 

der er navngivet efter den russiske zar Peter den store. Falsters Minder blev stiftet 1913 og har til opgave bl.a. 

at formidle Falsters historie.  

I Den gamle Købmandshandel i Færgestræde 2, hvor man stadig kan handle, stammer inventaret fra 

Skottemarke købmandshandel på Lolland, der er fra begyndelsen af 1900-tallet. 

Man rejser ca. 50-60 år tilbage i tiden uden selvbetjening og indkøbsvogne – men med rigtige kommiser og god 

kundeservice. 

 

Kl. 12.30 serveres frokost på Café Ritz, Torvet 4, Nykøbing F. 

 

Kl. 14.00 Køres videre til Hotel Saxkjøbing, Torvet 9, 4990 Saxkjøbing, hvor vi indkvarterer os og  

nyder stedets eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage fra kl. 15.00-16.30 
 
Kl. 19.00 serveres der en 3-retters menu med efterfølgende kaffe. 

 
 
Torsdag, den 13. september 2018 
Efter morgenmad tjekker vi ud og kører til Maribo. Turen tager ca. 25 minutter. 
 

             
       

                                                        Stiftsmuseet, Maribo 
   
 
      

    

 

 



Kl.  9.50 mødestedet er ved Stiftsmuseet i Maribo, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo    
Stiftsmuseets bygning er fra 1890. Her vises en udstilling FACE, der er en spændende udstilling om dit  
ansigt, den sætter focus på ansigtet gennem historien og ikke mindst, hvordan vi ser på ansigtet i dag. 

Den sætter spørgsmålstegn ved vores fascination af ansigtet – bl.a. hvad er smukt og hvad er grimt ?? 
Vi skal også se en lille særudstilling om 1800-tallets klædedragt. 
 
Kl.12.00 spises en lækker frokost i Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo. 

Kl.13.50 mødes man efter en lille gåtur langs Maribo Sø ved Sankt Birgitta Klosteret, Refshalevej 81,  
              4930 Maribo. - Man kan også køre dertil. 
 
Herefter besøges Birgittasøstrene i Sankt Birgitta Klosteret, Habitaculum Mariae, Marias Bolig.  
Det er et nybygget kloster fra 2006, der ligger 10 minutters gang fra de gamle klosterruiner og Maribo  
Domkirke. 

Maribo blev oprindelig bygget op om klostret og klosterkirken i 1400-tallet, kirken er nu Maribo Domkirke. 
 
Der er i dag syv katolske nonner, fra tre forskellige lande, der alle taler dansk. Birgittinerinderne tilhører 
Den Allerhelligste Frelsers Orden. Ordenen kaldes også Birgittinerordenen, som blev grundlagt af Den hellige 
Birgitta i 1370 med hovedklosteret i Vadstena i Sverige. 

I begyndelsen af 1400-tallet stiftedes to klostre i henv. Maribo og Mariager. Under Reformationen blev den  
katolske kirke forbudt i Danmark, men i begyndelsen af 1900-tallet blev ordenen fornyet af den salige moder 

Maria Elisabeth Hesselblad. Søstrene vendte i 1995 tilbage til Danmark først i Næstved og 2003 flyttede de  
tilbage til Maribo. 
 
Der bliver vist rundt i den smukke bygning, der er tegnet af arkitekten Finn Zeuthen, og få fortalt om livet  
i klostret, og der sluttes af med at få serveret kaffe og deres hjemmebagte kager. 
 
Kl. ca. 15.30 er det tid til at køre hjem efter nogle hyggelige dage på Lolland-Falster. 

 

     
 
                                                           Sankt Birgitta Klosteret 
 
Pris kr. 1.685,00 for hele arrangementet per person i dobbeltværelse, excl. drikkevarer. 

Pris kr. 1.885,00 for hele arrangementet i enkeltværelse, excl. drikkevarer. 
 
Transport for egen regning, men vi er selvfølgelig behjælpelig med planlægning af samkørsel. 

Max. 25 personer - efter først til mølle princippet. 
 

Tilmelding senest 15. august 2018 på vores hjemmeside Kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning til brug af hjemmesiden: På forsiden ”Velkommen” findes link til ”Tilmelding”, udfyld skemaet og 

tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet. 

 

Når du / I har modtaget en bekræftelse for deltagelse i turen, indbetales kr. 500,00 á conto pr. person, og 
restbeløbet forfalder 25. august 2018. Ved afbud efter 1. september 2018, refunderes det indbetalte beløb med 
undtagelse af á conto beløbet på kr. 500,00. 

 
Indbetaling indsættes på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  - eller mobilpay 2028 6780 

 

Ved spørgsmål, kontakt os via hjemmesiden eller på mail kulturgruppen2011@kulturklb.dk  

I er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os. 

 

Håber at se rigtig mange af jer til denne informative og spændende miniferie på Lolland-Falster 

 

Lillian Ellebæk Ryelund 
Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 
Tlf. 2028 6780 

Ferie fra 24.6. - 5.8.2018 

Britt Olsen 
Tlf. 6130 5401  

 

http://www.kulturklb.dk/
mailto:kulturgruppen2011@kulturklb.dk

