Pris pr. person
Dobbeltværelse: 3.595 kr.
Enkeltværelse: 3.895 kr.
Prisen er inkl. fuld forplejning og program.
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. 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
Løgumkloster by, der ligger her med de mange hvide huse og markedspladsen, og
hvor kirkeklokkerne og Frederik IX’s Klokkespil klinger smukt i vinden.

Brevet - sprogligt,
litterært, historisk
Sprogdage

9.-12. april 2021

Brevet - sprogligt, litterært og historisk

FREDAG 9. APRIL

Velkommen til Sprogdage på Refugiet
Hvad er det, der gør brevet til noget helt særligt
også i en tidsalder, hvor vi kan vælge mellem
mange kommunikationskanaler, der er både
hurtigere og smartere? Hvad er det gode brev?
Hvad kan det gode brev?
Vi stiller spørgsmål og bliver klogere i disse
sprogdage, der sætter luppen over brevet og
undersøger dets rolle som formidling, som nærvær, som litterært udgangspunkt og virkemiddel.
Brevet er ikke bare en privatsag. Siden oldtiden
er det blevet brugt også ved henvendelser til et
større publikum: som middel for beretning, oplysning, belæring og trøst. Desuden er brevformen blevet brugt i skønlitteraturen: som
’forklædning’ for romaner, noveller og digte.

Ankomst i løbet af eftermiddagen.
Der er kaffe/te i Pejsestuen fra 14.30 - 16.00
17.30

Aftensang i Løgumkloster Kirke - derefter middag

19.30

Det gode brev er nærvær i fraværet
v. Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik

L Ø R D A G 10 . AP RIL
10.00

Med snudehulkende hilsen fra William Heinesen og »Kære Estrid, Jørgen-Frantz
du kære« v. Else Lidegaard, forfatter

15.30

Brevet i litteraturhistorien – en overflyvning
v. Johnny Kondrup, professor i Nordisk litteratur, KU

19.30

Brev– og skriveværksted i stuerne
Skriv dig frem v. Marie Karkov

S Ø N D A G 11. A PR I L
Arrangører: Refugiets Venners bestyrelse
repræsenteret ved:
Jørgen Demant, sognepræst, Lyngby
Birgitte Olesen, fhv. lektor, Randers

10.30

Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke - v. Jørgen Demant, sognepræst

15.30

Om hundrede år - den skjulte skuffe
v. Anna Elisabeth Jessen, forfatter

19.30

Kære Marie … Hilsen Jørgen
v. Jørgen Demant og Marie Karkov

M A N D A G 12. A PR I L
10.00

Paulus brevskriveren
v. Jørgen Demant

12.00

Frokost - afrejse og tak for denne gang.

