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Program
Jun. 2017- feb. 2018

facebook.com/loegumklosterrefugium

Gæsterne skriver:
’Dette sted er som lise for min sjæl. Et særligt sted med tid til velkomst,
rejse og afsked. Disse dage har beriget mig, forført mig og vil følge mig
på min rejse videre herfra. Tak for hjerterum, for at lade ånden være
og for et ærligt og særligt møde’.
Februar 2017

’Tak for en fantastisk strikke-weekend. Det var et velsignet sted at være.
Dejlig mad, dejlig seng og morgen- og aftensang. Guds fred være
over dette sted´.
November 2016

’Tak for, at I åbner og deler dette helt fortryllende sted med os.
Sjældent har jeg fundet et sted, der på den måde emmer af ro, fred
og mulighed for bare at være. 4 dage i stilhed har bragt en fundamental
ro frem i mig – akkompagneret af en boblende glædes-fornemmelse
i hele kroppen’.
April 2016

Grafisk design: Mette Secher
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Kære gæst
Løgumkloster Refugium
I 1960 blev Refugiet etableret med det mål at skabe rammer for ro,
fordybelse og ny erkendelse – rammer, der er tilrettelagt på folkelig,
national, kulturel og kirkelig baggrund. Refugiet blev tegnet af Rolf Graae
og Richard Aas i slutningen af 50’erne. De 47 værelser, pejsestue, spisesal og øvrige fællesrum med designklassiske møbler er centreret omkring
den skønne atriumhave. Fra Refugiet er der direkte adgang til det middelalderlige cistercienserkloster og den smukke klosterkirke.
Programdage
Som det fremgår af nærværende program, tilbyder vi året igennem
programdage, hvor kulturelle, folkelige, historiske og kirkelige emner
belyses. Se detaljer på Refugiets hjemmeside: loegumkloster-refugium.dk
eller rekvirér program fra kontoret.
Refugieophold
Løgumkloster Refugium er det ideelle sted for gæster med behov for
ro og eftertanke, uanset om formålet er at koble af, samle ny energi eller
at fordybe sig fagligt.
Løgumkloster
Et ophold på Refugiet er også et besøg i den smukke og særprægede
middelalderby Løgumkloster. Her finder du et enestående og velbevaret
bymiljø med den smukke kirke som centrum. Løgumkloster har desuden
et unikt miljø med Museet Holmen, Kirkemusikskole, Løgumkloster
Højskole og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Rundvisning i Løgumkloster Kirke
Der er rundvisning i Løgumkloster kirke hver tirsdag kl. 13.30
i juni, juli og august. Pris: 50 kr. Ønsker man at kombinere rundvisningen med kaffe/te og hjemmebag på Refugiet er prisen 95 kr.
Mødested: Hovedindgangen til Refugiet.

Her er programmet frem til februar 2018. Jeg håber, at der er et eller flere
programmer, der har din interesse. Indholdet spænder vidt, men alle programmer har et fælles udgangspunkt: Mennesket i verden.
Vi har tilrettelagt programmerne, så der er luft og tid imellem de enkelte
programpunkter. Tid til blot at være, tid til at foredrag, tekster og musik kan
virke og arbejde, tid til at give livets visdom plads til at blomstre.
Mit liv har gennem de sidste år givet mig en klar erkendelse af, at naturvidenskaben kan meget – men også, at der er tider i vores liv, hvor videnskaben
må give op. Det er ikke alene ved livets afslutning, men i lige så høj grad
imens det leves. Dele af vores liv kan ikke måles og vejes og gøres op i nytteværdi. Livet er imellem tingene og imellem os. Jeg synes tiden kalder på,
at vi i langt højere grad giver værdi til det, der ikke kan ses, høres og forstås.
Med Refugiets tætte tilknytning til Løgumkloster kirke og kloster har vi
adgang til et af de steder i vores samfund, hvor der ikke er berøringsangst
for det, der er større end vores forstand kan fatte. Hver morgen er der
mulighed for at få sindet stemt til flyglets smukke toner og med salmesang
og tekster at møde den nye dag. Det fås ikke meget bedre.
Lyden af klokker i vinden er også en af de karakteristiske oplevelser ved at
være her. Mange gæster fortæller om deres oplevelse ved at komme indenfor på Refugiet. Hvordan de anspændte skuldre efter kort tid falder ned,
hjerterytmen finder sit naturlige leje, øjnene slapper af, og ørerne får hvile
ved roen og fuglesangen.
Refugiet er åbent året rundt, og der er mange gode grunde til at komme her
– nogle af dem finder du i programmet her. Men der er mange flere. Uanset
hvad din grund er, skal du være hjertelig velkommen.
			Bedste hilsner fra
			Helle Skaarup, forstander
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Mandag 26. – fredag 30. juni
Når vi mister, når vi rammes af sygdom eller andre svære ting, kan det
føles, som om livet smuldrer mellem fingrene på os, og selve livsglæden
forsvinder. Disse dage rummer foredrag, livsfortællinger, koncert, hygge
og samvær og er tænkt som inspiration til at komme videre i livet efter
svære tider.
Medvirkende: Tove Gade, sygehuspræst;
Preben Kok, forfatter og tidl. sygehuspræst;

Karl den Store og Europas skabelse
Middelalderen under lup
Lørdag 1. – fredag 7. juli
Vi skal tilbage til Europas begyndelse, tilbage til år 800, hvor Karl, frankernes konge, bliver kronet som romersk kejser. Som menneske og som politisk
figur ses Karl den Store i forbindelse med Europas kristning, hvor nye
folkeslag på godt og ondt bliver inddraget i den første europæiske union.
Gennem foredrag og studiekreds, med originale kilder i dansk oversættelse,
tegner vi et billede af et menneske, der både var helt og skurk.

