Pris pr. person
Dobbeltværelse: 5.495 kr.
Enkeltværelse: 6.095 kr.
Prisen er inkl. program, overnatning og fuld
forplejning.
Der er linned og håndklæder
på værelset. Værelset er til rådighed
til kl. 10 på afrejsedagen.

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.
26. november 2020
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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.

Cistercienserne
- Vækst og spiritualitet
3. - 9. juli 2021

Velkommen
Vi fejrer 900 året for cistercienserordenens tilblivelse og læser kilder fra 1100-tallet. Vi indkredser
munkenes spiritualitet og deres
livsform. Samtidig hører vi om
cisterciensernes bånd til de
broderordener, der opstod i
1200-tallet, franciskanerne og dominikanerne. Der er tillige en heldagsudflugt til Vor Frue Kloster i
Aarhus og Øm Kloster.
Programvært: Brian Patrick
McGuire, historiker.

MANDAG 5. JULI
9.30

Fra "Kærlighedens overenskomst" (1119) til 1200-tallets udfordringer v. Brian Patrick McGuire

15.15

Studiekreds - Cisterciensernes publicist: Bernhard af Clairvaux

19.30

Løgumkloster i arkæologisk perspektiv
v. Frede Gotthardsen, arkivleder
TIRSDAG 6. JULI

9.30

Cisterciensernes kamp for at bevare deres oprindelige ånd - og i
dag v. Brian Patrick McGuire

15.15

Cisterciensernes arv: Dominikanerne
v. Bodil Heiede, cand. mag.

19.30

Middelalderfilmaften
ONSDAG 7. JULI

9.00

Heldagsekskursion til det tidligere dominikanerkloster i Aarhus,
Vor Frue, og til Øm Kloster museum

20.00

Koncert i Løgumkloster Kirke

LØRDAG 3. JULI
14.00

Værelserne er klar og der serveres kaffe og hjemmebag kl. 14.30

19.30

En introduktion til klosterlivet fra 300-1000 tallene: mål og midler
v. Brian Patrick McGuire

TORSDAG 8. JULI
9.30

Cisterciensernes arv: Franciskanerne
v. Bodil Heiede, cand. mag.

15.15

Studiekreds: Bernard af Clairvaux

19.30

Fælles hygge. Deltagerne skaber eget program med sang og fortællinger

SØNDAG 4. JULI
10.30

Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke

15.15

Studiekreds- - diskussion omkring Benedikts Munkeregel
v. Brian Patrick McGuire

10.00

Hvordan en orden blev skabt: cisterciensernes oprindelse
v. Brian Patrick McGuire

Tilbageblik, evaluering og tanker om næste år
v. Brian Patrick McGuire

12.00

Frokost og farvel og tak for denne gang

19.30

FREDAG 9. JULI

