Pris pr. person
Inkl. bustransport fra de anførte
opsamlingssteder, ophold med
fuld forplejning og program.
Dobbeltværelse: 4.795kr.
Enkeltværelse: 5.195 kr.
Ret til ændringer i programmet
forbeholdes.

Tilmelding

Tilmeld dig ved henvendelse til enten turlederne, eller
ved at kontakte Løgumkloster Refugium.
Efter tilmelding vil du modtage en bekræftelse fra
Refugiet. Her vil der være information om betalingsbetingelser.
Turledere på denne tur:
Edly Naldal T 4047 7516
Ebba Lykkegaard T 2926 1626
og Carsten Christensen T 2031 9854

Sønderjyllandstur
21. - 25. juni 2021
med ophold på
Løgumkloster Refugium
Bus fra
Vendsyssel

Aalborg
Løgumkloster Refugium · Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T 7474 3301
mail@loegumkloster-refugium.dk · www.loegumkloster-refugium.dk

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.

Randers
- se side 2

TIRSDAG 22. JUNI
Farvernes Landskab - årets tema for Sønderjyllandsturene
Under overskriften ”Farvernes Landskab” begiver vi os ud i Vestsønderjyllands natur
med dets vadehav, marsk og rige naturliv. Vi tager på tur til Mandø med traktorbussen,
får frokost og en rundvisning i Mandø by, hvor livet stadig bestemmes af tidevandets
kommen og gåen. Gennem forskellige foredrag om ydre og indre landskaber, lokale
fortællinger, sang og musik bliver vi i løbet af dagene klogere på denne del af Sønderjylland og dets mange landskaber. Der er også en halvdagsudflugt til marskbyen Højer
på programmet med besøg på den nyistandsatte Højer Mølle og Møllemuseum.

10.00

Farvernes Landskab - om vadehavsdigteren Jens Rosendal
v. Kirsten Bjerrum, tidligere viceforstander

13.30

Besøg på Museet Holmen
Vi ser udstillingen ”Gendarmstien” med kunstneren Ken Denning

16.00

Rundvisning og fortælling om Kloster og Kirke

19.30

Velkommen i det grønne, en sang- og musikaften i farvernes landskab
v. Aksel Krogslund Olesen, musiker og komponist

Der vil også blive tid til at se nærmere på den hyggelige Løgumkloster by med kirke,
kloster og Museet Holmen.
Velkommen til Løgumkloster Refugium!

ONSDAG 23. JUNI
11.00

Afgang fra Refugiet med bussen mod Mandø
Skift til traktorbussen ved Vadehavscentret. Ankomst til Mandø kl. 12.40.
Frokost på restaurant Vadehavet kl. 13.00, derefter en guidet fortælletur
rundt i Mandø by. Afgang fra Mandø kl. 16.00 og retur på Refugiet kl.17.40

19.30

Sankt Hans v. Turlederne

MANDAG 21. JUNI
7.30

Opsamling i Frederikshavn ved Rutebilstationen (bagved Rema 1000)

7.55

Opsamling ved Sindal gl. Falck-station (OK-tank)

8.15

Opsamling i Hjørring ved Vendsyssel Teater, Asylgade

9.00

Opsamling ved Brønderslev Station, Banegårdspladsen

9.45

Opsamling på Aalborg Busterminal - spor 10/11

11.00

Opsamling Randers Station (kort pause til toiletbesøg)

11.45

Frokostpause ved Brabrand kirke. Medbring selv madpakke og drikkevarer.
Vi nyder den smukke beliggenhed nord for Brabrand Sø og ser det smukke
kirkerum. Vi hører om middelalderkirkens spændende historie og forandring
gennem tiderne.
Afgang mod Løgumkloster Refugium

13.15

TORSDAG 24. JUNI
10.00

Introduktion til Højer og Højer-projektet
v. Anne Marie Overgaard, museumsinspektør

13.30

Afgang med bussen til Højer
Besøg i møllen, gåtur i Højer, medbragt eftermiddagskaffe ved Højer Sluse

18.30

Festaften
Middag og underholdning. Indslag er velkomne, evt. begrundet sangønske

FREDAG 25. JUNI

15.30

Ankomst og indkvartering på Refugiet
Velkomst med kaffe/te og sønderjysk hjemmebag i Spisestuen

10.00

Afrejse fra Refugiet

16.30

Mulighed for en gåtur til f.eks. krigsfangegravene

11.45

Medbragte madpakker spises på Ejer Bavnehøj

19.30

Velkomstaften med sang, musik og fortælling
v. Helle Skaarup, forstander

Anslåede tider for hjemkomst. Stoppene er de samme som på udrejsen:
Randers kl. 13.30, Aalborg kl. 14.45, Brønderslev kl. 15.30,
Hjørring kl. 16.15, Sindal kl. 16.35, Frederikshavn kl. 17.00.

