Program
Juli '20 –
Februar '21
–

Kære Gæst
Langsomt er landet ved at “lukke op” igen, og her
på Løgumkloster Refugium kom de første gæster
efter nedlukning den 8. juni. Det er så dejligt, at
der igen er stemmer og ånd i huset. Det har været
en udfordring for mange af os, at pludselig var det,
vi holdt af væk fra den ene dag til den anden.
Og for nogen af os kom der dejavue til en periode
i livet, som har gjort ondt. For andre har det været
et tiltrængt og kærkomment pusterum i en verden
i hastig udvikling. Meget er sat i bevægelse på
såvel det ydre som indre plan.
Refugiets eksistensberettigelse er formuleret
i vores navn – vi er et sted, hvor arter kan overleve
i hårde tider. Vi er et sted, hvor mennesker kan søge
hen, når tilværelsen kan være svær at bære alene.
Refugiet er en del af et fælles åndeligt beredskab.
Så det var en stor glæde, da vi kunne åbne igen, og
vi ikke længere kun var overladt til at kunne mødes
i dagligvarebutikken og i byggemarkedet.
Vores program har midlertidig fået et andet format,
men indholdsmæssigt ligner Refugiet sig selv.
Der er lidt af hvert. Der er programmer med musik,
litteratur, sprog og kreative dage. Der er tillige
programmer med pust fra udlandet, sort sol og yoga.
Og programmer, hvor tro spiller en central rolle,
samt fejring af højtiderne.
Vi håber, at et eller flere programmer fanger din
interesse. Der er også mulighed for at komme på
Refugiet uden at deltage i et program, men blot være
her og nyde stedets rytme med morgensang og
aftensang samt de fælles måltider.
Vi glæder os til at byde velkommen til Refugiets
skønne rammer.
Bedste hilsner fra
Helle Skaarup, forstander

AUGUST

Særpris dage
Mandag 3. – fredag 7. august
Dage uden program til særpris, hvor du selv står for
tilrettelæggelse af dagene.

Pilgrimsvandring
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Søndag 2. – torsdag 6. august

På cykeltur langs grænsen
Mandag 10. – fredag 14. august
Vi cykler langs den tyske grænse, krydser den og ser
og hører om steder og historier i grænseegnen i de
100 år, hvor grænsen har ligget, hvor den gør i dag.
Turlængden pr. dag er ca. 40 km.

Yoga – retræte
Fredag 14. – mandag 17. august
Retræten henvender sig til dig, der er nysgerrig efter
at finde ud af, hvad yoga er, og hvordan yoga føles i
din krop og dit sind, men også til dig, der kender yoga
i forvejen. Alle kan være med.

SEPTEMBER

Tab, sorg og nyt livsmod

Særpris dage

Fredag 11. – mandag 14. september

Mandag 12. – fredag 16. oktober

Livet byder ikke alene på glæde og lykke, men også
på smerte og sorg. Hvordan kommer man videre,
når sorgen rammer? Lutte og Jørn Henrik Olesen er
programværter.

Dage uden program til særpris, hvor du selv tilrettelægger dagene.

H.C. Andersens eventyr og historier
Studiekreds med Kaj Mogensen
Fredag 16. – mandag 19. oktober
På programmet er både kendte fortællinger og nogle
som næsten ingen kender. Der er korte oplæg og samtaler om eventyrene, som ikke er ligninger, der skal løses.
Ingen enkle svar på livsspørgsmål, men en verden at
gå på opdagelse i.

Sort sol

Broderi – Sammentrækssyning

Fredag 11. og lørdag 12. september

Fredag 23. – søndag 25. oktober

Tusindvis af stære danser i himmelrummet, før de går
til ro i tagrørerene. Kom med og oplev det unikke syn.

Sammentrækssyning opstod i 1700’tallet,
som en måde at efterligne knipling på.

Strik en stund
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Fredag 30. oktober – søndag 1. november
OKTOBER

Må du ramme plet – Sprogdage
Fredag 2. – mandag 5. oktober
Sprogbrug og sprogbetydning afhænger af konteksten.
Vi gør status på sproget 2020 sammen med sprogforskeren, digteren, tegneren, præsten.

NOVEMBER

Beethoven 250 år
Liv og værk

Georgiske dage

Fredag 6. – mandag 9. november

Fredag 9. – mandag 12. oktober

I 2020 er det 250 år siden Beethoven
fødtes, og det markerer vi i disse dage
med musik, koncert og fortælling om
Beethoven og den tid, der var hans.

Vi tager på en mental rejse til Georgien. Et land med
indflydelser fra europæisk og orientalsk kultur, og
som med Kaukasus bjergene byder på overdådige
naturscenarier og verdens ældst kendte vinproduktion.