Ellen Kastberg Hinrichsen, fysio- og

Medvirkende: Brian McGuire, amerikansk-

kunstterapeut; Helle Skaarup, forstander;

dansk professor emeritus i historie, forfatter

Kirsten Bjerrum, viceforstander; m.fl.

og foredragsholder; m.fl.

Pris pr. pers.: 3.595 kr. i dobbeltværelse;

Pris pr. pers.: 4.695 kr. i dobbeltværelse;

3.995 kr. i enkeltværelse

5.195 kr. i enkeltværelse.

Sverige – en stormagt i sin tid
Historieweekend

De satte spor
Grænselandsdage

Fredag 30. juni – mandag 3. juli
Vore svenske naboer har en spændende historie, og vores egen er
viklet dybt ind i den. I disse dage sætter vi fokus på Sveriges historie
fra Kalmarunionen, gennem stormagtstiden i 1600-tallet, hvor landet var
en dominerende stormagt i Europa, og frem til 1700-tallet, hvor landets
stormagtsstatus for alvor trues.

Mandag 3. – fredag 7. juli
Grænselandets historie rummer fortællinger om mange personligheder,
der hver på deres måde har præget egnen og dens historie. I disse dage
sætter vi fokus på nogle af dem. Dagene byder også på udflugt til Vadehavsøen Føhr og på fortælling om mindretallene nord og syd for grænsen.

Medvirkende: Ebbe Juul-Heider,

Medvirkende:

lektor, cand.mag.

Jens Andreasen, formand

Pris pr. pers.: 3.095 kr. i dobbeltværelse;

for Grænseforeningen;

3.395 kr. i enkeltværelse.

Sten Bo Frandsen,
professor; Jørn Buch,
historiker og forfatter;
Rene Rasmussen,
museumsdirektør; m.fl.
Pris pr. pers.:
4.295 kr. i dobbeltværelse;
4.655 kr. i enkeltværelse.

J U N I · J U LI · AUG UST · S E PTE M B E R · OKTOB E R · NOVE M B E R · D ECE M B E R · JAN UAR · FE B R UAR
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Sorrig og glæde de vandre til hobe
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I Stilhed

Fredag 7. – mandag 10. juli
Vores liv kædes sammen af viljen til at træffe valg ud fra de værdier, vi
finder vigtige og rigtige. Filosof Lise Søelund, der selv er forfatter til en
lang række bøger om eksistens, vil i denne weekend bl.a. ud fra Søren
Kierkegaards og Friedrich Nietzsches tænkning forsøge at indkredse
begreber som valg, vilje og værdier. Weekenden vil være en kombination
af oplæg og samtaler deltagerne imellem.
Programvært og medvirkende:

Lørdag 15. – onsdag 19. juli
Tilbagetrækning fra hverdagslivet i stille kontemplation og meditation er
en spirituel praksis så gammel som menneskeheden selv. Målet er ikke at
flygte fra virkeligheden. Tværtimod. Det handler om at få fornyet inspiration
og engagement til at kunne deltage med liv og sjæl i tilværelsen i al dens
kompleksitet. Du lærer en enkel meditationsform, som du også vil kunne
praktisere, når du kommer hjem. Dagene vil foregå i stilhed, men undervejs er der refleksionsrum med musik og foredrag og mulighed for dialog
med Helle Skaarup.
Medvirkende: Helle Skaarup, forstander.

Lise Søelund, filosof og forfatter.

Pris pr. pers.: 3.695 kr. i dobbeltværelse;

Pris pr. pers.: 2.995 kr. i dobbeltværelse;

3.995 kr. i enkeltværelse.

3.295 kr. i enkeltværelse.
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Stjernerejse i Vestslesvig
En rejseoplevelse helt tæt på

Mandag 10. – lørdag 15. juli
Med Refugiet som udgangspunkt byder disse dage på udflugter og
oplevelser i Vestslesvig og Ditmarsken. Turene forberedes ved foredrag
på Refugiet. Én dag går turen til Meldorf i Ditmarsken, hvor den berømte
opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr boede i mange år. Vadehavsøen
Pellworm, hvis historie er præget af hav og stormfloder, er et andet udflugtsmål. Og endelig skal vi besøge Husum med Husum slot, museet
”Nissenhaus” og forfatteren Theodor Storms hus.
Medvirkende:
Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag; Kirsten Bjerrum,
viceforstander.
Pris pr. pers.:
5.595 kr. i dobbeltværelse;
5.995 i enkeltværelse.

