Pris pr. person
Dobbeltværelse: 4.095 kr.
Enkeltværelse: 4.595 kr.
Prisen er inkl. overnatning, program 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 før eller
efter programmet er der mulighed herfor til
en særpris på 695 kr.
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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 Brede å, 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.

Sommerdage på Refugiet
28. juni - 3. juli 2021

Velkommen
Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand!
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.
Thøger Larsen, 1923

Sommerdage på Refugiet byder på fordybelse
og ro. Programmet er enkelt, og der er rum og
tid til at nyde vores smukke rammer, rolige
rytme og skønne egn. Der vil være mulighed
for at deltage i foredrag om Sønderjylland og
der er udflugter til den hyggelige marskby Højer og vadehavsøen Mandø.

ONSDAG 30. JUNI
9.00

Afgang fra Refugiet med bussen mod Mandø
Skift til traktorbussen ved Vadehavscentret. Ankomst til Mandø kl. 10.40

11.00

Guidet fortælletur, Mandø

12.15

Frokost på Restaurant Vadehavet Mandø

14.00

Afgang fra Mandø med traktorbussen
Hjemme på Refugiet kl. ca. 15.40

TORSDAG 1. JULI
10.00

Fortællinger om forfatterne Gynther Hansen
v. Thomas Uhre Fenger, forfatter og præst

FREDAG 2. JULI
Besøg på Museet Holmen
Vi går hen og ser udstillingen Gendarmstien af kunstner Ken Denning

LØRDAG 3. JULI
MANDAG 28. JUNI

10.00

Rundvisning i Kirke og Kloster
v. Frede Gotthardsen, lokalhistoriker

12.00

Frokost - Afrejse i løbet af eftermiddagen

Værelserne er klar fra kl. 14.00
14.30

Eftermiddagskaffe/ -te med hjemmebag

19.30

Velkomst med sang og fortælling

TIRSDAG 29. JUNI
10.00

Min morfar - fortælling og breve fra fronten, 1. verdenskrig
v. Kirsten Nielsen

13.30

Udflugt til Højer
Besøg på Højer Mølle, gåtur i byen og medbragt kaffe ved slusen

