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 forbeholdes.

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. Betalingen bedes foretaget forud for opholdet.
Ønsker du en ekstra overnatning inkl. fuld
forplejning før eller efter programmet er der
mulighed herfor til en særpris pr. person på
695 kr. pr døgn i enkeltværelse og 595 kr.
pr. døgn i dobbeltværelse.
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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.

Kristne mystikere
10.-13. dec. 2020

Velkommen
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 i disse dage på opdagelse i den
kristne mystik formuleret af en række
personligheder mellem 1100 og
1600’tallet.
Opholdet indledes med en koncert
torsdag aften med Dreamers Circus,
der er en dansk/svensk folkemusiktrio, i Løgumkloster Kirke.
Programværter er:
Charlotte Rørth, forfatter og journalist; Helle Skaarup, forstander.

TORSDAG 10. DECEMBER
14.30

Kaffe /te og hjemmebag

15.00

Velkomst og rundvisning på Refugiet og i kloster og kirke

16.00

Introduktion til dagene og centrerende bøn
v. Helle Skaarup

20.00

Koncert med Dreamers Circus X-mas i Løgumkloster Kirke
FREDAG 11. DECEMBER

7.00-7.45

Fælles meditation. v. Charlotte Rørth

10.00

Kristne mystikere - hvem er de?
v. Lene Højholt, præst og forfatter

15.30

Hildegard von Bingen (1098-1179)
v. Benedicte Tønsberg, fhv. præst for spirituel søgende i Nordjylland

19.30

Birgitta af Vadstena (1303-1373)
v. Gabriella Dahm, lektor
LØRDAG 12. DECEMBER

7.00-7.45

Fælles meditation v. Charlotte Rørth

10.00

Frans (1181-1226) og Clara ( 1194-1253) af Assisis
v. Lene Højholt, forfatter til bl.a. bogen ”Frans og Clara af Assisis”

15.30

Julian af Norwich (1342-1416)
v. Louise Øhrstrøm, oversætter af bogen ”Julian af Norwich: Kærlighedens
åbenbaring”

19.30

Johannes af Korset (1542-1591)
v. Charlotte Rørth, forfatter og journalist
SØNDAG 13. DECEMBER

7.00-7.45

Fælles meditation v. Charlotte Rørth

10.30

Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke

13.30

Fælles afslutning
v. Charlotte Rørth og Helle Skaarup

15.00

Kaffe og kage - og farvel og tak for denne gang