Lørdag 15. – onsdag 19. juli
At tegne er at se og lade vores hænder forme det, vi ser. Billedkunstner
Kirsten Merete Brøndum underviser i at se og tegne med oliepasteller.
Motivet er Løgumkloster Kirke eller dele heraf. Der er udfordringer for
både nybegyndere og de lidt mere erfarne tegnere.
Underviser: Kirsten Merete Brøndum (www.kirsten-brondum.dk).
Pris pr. pers.: 3.995 kr. i dobbeltværelse; 4.295 kr. i enkeltværelse.

J U N I · J U LI · AUG UST · S E PTE M B E R · OKTOB E R · NOVE M B E R · D ECE M B E R · JAN UAR · FE B R UAR
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Liv og eksistens
Valg, vilje og værdier
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‘Mærkens Daw’
Fra Sct. Bartholomæus’ marked til i dag

Søndag 23. – onsdag 26. juli
”Kun lidt ringere end Gud”, står der om mennesket i Salme 8 i Det Gamle
Testamente. Hvordan udfolder og forstår vi det i dag, hvor det kristne
menneskesyn udfordres fra mange sider i mødet med flygtninge og andre
udsatte grupper i vores samfund? I anledning af reformationsåret vil der
også være foredrag om forholdet mellem reformationens anliggende
og vores egen tid.

Torsdag 10. – mandag 14. august
”Ses vi it før, så ses vi te’ KlosterMærken”. Sådan siger mange sønderjyder stadig til hinanden. I disse dage præger markedsstemningen hele
Løgumkloster by, og Refugiets medarbejdere vil være guider på markedsoplevelser rundt i byen. Gøglergudstjeneste, fortælling om markedet
gennem tiderne og viseaften med ”Sonni og Baggårdsmusikanterne”
er en del af disse ”mærkens daw”.

Medvirkende: Eberhardt Harbsmeier,

Medvirkende: Malene Fenger-Grøndahl,

fhv. rektor; Kjeld Holm, fhv. biskop; Hans

forfatter; Sonni og Baggårdsmusikanterne;

Gammeltoft-Hansen, fhv. ombudsmand;

Refugiets medarbejdere.

Kirsten Nielsen, professor; m.fl.

Pris pr. pers.: 3.995 kr. i dobbeltværelse;

Pris pr. pers: 3.395 kr. i dobbeltværelse;

4.395 kr. i enkeltværelse.

3.695 kr. i enkeltværelse.

Kunstuge
Søndag 6. – torsdag 10. august
Kunst har mange udtryksformer. Disse dage byder på foredrag med en
række forskellige kunstnere, der hver fortæller om deres virke og deres
værker. Nogle af kunstnerne vil i dagene udstille på Refugiet og i Dormitoriet i den gamle klosterbygning. I løbet af dagene vil der desuden være
kirkekoncert, udflugter til bl.a. NordArt i Rendsborg og Nolde Museet i
Seebüll og workshops, hvor deltagerne selv kan lade kreativiteten blomstre.

Medvirkende: Anita Houvenaghel, maler;
Kurt Dupont Larsen, kunstner; Vivi Linnemann,
kunstner; Anne Marie Johansen, kunstner;
Erik Styrbjørn, kunstner; Bodil Bjerregaard,
kunstner; Eric Kaare, gallerist.
Pris pr. pers.: 4.495 kr. i dobbeltværelse;
4.995 kr. i enkeltværelse.

J U N I · J U LI · AUG UST · S E PTE M B E R · OKTOB E R · NOVE M B E R · D ECE M B E R · JAN UAR · FE B R UAR
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‘Kun lidt ringere end Gud’
Båringmødet
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Bus fra Vendsyssel: Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Randers

Mandag 26. juni – fredag 30. juni
Turledere: Ebba Lykkegaard og Carsten Christensen T 2031 9854,
Kate Hyldgaard T 5115 1034
Bus fra: Gentofte

Fredag 7. juli – mandag 10. juli
Hanne Møller-Andersen T 6122 4481
Bus fra: Hvidbjerg, Nr. Nissum, Lemvig, Ulfborg, Ringkøbing, Skjern

Onsdag 19. juli – søndag 23. juli

Vadehavet
Hav og mennesker

Turledere: Bodil og Christian Nielsen T 9789 1117
Bus fra Fyn: Munkebo, Kerteminde, Langeskov, Odense/Kragsbjerghave, Pårup, Middelfart

Onsdag 26. juli – Søndag 30. juli
Turledere: Eva og Eskild Jensen T 6532 1957

Vadehavet, naturen, egnens madkultur og fortælling om sønderjyder, der
har sat deres præg på Vadehavsegnen er temaet for dette års Sønderjyllandsture. Turene varierer i længde og indhold. På de fleste ture er der
udflugt til den tyske ø Sild, der er en meget yndet og besøgt ø i Vadehavet. På andre ture er der udflugt til det nye Vadehavscenter, der med sin
unikke arkitektur og spændende udstilling giver de besøgende en ganske
særlig oplevelse. Dagene byder tillige på foredrag, fortælling, sangaften
og rundvisning i Løgumkloster kirke og by.