Rundt om
H.C. Andersen
Fredag 13. – mandag
16. november
Et program, der belyser
H. C. Andersens herkomst,
liv, digte, romaner, skuespil
og eventyr.
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Salme – Retræte

Kristne mystikere

Fredag 20. – mandag 23. november

Torsdag 10. – søndag 13. december

At synge “stemmer sindet” og det forstærkes, når man
synger sammen. Salmesangen med dens smukke
tekster og melodier skaber rum for inspiration til
samtale og refleksion.

Den tyske mystiker Mester Eckhardt fortalte om sin
mystiske oplevelse med ordene “der er jeg hverken Gud
eller skabning, men jeg er, hvad jeg var, og hvad jeg
vil forblive nu og altid ... Thi i dette gennembrud fatter jeg,
at Gud og jeg er eet”. Vi går på opdagelse i den kristne
mystik formuleret af Johannes af Korset, Julian af Norwich,
Frans og Clara fra Assisis, Birgitta af Vadstena og
Hildegard von Bingen.

Før Jul
Fredag 18. – søndag 20. december
Refugiedage med koncert med Sønderjyllands
Symfoniorkester, kor og solister.

Bøn i Bevægelse
Fredag 20. – mandag 23. november
Bøn i Bevægelse rummer en langsomhed, nænsomme
bevægelser, gentagelser, bibelord og skrevne bønner,
som midler til at falde til ro. Så vi kan være til stede,
hvile i Guds nærvær og give slip på kontrol og tillade
Gud at virke i vores liv. Medarrangør: Areopagos.

Jul på Refugiet
Tirsdag 22. – mandag 28. december
Juledagene på Refugiet kædes sammen af fortælling og
fællessang, skumringstimer i Pejsestuen og hygge ved juletræet og helligdagenes gudstjenester i Løgumkloster Kirke.

Advents- og årsfest
Fredag 27. – mandag 30. november
Advents- og årsfest med foredrag,
taler, festmiddag og koncert i
Løgumkloster Kirke. Glæd dig til
nogle gode dage i hyggeligt
fællesskab.

Nytår på Refugiet
Mandag 28. december – lørdag 2. januar
Vi byder på et varieret program med foredrag, musik og
hyggeligt samvær. Der er udflugt til Ribe, hvor vi kigger
nærmere på Ribe Domkirke og Domkirke museet. Dagene
byder ikke mindst på forkælelse fra Refugiets køkken.

DECEMBER

Yoga – Retræte
Mandag 7. – torsdag 10. december
Yoga med fokus på roen, blidheden og den meditative
virkning. Anita Rostgaard Andersen er underviser.

Særpris dage
Mandag 7. – torsdag 10. december
Dage uden program til særpris, hvor du selv står for
tilrettelæggelse af dagene.
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JANUAR
JANUAR

Altid allerede elsket

Litteraturdage
Astrid Lindgren

Fredag 15. – mandag 18. januar

børnelitteraturens
ukronede dronning

Med afsæt i Peter Bastians sidste bog med titlen
“Altid allerede elsket” sætter vi fokus på kristendommens budskab om kærlighed på forhånd.

Hver fugl synger med sit næb
Fredag 29. januar – mandag 1. februar
Pia Scharling, der er uddannet musikpædagog, har
speciale i at få alle til at synge, og hælper med at få
de viltre toner til at blive til sang.

FEBRUAR

Torsdag 18. – mandag 22. februar
Med sit smukke poetiske sprog fører hun os ind i
barnets verden så fyldt med tårer og latter, med glæde
og vemod. Udover litteratur hører vi også om hendes
eget liv, om rollen som politiker, som dagbogsskribent
og meget mere.

Fadervor – Retræte
Fredag 26. februar – mandag 1. marts

Paulus om identitet
Fredag 5. – mandag 8. februar
Apostlen Paulus har haft stor indflydelse på tænkningen
i den vestlige verden, ikke mindst når det gælder ideer
om identitet og fællesskab. Troels Engberg-Pedersen
har med sin bog “Paulus om identitet” givet en helt
moderne analyse af identitet og identitetspolitik.

Emnet for retræten er inspireret af Boris Salos bog:
“Den glemte skat”. Det er en stille retræte, der giver
mulighed for fordybelse og eftertanke. Retrætepræst
Kristian Bork Sørensen vil stå til rådighed for samtaler.

Keltisk tro
Fredag 26. februar – mandag 1. marts
Gennem foredrag, øvelser og gudstjenester introduceres der til keltisk kristendom i fortid og nutid.

Broderi – Klassiske hvide
Lørdag 13. – mandag 15. februar
Engelsk Broderi var én af de mest anvendte hvide
broderiformer fra år 1900-1950 og gerne dekoreret
med lidt fransk broderi.

Vinterdage på Refugiet
Mandag 15. – torsdag 18. februar
Refugiedage med plads til fælleshygge, ro og afslapning
i Refugiets smukke rammer.

Tilmelding
På Refugiets hjemmeside finder du detailprogram, priser og her kan du
også tilmelde dig, det eller de programmer, som du ønsker at deltage på.
Du er også velkommen til at ringe til os på 7474 3301.
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