Pris pr. person
Dobbeltværelse: 3.695 kr.
Enkeltværelse: 3.995 kr.
Prisen er inkl. startkit, undervisning, 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 efter programmet er der mulighed herfor til en særpris pr. person på:
495 kr. i dobbeltværelse
595 kr. i enkeltværelse
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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.

Broderi
21. - 24. okt. 2022

Velkommen

FREDAG 21. OKTOBER

Broderi-opgaven er i dette efterår 3Dbroderi med inspiration fra bl.a. gamle
kniplings-mønstre i hvide og kulørte udgaver.

14.00

Indkvartering

15.00

Velkomst og omvisning på Refugiet, Kloster og Kirke

16.00

Kursus start

Søndag eftermiddag tager vi til Tønder
og ser udstillingen ”Løgumkloster kniplinger – kulturarv i grænselandet” i
Drøhses hus. Selve huset er fra slut
1600’tallet og i sig selv et besøg værd.

19.00

Kursus

20.30

Fælleshygge i Pejsestuen

Glæd dig til nogle hyggelige dage på Refugiet under kyndig vejledning af Elin
Berthelsen.
Der er udfordringer for både den let
øvede og den garvede brodøse.
Udover broderiet er der rig mulighed
for at nyde Refugiets rammer og gode
mad, samt at nyde området omkring.

Mere info om Elin Berthelsen:
www.elinsbroderier.dk

LØRDAG 22. OKTOBER
10.00

Kursus

14.00

Kursus med kaffe og kage undervejs

19.00

Kursus

21.00

Fælleshygge
SØNDAG 23. OKTOBER

10.30

Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke

13.30

Tur til Tønder for at se udstillingen i Drøhses hus:
Løgumklosterkniplinger – kulturarv i grænselandet

16.00

Kursus med kaffe og kage undervejs

19.00

Kursus

21.00

Fælleshygge
MANDAG 24. OKTOBER

10.00

Kursus

12.00

Frokost - og farvel og tak for denne gang