Bus fra: Horsens, Bredballe, Vejle

Fredag 11. august – mandag 14. august
Turledere: Vagn Schultz T 7581 4144. Toni og Henning Vestergaard T 7581 6309.
Thomas Uhre Fenger T 2032 4910
Bus fra: Holstebro, Hodsager, Aulum

Mandag 14. august – torsdag 17. august
Turleder: Kirsten Thoftgaard T 9742 2563

Bus fra de fleste egne af Danmark direkte til Refugiet
Sønderjyllandsture med ophold på Løgumkloster Refugium har eksisteret
i snart 20 år. Der er arrangeret bus direkte til Refugiet fra forskellige egne
af landet. Måske fra et sted i nærheden af, hvor du bor. Der er turledere
med på hele turen. De har i samarbejde med Refugiet tilrettelagt et spændende program med oplevelser i grænselandet Sønderjylland og Slesvig.
Alle er velkomne på programmerne henover sommeren, og det uanset
om man benytter den fælles bustransport eller ej. Der er ture af 3 eller
4 døgns varighed – detaljerede programmer kan findes på Refugiets
hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte Refugiet eller den
enkelte turleder med evt. spørgsmål.

Bus fra: Viborg, Rødkærsbro, Bjerringbro, Ans, Kjellerup, Balle

Fredag 25. august – mandag 28. august
Turledere: Inger og Hans Jørgen Lysholm T 3022 6359 eller T 6150 6220
Bus fra Midtsjælland: Gadstrup, Haslev, Havdrup

Fredag 25. august – mandag 28. august
Turledere: Kirsten Lauersen T 4752 6047. Åse Frich-Petersen T 3662 9828
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Vadehav, østers og sort sol

Fredag 1. – mandag 4. september
Musikkens univers er både vores helt personlige rum og et fællesskabets
rum. Vi lytter til musik, når vi vil slappe af eller bare vil være os selv,
men vi nyder også store musikalske oplevelser i fællesskab med andre.
Oplev inspirerende musikfortællinger, Oskarvindende musikfilm, koncert
i Ribe Domkirke og fællessang. Og tag også dit yndlingsstykke med,
så vi alle kan udvide vores musikalske univers.

Fredag 15. – mandag 18. september
En weekend med fokus på fuglelivet og naturen i Sønderjylland. Vi tager
på tur i marsken, hvor et utal af fuglearter lever og yngler eller kommer
forbi på træk. Hvis vi er heldige, kan vi opleve de gigantiske stæreflokke
opføre deres berømte ”Sort sol”. Der vil også være tur til Kongens Mose
og Draved Skov, der har stået urørt siden år 2000, og hvor der er
enestående mulighed for at opleve, hvordan naturen udvikler sig uden
menneskelig indblanding. Ved Vadehavet skal vi ”plukke østers” og
besøge Vadehavscentret i Vester Vedsted.

Medvirkende og programvært:
Søren Schelling, sanger, cand. mag.
(www.sorenschelling.dk).

Medvirkende: Naturvejledere;

Pris pr. pers.: 3.695 kr. i dobbeltværelse;

Helle Skaarup, forstander.

3.995 kr. i enkeltværelse

Pris pr. pers.:
3.195 kr. i dobbeltværelse;
3.495 kr. i enkeltværelse.

Tab, sorg og nyt livsmod
Fredag 8. – mandag 11. september
Livet skal åbenbart være svært indimellem! Med kærlighed, nærhed og
tilstedeværelse kommer også sorg. Særlig ved adskillelse og tab mærker
vi, hvor hårdt vi kan blive ramt. Livet ændres meget af tabets erfaringer, og
det kan være svært på ny at finde livsglæden, livskvaliteten og livsmodet.
Foredrag m.m. i denne weekend vil tjene til, at netop livsmodet igen kan
finde vej i et menneskes liv.
Medvirkende: Lutte Olesen, hospicesygeple
jerske og foredragsholder; Jørn Henrik Olsen,

Broderi
Fladsyning
Fredag 29. september – søndag 1. oktober
Nål, tråd og et stykke stof kan give ro i sindet og plads til langsomhed.
Elin Berthelsen underviser i disse dage i fladsyning – en syteknik, der blev
brugt i Danmark fra ca. 1900 indtil 2. Verdenskrig som udsmykning på
pyntestykker i boligen. Der er udfordringer for både den let øvede og den
garvede brodøse.

cand. theol.,ph.d., forfatter, forsker og

Medvirkende: Elin Berthelsen,

foredragsholder; Kristine Thorup, solo-

brodøse (www.elinsbroderier.dk).

og koncertpianist.

Pris pr. pers.: 2.395 kr.i dobbeltværelse;

Pris pr. pers.: 3.495 kr. i dobbeltværelse;

2.595 kr. i enkeltværelse.

