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Sted 

Route d’Emmaüs, 76690 Esteville 

Tlf : 02 35 23 87 76, fax : 02 35 34 31 85 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Når du kommer fra Paris, tag motorvej A13 mod Rouen, så mod Calais/Boulogne (efter Rouen) på 

motorvejen A28, afkørsel n°12 ”Moulin d’Escalles”, så mod Cailly/Clères, og så er det den første 

landsby til højre efter Cailly. 

Når du kommer fra Amiens og Abbéville, fra motorvejen A28, tag mod Rouen til afkørsel n°12 

”Moulin d’Escalles”, så mod Cailly/Clères, og så er det den første landsby til højre efter Cailly. 

Når du kommer fra Dieppe, fra N27, tag afkørsel ”Clères”, kør til Clères, så mod Cailly, og så er det 

den første landsby til venstre efter Claville-Motteville. 

Når du kommer fra le Havre fra motorvejen A29, (du skal ikke tage motorvejen A150 mod 

Rouen): Kør mod Rouen/Dieppe på motorvejen A151, efter vejafgift kør mod Dieppe og tag første 

afkørsel ”Val de Saâne”, derefter kør til Clères. I Clères kør mod Cailly, og så er det den første 

landsby til venstre efter Claville-Motteville. 
 

Adgang 

Esteville ligger 30 minutter nord for Rouen. 

GPS-koordinater: lat. 49,607N; lon. 1,217E 

Nærmeste togstation ligger i 10 km afstand i Clères. 
 

Åbning 

Åbent mandag til søndag kl. 10 til 16. 

Årlig lukning: d. 24. december til d. 3. januar. 

 

Le restaurant = restauranten 

L’appartement. L’abbé Pierre dans son intimité = lejligheden. Abbé Pierre med sine private sager. 

Les espaces d’exposition. Emmaüs, histoire et actualités = udstillingrum. Emmaus, historie og 

nyheder. 

La serre. Accueil, librairie, cafétéria. = drivhuset. Indgang, information, bibliotek og cafeteria. 

Les kiosques. = kioskerne. 

 

Pris 

Fuld pris: 6€ 

Reduktion: 4€ efter forevisning af dokumentation (arbejdsløs, handicappet, studerende, ”en liberté”- 

kort for Rouen og Vallée de Seine) eller grupper med min. 20 personer. 

2€ for personer under 10 år. 

Bibliotek og cafeteria  

Selvbetjening 

Restaurant 

Kun efter reservering. Venligst spørg os om oplysninger om menuerne. 

Rundvisning efter bestilling. 

http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/
mailto:contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org


Center for Abbé Pierre og Emmaus tilbyder ”rundvisning” for alle i 30 eller 50 minutter, grupper 

med max. 50 personer. Pris: 90€ for en gruppe - på fransk. Rundvisning på engelsk koster 120€. 

Center for Abbé Pierre og Emmaus fungerer takket være jeres opbakning. For at støtte os og hjælpe 

med at sprede budskabet og fortællingerne om Abbé Pierre venligst send jeres donationer til ACAPE, 

280, route de Cailly, 76690 Esteville. Tak!  
 

Center for Abbé Pierre og Emmaus – Et sted for liv og minder 

Esteville, nord for Rouen 

 

 

”ici j’ai fait mon nid” = ”Her har jeg bygget min rede.” 

En udstilling på 450m² med 10 rum  

Dedikeret til Abbé Pierre og Emmaus 

I det hus, hvor han elskede at bo 

I Esteville hvor han er begravet 

ved siden af ”compagnons d’Emmaüs” (= mennesker, der har boet og arbejdet sammen i Emmaus- 

samfund) 

Erindringssted, som også er et sted at bo. 

Kulturcenter 

Husly til folk, der oplever udelukkelse 

D. 22. januar 2007 døde Abbé Pierre. Vi husker hans engagement imod alle former for uretfærdighed 

og udelukkelse og hans afvisning af at give op over for menneskelig elendighed. Hans stemme giver 

stadigvæk genlyd for at "stemmen af stemmeløse" bliver hørt, og for at opbygge et mere broderligt og 

retfærdigt samfund. 

Center for Abbé Pierre og Emmaus er et sted, hvor hans liv, hans budskab og hans kampe er fortalt 

gennem en rig scenografi med mange videoer, fotos, dokumenter og personlige ejendele. 

Oplev Abbé Pierre som privatperson på hans værelse, som bliver opretholdt som det var, da han 

levede, oplev hans kontor og værksted, samt kapel, hvor han havde for vane at bede og tænke. 

Oplev Emmaus’ aktuelle kampe i Frankrig og i verden, hvor omkring 320 grupper opererer dagligt i 

40 lande. 

Et sted for kulturlivet. Center for Abbé Pierre og Emmaus organiserer begivenheder om emner, 

der har speciel mening for Emmaus. Centeret har også en afdeling for dokumentation og pædagogik, 

beregnet for skole- og universitetspublikum. 

Om sommeren kan man nyde parken med træer og blomster. Centeret tilbyder husly for udstødte 

mennesker, og disse beboere er med til at tage imod de besøgende. 

I Esteville besøger du det sted, som Abbé Pierre helst ville trække sig tilbage til. Huset 

vedligeholdes uden luksus, og de besøgende lærer denne personlighed at kende, som levede hele sit liv 

med de fattigste og som de fattigste. Hans værelse er et unikt vidnesbyrd. Det er billedet af den person, 

der boede der kontinuerligt i et årti: Værelset er på en gang beskedent og overvældende. Det afspejler 

hans indre liv, hans mange interesser og hans intellektuelle aktivitet samt den håndværksmæssige (han 

har selv udformet hylderne). 

Oplev, hvordan denne simple kapuciner, Abbé Pierre, inspirerede til Emmaus og til mange andre 

kampe. "Hvordan går det med det multinationale?" spurgte han general de Gaulle. Abbé Pierre gentog 

ofte: "Det forekommer mig at bøn og handling ikke kan adskilles.” Han var på en gang troende og en 

stor iværksætter, innovatør. Abbé Pierres død betyder ikke, at det store heltedigt slutter. Center for 

Abbé Pierre og Emmaus repræsenterer en "bevægelse i fortsat bevægelse." Emmaus er levende og 

fortsætter sit arbejde med at gøre noget ved problemerne i hvert enkelt land. 


