
Menighedsrådsløftet 
i ord og handling  
18. - 19. jan. 2019 

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 atri-

umhave. 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.  

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. Beta-

lingen bedes foretaget forud for opholdet.  

 

Ønsker du at forlænge opholdet med en  

2-retters aftenmenu, overnatning og mor-

genmad er prisen 575 kr. pr. person.  

 

Der er Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke 

søndag kl. 10. 

Pris pr. person  

1.895 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.  

 

Der er tilrettelagt et ledsager program. 

Ankomst til frokost på Refugiet lørdag og et 

eftermiddags besøg på museet Holmen, 

hvor der er en udstilling med Micheal Kvi-

ums billeder. Og fælles kaffe med deltager-

ne på kurset.  

Pris pr. person: 225 kr. 
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  Programmet er udarbejdet i samarbejde med 
  Landsforeningen af Menighedsråd 



 L Ø R D A G  19.  J A N U A R  

9.00 Guldgravning i fællesskab 
v. fælles proces ledet af Ole Kamp 

10.30 Vision og det næste menighedsråds møde hjemme hos os selv  
(gruppe proces) 

12.00 Frokost 

13.00 Vision og processen frem mod næste menighedsrådsvalg  

14.30 Fælles afrunding v. Ole Kamp 

15.00 Kaffe/te og hjemmebag - farvel og tak for denne gang. 

 F R E D A G  1 8 .  J A U N A R  

14.00 Ankomst og eftermiddagskaffe 

16.30 Præsentation af programmet og deltagerne 

17.30 Aftensang i Løgumkloster Kirke 

18.00 Middag og aftenkaffe 

19.30 
 

Sprog for tro 
v. Helle Skaarup, forstander 

20.15 Oplæg til lørdagens program 
V. Ole Kamp, teolog og økonom 

21.00 Fælleshygge i Pejsestuen med ost og rødvin 

Velkommen 
 

I menighedsrådsløftet erklærer 
man på ære og samvittighed at 
ville udføre det betroede hverv i 
troskab mod den danske evange-
lisk-lutherske folkekirke, så den kan 
byde gode vilkår for den kristne 
menigheds liv og vækst. Dermed 
har man sagt ja til en stor og betyd-
ningsfuld opgave. 
 
Arbejdet i menighedsrådet er man-
geartet. I dette døgn sætter vi fo-
kus på, hvordan løftets ord om liv 
og vækst i kirkens rammer kan ud-
folde sig. 
 
Programmet er et tilbud til hele 
menighedsrådet og de ansatte. Vi 
forventer mindst 4 deltagere fra et 
menighedsråd. 
På kurset bliver der også set frem 
mod næste menighedsrådsvalg, 
som starter foråret 2020.  
 
Programmets leder er: 
Ole Kamp, teolog og økonom.  
 
For yderligere info se hjermmesi-
den. 