3.795 kr. i enkeltværelse.

J U N I · J U LI · AUG UST · S E PTE M B E R · OKTOB E R · NOVE M B E R · D ECE M B E R · JAN UAR · FE B R UAR
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I musikkens univers
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Efterårsdage på Refugiet

Fredag 6. – søndag 8. oktober
Hvordan bliver vi ægte skabende sammen? Bliv introduceret for en
vifte af perspektiver og prøv det af i praksis. Målet er at ruste og inspirere til at indgå i skabende fællesskaber. I familien, på arbejdspladsen,
i foreningslivet eller noget helt fjerde. Hovedfokus bliver på dialog og
kommunikation, og vi skal afprøve en række metoder. Undervejs i kurset
vil vi meditere og udforske sammenhængen mellem meditation og
adgangen til det skabende.

Tirsdag d. 17. – fredag d. 20. oktober
Efterårsdage med plads og ro, afslapning og ”genopladning” – måske
foran pejsen med en god bog, måske på en gåtur langs Brede å. Dagene
byder også på udflugt til Nolde museet, fortælleaften, koncert og sangaften med kammerkoret ”Lille MUKO”.

Medvirkende: Jon Bertelsen, adjunkt; Olga Bastian, kreativ direktør.

Pris pr. pers.: 2.995 kr. i dobbeltværelse;

Pris pr. pers.: 2.995 kr. i dobbeltværelse, 3.295 kr. i enkeltværelse.

3.295 kr. i enkeltværelse.

Medvirkende: Lille MUKO med dirigent
Jesper Grove Jørgensen; Margit Lindesø,
fortæller; Kirsten Bjerrum, viceforstander; m.fl.

Tænkepauser
Fredag 13. – tirsdag 17. oktober
Vi tager afsæt i de små, letlæste bøger
(60 sider) ”Tænkepauser – viden til
hverdagen fra topforskere fra Aarhus
Universitet”. Kom og hør bl.a. Verner
Møller fortælle om ”Kroppen” og Søren
R. Fauth om ”Vilje”. Der gives en kunstnerisk vinkel på indholdet, og der bliver
plads til refleksion over emnerne.

Retræte
Efterfølgelse
Medvirkende: Verner Møller,
professor på AAU; Søren R.
Fauth, professor på AAU;

Fredag 20. – mandag 23. oktober
En stille retræte, der giver mulighed for fordybelse og eftertanke. Der vil
være aftensang og morgensang i klosterkirken og bibelske meditationer
over temaet ”Efterfølgelse” i Kapitelsalen. Retrætepræsterne vil stå til
rådighed for samtale, hvis man ønsker det.

Hans Grishauge, tidl. leder
af Grundtvigsk Forum;
Helle Skaarup, forstander; m.fl.
Pris pr. pers.:
4.495 kr. i dobbeltværelse;
4.895 kr. i enkeltværelse.
Medvirkende: Theodor Jørgensen,
professor og præst; Gunvor
Sandvad, sognepræst;
Kirsten Bjerrum, viceforstander.
Pris pr. pers.: 2.895 kr. i dobbeltværelse; 3.195 kr. i enkeltværelse.

J U N I · J U LI · AUG UST · S E PTE M B E R · OKTOB E R · NOVE M B E R · D ECE M B E R · JAN UAR · FE B R UAR
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Meditation og skabende fællesskaber
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Strik en stund

Fredag 20. – mandag 23. oktober
I denne weekend har du mulighed for at komme rigtigt i gang med din
livsfortælling – eller komme videre med den, hvis du allerede er i gang.
Weekenden byder på skriveværksted, hvor du kan arbejde med det
at skrive. Der bliver tillige inspirerende foredrag, film og fortælling. Og
selvfølgelig skrivetid i Refugiets ideelle rammer.

Lørdag 4. – søndag 5. november
Strik en stund, og stress af med garn og pinde. Mød ny inspiration ved
workshops med dygtige strikdesignere, og del glæden ved at strikke med
andre. Har du lyst til at prøve kræfter med hæklenål, er det også en mulighed.
Medvirkende: Charlotte Tøndering, strikdesigner; Mette Larsen, deltager i ”Den store

Medvirkende: Søren Schelling, cand.mag.;

strikkedyst”; Hanne Sönnichsen, væver og

Margit Lindesø, fortæller.

strikdesigner; Annette Danielsen, strikdesigner;

Pris pr. pers.: 3.595 kr. i dobbeltværelse;

Bente Geil, strikdesigner; Lone Gissel, strik- og

3.895 kr. i enkeltværelse.

hækledesigner; Kirsten Bjerrum, viceforstander.
Pris pr. pers.: 1.595 kr. i dobbeltværelse,
1.795 kr. i enkeltværelse.

