Sostrup Slot & Kloster

SOSTRUP SLOT
Bygget af Sophie Bille 1599-1606. I over 200 år hed det
Grevskabet Scheel og senere Stamhuset Benzon. I dag er vi
igen Sostrup.

SOSTRUPS KØKKEN
Med fantasi og kærlighed kreerer Sostrups køkken smukke
måltider, der samler mennesker. Råvarerne er sæsonbestemte
og kommer fra havet, skovene og markerne på Djursland.

Slottet med de to tårne er omgivet af voldgrav og park.
Her finder du saloner med originale håndlavede tapeter,
bibliotek og jagtstuer, hvor vi dækker op til skønne måltider.

Køkkenet laver mad til arrangementer hele året rundt, og
restauranten på slottet er sæsonåben.
Følg med på vores hjemmeside for at se åbningstider.

MARIA HJERTE KLOSTER OG KIRKE
Et Cistercienser Kloster fra 1992 til 2013. Den imponerende
Pyramidesal, bygget over Klostergården har plads til 200
middagsgæster eller 300 tilhørere.
Kirken har plads til 120 personer, og med sin rummelighed
og akustik danner den en storslået ramme for sang og musik.
Kirken er åben for alle religioner og filosofier.
Unikke mødelokaler, 26 klosterceller med eget bad og toilet
samt Abbediet med egen terrasse. Alle klosterceller er
indrettet enkelt og lækkert med Hästens senge. Klosterstuen
har udgang til den store terrasse i den private klosterhave.

HJERTELIG VELKOMMEN
Sostrup Slot & Kloster er siden 2014 ejet af dansk-amerikaneren
Kirsten B Swift, som med passion og kærlighed, nænsomt har
restaureret Slot og Kloster.
”Min mission er at udvikle Sostrup til dets ultimative potentiale.
At skabe et center for refleksion og kunst, healing og skabelse.”
Kirsten B. Swift

Værtskab med hjerte og sjæl

KAMPESTENSLÆNGEN
Fra 1300 tallet rummer tre spændende mødelokaler; Benzon,
Scheel og Seefeldt, med plads op til henholdsvis 30, 110 og 26
personer.
AVLSGÅRDEN
Fra 1700 tallet var oprindeligt staldbygninger, og blev i
80’erne etableret som lejligheder af Cistercienser nonnerne.
Her er 16 to og tre - værelses lejligheder og den originale
Gartnerbolig med spisestue, dagligstue, to badeværelser og
to soveværelser. Rytterstuen er velegnet til kunstkurser.

En oase af ro og harmoni.
Sostrup Slot & Kloster
Maria Hjerte Engen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. +45 8844 1200
info@sostrup.org
www.sostrup.org

En Vandborg, et Kloster og Kirke lige midt i Djurslands vilde og
beroligende natur. Her er tid og plads til refleksion og fordybelse.

Sostrup Slot & Kloster

VORES HISTORIE
Om driftige og excentriske adelsfolk, seje kvinder og
Cistercienser nonner. Sostrup Slot var ramme for overdådige
fester og nonnerne fyldte klosteret med stilhed og
kontemplation. Vi holder begge værdisæt i højsædet på Sostrup.
RETRÆTER
På Maria Hjerte Kloster bygger vi videre på den skrøbelige
stilhed og bruger den til retræter året rundt. Vi ønsker at skabe
et åndehul, hvor der er plads til at tankerne og kroppen kan
finde ro, hvor der er plads til at tage ny energi og inspiration
ind.
DET UNIKKE MØDE
Du vil opleve et hjerteligt værtskab og engagement. Vi elsker at
bidrage med inspiration og ideer, vi stræber efter at hvert arrangement er unikt og skræddersyet i vores autentiske og
forskellige historiske rammer.
BRYLLUP OG LIVETS FESTER
I kan fejre livets fester i hjertet af Maria Hjerte Kloster eller i de
historiske rammer på slottet. Livets fester kan ikke gøres om, så
i dialog og fællesskab skaber vi den magiske dag du ønsker.
MUSIK OG KUNST
Åbner vores sanser. Vi har løbende kunstudstillinger og
koncerter.
En fast tradition er blandt andet den årlige påskeudstilling.

HALL of FAME:
Haruki Murakami, Patti Smith, Annisette, Jean Houston, Ervin Laszlo, Holger Bech
Nielsen, Henrik Bohr, Steen Hildebrandt, Lars H.U.G, Jens-Christian Wandt, Rane
Willerslev, Jens Galschiøt, Geeti Amiri, Kurt Westergaard, Gert Henning-Jensen,
Anna Maria Wierød, Maria Hanke, Flemming Rose, Thure Lindhardt, Sr. Christiane,
Helene Hägglund, Charlotte Rørth, Butch Lacy, Liselotte Hornemann Kragh, Bertel
Harder. Lars Muhl m. fl.

