Pris pr. person
Inkl. bustransport fra de anførte
opsamlingssteder, ophold med
fuld forplejning og program.
Dobbeltværelse: 3.799 kr.
Enkeltværelse: 4.099 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 er
Vagn Schultz T 7581 4144
Toni og Henning Vestergaard T 7581 6309
Thomas Uhre Fenger T 2032 4910

Sønderjyllandstur
16. - 19. august 2019
med ophold på
Løgumkloster
Refugium
Bus fra
Horsens
Bredballe

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.

Vejle

Hav og himmel
Velkommen til Løgumkloster Refugium – og til dette års Sønderjyllandstur ”Hav og
himmel”. Gennem foredrag, fortællinger og fællessang skal vi bl.a. stifte bekendtskab med
mennesker og skæbner, der i større eller mindre grad har berøring med det sønderjyske.

LØRDAG 17. AUGUST
10.00

Besøg på Museet Holmen. Vi ser udstillingen med værker af Kathrine
Ærtebjerg og hører lidt om hendes liv og kunst

13.00

Udflugt til Schackenborg og marsken
Vi ser slottet og hører om dets historie. Inden turen går ud til marsken, nyder
vi kaffen på slottets cafe

19.30

”Hav og himmel” - sangaften
v. Aksel Krogslund Olesen, sanger og komponist

Der vil også blive tid til at se nærmere på den hyggelige Løgumkloster by og på Kunstmuseet Holmen, der viser udstilling af Kathrine Ærtebjerg.
Dagene byder på et par udflugter. En dag går turen til Tirpitz museet, der ligger gemt i
klitterne ved Blåvand. Museet er meget søgt – ikke kun på grund af udstillingerne - men
også på grund af den helt unikke museumsbygning tegnet af BIG Bjarke Ingels Group.
Udstillingerne fortæller om vestkystens historie. Der er et fint ravmuseum og en udstilling
om 2. Verdenskrig, som den oplevedes af folk på egnen.
En eftermiddag går turen til Schackenborg slot i Møgeltønder, hvor vi ser slottet og nyder
eftermiddagskaffen i slottets nyrestaurerede cafe.

SØNDAG 18. AUGUST
9.00

Udflugt til Tirpitz museet i Blåvand
Undervejs fra Blåvand besøger vi Hjerting kirke. Vi hører lidt om kirken og
spiser den medbragte madpakke her
Vi er tilbage igen i Løgumkloster sidst på eftermiddagen

18.30

Festmiddag

FREDAG 16. AUGUST
13.00

Opsamling ved stationen i Horsens

13.30

Opsamling ved Bredballe Sognegård

13.45

Opsamling i Vejle ved busterminalen på Borgvold

15.15

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

19.30

Velkomstaften med sang og fortælling

MANDAG 19. AUGUST
10.00

Menneskelivet er underligt - forunderligt
v. Helle Skaarup, forstander

13.00

Afrejse fra Refugiet
Bussen holder samme steder som på udturen