Altid allerede elsket
Fredag 27. – mandag 30. oktober
Vi sætter fokus på kristendommens unikke budskab om kærlighed
på forhånd. I modsætning til mange andre traditioner er kristendommen
kendetegnet ved, at Gud elskede dig først, og Gud er kærlighed.
Dagene byder på foredrag, refleksionsrum og musik.
Medvirkende: Kaj Mogensen, forfatter
og præst; Erik A. Nielsen, professor emeritus;
Bruno Rasmussen, sognepræst; Helle Skaarup,

Tro og tanke
Teologi for lægfolk
Fredag 10. – mandag 13. november
Dronning Margrethe har udtalt at ”trosliv er alt, og det er meningen, at
man skal bruge alt, hvad man har i sig. Hele sig selv. Både hvad man har
af hoved, og hvad man måtte have af hjerte. Begge dele er lige gyldige”.
I dette tredje program i rækken om ”Teologi for lægfolk” skal vi koncentrere os om, hvordan menneskers tænkning om sig selv, om verden og
om Gud har udfoldet sig hos filosoffer og teologer.

forstander; m.fl.

Medvirkende: Viggo Mortensen, præst

Pris pr. pers.: 3.295 kr. i dobbeltværelse;

og professor; Hans Vium Mikkelsen, rektor

3.595 kr. i enkeltværelse.

for Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter; Jørgen Demant, sognepræst;

SBRE
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På Refugiets hjemmeside kan du tilmelde dig Nyhedsbrevet, der
kommer som mail hver måned. Her orienterer vi om de kommende
programmer, og hvis vi har ledige værelser, vil vi også her fremover
orientere om gode tilbud på ophold.

Sanne Thøisen, præst og phd.; Jesper Rene,
pianist; Kirsten Bjerrum, viceforstander.; m. fl.
Pris pr. pers.: 3.695 kr. i dobbeltværelse;
3.995 kr. i enkeltværelse
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Skriv dit liv
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‘I denne søde juletid’

Fredag 17. – mandag 20. november
Vi sætter Jeppe Aakjær i centrum i disse dage. Vi hører om hans liv og
virke fra flere forskellige vinkler, og vi synger både de kendte og mindre
kendte af hans sange. Dagene byder også på gudstjeneste, god mad
og masser af hygge i Refugiets dejlige rammer.

Fredag 24. – mandag 27. november
Hyggestunder i Pejsestuen med sang, musik og fortælling. Refugiets
køkken kræser for os med sønderjyske lækkerier, og har man lyst til at
udfolde sig kreativt – måske med julekort og ”hjemmelavede” gaver – er
der mulighed for det under kyndig vejledning af Grethe Hindhede, der er
kunsthåndværker. Lørdag tager vi på udflugt til julemarkedet i Tønder.

Medvirkende: Peter Abrahamsen, komponist, forfatter
og sanger; Anette Kjær, foredragsholder og organist;
Knud Peder Jensen,tidl. højskolelærer og journalist.
Arrangør: Refugiets Venner
Pris pr. pers.: 2.995 kr. i dobbeltværelse;
3.295 kr. i enkeltværelse.

Mennesket på godt og ondt

Medvirkende: Grethe Hindhede,

Fredag 24. – mandag 27. november
Det nutidige fokus på mennesket som et biologisk og økonomisk væsen
foranlediger følgende spørgsmål: Skyldes vores diagnose- og overvågningssamfund, at vi har glemt, hvad det vil sige at være menneske?
Og i så fald, hvad er da vejen frem? Med afsæt i traditionen om de syv
dødssynder og verdens angiveligt største litterære værk, Dantes Guddommelige Komedie fra det 13. århundrede, vil vi tage livtag med fortid
og nutid i selskab med hinanden og historiens største ånder fra Homer
til Kierkegaard.

Margit Lindesø, fortæller; Kirsten Bjerrum,

Medvirkende:
Martin Herbst, præst,
foredragsholder og
forfatter.
Pris pr. pers.:

kunsthåndværker; Bente Dahl; organist;
viceforstander.
Pris pr. pers.: 2.995 kr. i dobbeltværelse;
3.295 kr. i enkeltværelse.

Advents og årsfest
Fredag 1. – søndag 3. december
Traditionen tro inviterer Refugiet og Refugiets Venner til årsfest med taler,
festmiddag og koncert i Løgumkloster Kirke. Årets gæstetaler er salmedigteren Holger Lissner, som er repræsenteret i Den Danske Salmebog,
både med egne tekster og med gendigtninger. Aftenen inden årsfesten
får vi besøg af fortæller Doris Ottesen.

3.695 kr. i dobbeltværelse;

Medvirkende: Doris Ottesen, forfatter

3.995 kr. i enkeltværelse.

og fortæller; Holger Lissner, salmedigter.
Pris pr. pers.: 2.095 kr. i dobbeltværelse;
2.295 kr. i enkeltværelse.
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Fredag 15. – mandag 18. december
Julens musik og julens fortællinger er nogle af de vigtigste ingredienser,
når det gælder om at vække julestemningen. Klosterkirken danner i denne
weekend ramme om en storslået julekoncert, Bachs Juleoratorium med
Sønderjyllands Symfoniorkester, kor, og solister. Weekenden byder også på
fællessang, foredrag, julehistorier og en stemningsfuld musikaften i Kapitelsalen. Velkommen til en weekend med julestemning og hyggeligt samvær.
Medvirkende: Sønderjyllands
Symfoniorkester; Søren Schelling,
cand. mag. og sanger;
Margit Lindesøe, fortæller.
Pris pr. pers.: 3.295 kr. i dobbeltværelse; 3.595 kr. i enkeltværelse.

