
Kristne mystikere 
8. - 11. dec. 2022 
 

Om Løgumkloster Refugium 

I 1960 blev refugiet etableret med det mål at skabe rammer for ro, fordybelse og nye  

erkendelser 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.  

 

Refugiet ligger i et skønt naturområde med Bredeå, der slynger sig igennem landskabet,  

og med Draved skov og Kongens Mose ikke langt herfra. Vi må heller ikke glemme  

Løgum kloster by, der ligger her med de mange hvide huse og markedspladsen, og  

hvor kirkeklokkerne og Frederik IX’s Klokkespil klinger smukt i vinden.  

Tilmelding  

Klik ind på hjemmesiden:  

www.loegumkloster-refugium.dk og find 

programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du 

kan også maile eller ringe - se info nedenfor.  

 

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en 

bekræftelse med betalingsoplysninger. Beta-

lingen bedes foretaget forud for opholdet.  

 

Ønsker du en ekstra overnatning inkl. fuld 

forplejning før programmet er der mulighed 

herfor til en særpris pr. person på 695 kr. pr 

døgn i enkeltværelse og 595 kr. pr. døgn i 

dobbeltværelse. 

Pris pr. person  

Dobbeltværelse:  3.695 kr.  

Enkeltværelse:     3.995 kr.  

 

Prisen er inkl. overnatning og fuld  

forplejning.  

 

Der er linned og håndklæder  

på værelset. Værelset er til rådighed  

til kl. 10 på afrejsedagen.  

 

Ret til ændringer i programmet forbe-

holdes. 
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 S Ø N D A G  1 1 .  D E C E M B E R  

7.00-7.45 Fælles meditation v. Charlotte Rørth 

10.30 Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke  

12.00 Frokost og farvel og tak for denne gang 

 L Ø R D A G  1 0 .  D E C E M B E R  

7.00-7.45 Fælles meditation v. Charlotte Rørth 

10.00 Mester Eckehart og Frans af Assisi i al deres forskellighed  
v. Lene Højholt, præst og retræteleder 

15.30 Tanker og ideer i praksis 
v. Lene Højholt 

19.30 Reflektionsrum - hvad tager vi med os videre 
v. Charlotte Rørth og Helle Skaarup 

Velkommen 

 
Hvad er en mystiker?  
 
Det spørgsmål folder vi ud gennem 
oplæg og praksis. Vi møder værket 
Uvidenhedens sky, hvori en engelsk 
mystiker tilbage i 1300-tallet beskrev, 
hvordan man når frem til kontempla-
tionens fuldkomne højdepunkt, 
"hvori sjælen bliver ét med Gud".  
 
Vi møder tillige Mester Eckeart (1260-
1328) og Frans af Assisi (1182-1226). 
De er repræsentanter for de to ret-
ninger i mystikken – den positive og 
den negative mystik med deres for-
skellige menneskesyn – gudsglimtet 
hos Eckehart og gudsordet hos Frans.  
 
Dagene byder ikke alene på viden 
men også tro i praksis. 
 
Programværter er: 
Charlotte Rørth, forfatter og journa-
list; Helle Skaarup, forstander. 
 

 T O R S D A G  8 .  D E C E M B E R  

14.30 Kaffe /te og hjemmebag 

15.00 Velkomst og omvisning på Refugiet og i kloster og kirke 

16.00 Introduktion til dagene og centrerende bøn 

v. Helle Skaarup, forstander 

19.30 Kristen mystik 
v. Dorthe Enger, forfatter og cand.mag. 

 F R E D A G  9 .  D E C E M B E R  

7.00-7.45 Fælles meditation v. Charlotte Rørth, forfatter og journalist 

10.00 Om ”Uvidenhedens sky” 
v. Gunder Gundersen, præst og retræteleder 

15.30 Bøn i praksis ifølge ”Uvidenhedens sky” 

v. Gunder Gundersen 

19.30 Tanker og ideer i praksis 
v. Charlotte Rørth og Helle Skaarup 