18. december

En tak
Så tak for alt det gode du fik givet
så stort, så rigt, så smertende, så nært
altid var det jo større end du tro’de
og det du mødte blev dig godt og kært.
Så kært at du så nødig nu vil slippe
så smukt at alting røres i dit sind
og kunne jeg, jeg ønskede jeg kunne
så lukked’ jeg det fast i hjertet ind.
Men det skal leve frit og uden grænser
og lukke ned og lyse op igen.
Det smukkeste kan ingen holde fangen
Og ingen aner hvor det nu går hen.

Jul på Refugiet
Fredag 22. – torsdag 28. december
Juledagene på Refugiet kædes sammen af fortælling og fællessang,
skumringstimer i Pejsestuen og hygge ved juletræet. Der er koncert og
foredrag, og Refugiets køkken sørger for dejlig julemad med sønderjysk
islæt. Gudstjenesterne i Klosterkirken er også en vigtig del af disse dage,
hvor vi i fællesskab fejrer julen.
Medvirkende: Susanne Sayette, skuespiller;
Margit Lindesø; fortæller; Aksel Krogslund
Olesen; musiker og sanger; Anja Kjølby,
højskolelærer; Kirsten Bjerrum, viceforstander;
Helle Skaarup, forstander.
Pris pr. pers.: 5.995 kr. i dobbeltværelse;
6.595 kr. i enkeltværelse.

Men jeg har mødt det, set det, rørt det, kysset
og fået sagt de allerbedste ord.
Jeg håber jeg vil huske det i glæde
når jeg ta’r afsked med den gode jord.
Og Gud, hvordan, hvornår, og hvem, hvorledes.
Jeg ved det ikke mere, men jeg tror
at her er sket det skønneste i tiden
den kærlighed der bærer vores jord.

Jens Rosendal
Decemberrefleksioner
Julekalender for voksne, 2013
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Julens musik og julens fortællinger
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Nytår på Refugiet
Alt har sin tid
Torsdag 28. december – tirsdag 2. januar
Nytåret er en tid, hvor vi gør status over året, der er gået, og hvor vi ser
fremad mod det nye år. Det er en tid, hvor netop tiden, der var, tiden der
går og tiden der kommer, er meget nærværende. Vi giver tiden opmærksomhed og byder derudover på et varieret program med foredrag, fortælling, musik, hyggeligt samvær og udflugt. Undervejs bliver vi forkælet af
Refugiets herlige køkken.

Lørdag 20. – søndag 21. januar
Gennem foredrag, workshops og samtale vil der i disse dage blive sat
fokus på, hvordan man som menighedsrådsmedlem kan være med til
at udfolde menighedsrådsløftets ord om liv og vækst i kirkens rammer.
Medvirkende: Dorthe Holck, fhv. menighedsrådsformand; Ian Ørtenblad-Andsager,
stiftspræst for diakoni i Ribe stift; Karsten

Medvirkende: Thomas Fenger

Nissen, fhv. biskop i Viborg; Helle Skaarup,

Uhre, forfatter og tidl. præst;

forstander, m.fl.

Karsten Eskildsen, cand. mag.;

Pris pr. pers.: 1.095 kr. i dobbeltværelse;

Kirsten Bjerrum, viceforstander;

1.195 kr. i enkeltværelse.

Helle Skaarup, forstander.
Pris pr. pers.: 5.395 kr.
i dobbeltværelse;
5.895 kr. i enkeltværelse.

Hver fugl synger med sit næb
Fredag 12. – mandag 15. januar
Her en mulighed for dig, der har mistet eller glemt din sangstemme.
Pia Scharling, der er uddannet musikpædagog, vil disse dage hjælpe
utrænede sangere med at få de viltre toner til at blive til sang. Pia har
specialiseret sig i at få alle mennesker til at synge og underviser i at få
stemmen til at bevæge sig frit. Så målet er, at vi mandag sammen vil
give salmer og sange vinger.
Underviser: Pia Scharling,
musikpædagog (www.sanglaerer.dk).
Pris pr. pers.: 3.595 kr. i dobbeltværelse;
3.895 kr. i enkeltværelse.
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Menighedsrådsløftet
i ord og handling
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Operaweekend
En verden af opera

Fredag 26. – mandag 29. januar
Den Apostolske Trosbekendelse er temaet for denne vinterretræte med
inspiration fra bogen af Boris Salo: Den glemte skat. På opdagelse i den
lutherske spiritualitet. Trosbekendelsen er en guldgrube og en kilde til
bøn og fordybelse i den kristne tro, som vi kan blive ved med at øse af.
Ved meditationerne lader vi bibelske tekster og de gamle træskærerværker i Løgumkloster kirke kaste lys over trosbekendelsen. Dagene
indrammes af morgensang og aftensang i klosterkirken. Retrætepræsterne vil stå til rådighed for samtale, hvis man ønsker det.

Fredag 2. – mandag 5. februar
Opera associeres ofte med Italien. Men selvom støvlelandet spiller en
hovedrolle i operahistorien, så kan andre lande bestemt også være med.
I denne operaweekend skal vi fordybe os i den operaverden, der ligger
uden for Italien. Weekenden byder bl.a. på foredrag, koncert og operafilm i Løgumklosters biograf. Og så skal vi en tur til Hamborg Staatsoper,
hvor vi skal opleve Beethovens eneste opera, Fidelio.

Medvirkende: Gunvor Sandvad, sognepræst; Kristian

(www.sorenschelling.dk).

Bork Sørensen, præst; Kirsten Bjerrum, viceforstander.

Pris pr. pers.: 4.095 kr. i dobbeltværelse;

Pris pr. pers.: 2.895 kr. i dobbeltværelse;

4.395 kr. i enkeltværelse

Medvirkende: Jakob Bahr, pianist;
Søren Schelling sanger og cand.mag.

3.195 kr. i enkeltværelse.

Kunsten vil noget
Kunstweekend

Glæd dig også til:

Fredag 26. – mandag 29. januar
Kunst kan provokere, rive i sjælen eller gøre godt inderst inde og vække
nyt mod og håb. Kunst der – i sin forskellighed – vil noget, er tema for
disse dage.

Broderi: Lørdag 10. – mandag 12. februar
Litteraturdage: Torsdag 15. – mandag 19. februar
Sangglæde: Fredag 16. – mandag 19. marts

Medvirkende: Søren Nielsen, kunstformidler
og præst. Endvidere medvirker forskellige kunstnere.
Pris pr. pers: 2.995 kr. i dobbeltværelse;
3.295 kr. i enkeltværelse.
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Retræte
Den glemte skat
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Løgumkloster Refugium
– er åbent for gæster hele året for kortere eller længere ophold.
Der er i alt 47 værelser. Heriblandt er et antal mindre værelse med rabat
eller større dobbeltværelse mod en merpris. Se hjemmesiden herom.
Refugieophold uden program
Prisen pr. pers. inkl. fuld forplejning for refugieophold i værelse med eget
bad og toilet:

Søg tilflugt her
Refugium betyder tilflugtssted. Inden for biologien er det et sted, hvor
dyr og planter kan overleve i ellers hårde tider. På samme måde kan vi
som mennesker have brug for at søge hen til et sted, hvor der er plads
og ro til at være. Løgumkloster Refugium er sådan et sted. Her kan du
finde plads til fordybelse, personlig vækst og fællesskab – alt efter dit
behov. Tusindvis af gæster har i årenes løb oplevet, at et ophold her på
Refugiet netop har været det åndehul, de havde brug for. Hvor energien
og livsmodet er blevet fornyet, og hvor den uløste opgave fandt sin form.
Refugieophold tilbydes hver dag hele året rundt.
I prisen er inkluderet kaffe og kage ved ankomst om eftermiddagen,
aftensmåltid, aftenkaffe med småkage, overnatning i skønt værelse,
morgenbuffet og frokost. Som en del af opholdet kan du deltage
i den stemningsfulde morgensamling i Kapitelsalen og aftensang
i Løgumkloster Kirke. Prisen for refugieophold kan ses på
modsatte side.
Følgende dage kan bookes til særpris: 4 døgn for 2.895 kr.
Der vil være tilrettelagt nogle fællesarrangementer i løbet af dagene.
Se det aktuelle program på hjemmesiden.
28. august – 1. september, 2. – 6. oktober, 20. – 24. november
27. november – 1. december og 11. – 15. december

Enkeltværelse
Dobbeltværelse

1 døgn
1.045,845,-

2 døgn
1.895,1.595,-

3 døgn
2.645,2.345,-

4 døgn
3.295,2.995,-

Gældende fra 1. jan. 2017

Ønsker du at være her flere døgn, så kontakt Refugiet for en pris herpå.
Alle priser er inkl. morgenmad, frokost, aftensmad, kaffe og kage til
eftermiddag og aften, isvand til spisning, overnatning i skønt værelse med
opredning og håndklæder. På alle værelser er der fri internet. I Pejsestuen
findes dagens aviser, og der er tillige et bibliotek med mulighed for at låne
en bog under opholdet.
I receptionen kan du låne en cykel til dagsudflugt i området. Er du her på
arbejdsophold, er det muligt at låne en kontorstol. Enkelte værelser er
særligt indrettet for handicappede.
Overnatning med morgenmad
Overnatning med morgenmad pr. person: 450 kr. i dobbeltværelse;
695 kr. i enkeltværelse
Program
Er du gæst på Refugiet uden at være tilmeldt et program, kan du forhøre
dig i receptionen om mulighed for at deltage i de enkelte programpunkter
mod en merbetaling.
Kontoret er parat til at besvare spørgsmål mandag-fredag kl. 8.30-15.

