
Tal om tro 
8. – 10. nov. 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 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.  

Tilmelding  

Klik ind på hjemmesiden:  

www.loegumkloster-refugium.dk og find pro-

grammet, 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 en ekstra overnatning før eller 

efter programmet er der mulighed herfor til 

en særpris inkl. fuld forplejning på:  

650 kr. pr. døgn pr. person. 

Pris pr. person  

Dobbeltværelse:  2.795 kr.  

Enkeltværelse:     2.995 kr.  

 

Prisen er inkl. overnatning i skønt værelse 

med eget bad og toilet, 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. 

 

Programmet er lavet i samarbejde mellem 

Løgumkloster Refugium og 

Løgumkloster Refugium · Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T 7474 3301  

mail@loegumkloster-refugium.dk · www.loegumkloster-refugium.dk  

 



 L Ø R D A G  9 .  N O V E M B E R  

10.00 At leve med fornuften, erfaringen og troen  
v. Charlotte Rørth, forfatter og journalist 

13.30 Tro i praksis - Workshop 
1: Bibelmeditation 
2: Bibliolog 
3: Pilgrimsvandring 
Man kan nå at deltage i to workshops. 

16.00 Eftermiddagskaffe og derefter fælles refleksionsrum 

19.30 Vinderfilmen af Gabrielprisen 2019 
Vi går i Den Gamle Biograf og ser vinderfilmen af Gabrielprisen 2019. 
Derefter debat og samtale om filmen, mens vi får lidt godt til ganen. 

 F R E D A G  8 .  N O V E M B E R  

14.30-
16.00 

 
Ankomst til kaffe og hjemmebag 

16.00 Velkomst og præsentation af program og deltagere 

20.00 Koncert med Mathilde og Michael Falch 

 
Tal om tro 
 
Tro og kristendom – hvad er det egentligt for 
størrelser? Og hvordan taler vi om dem sam-
men med andre? Vi kan være blufærdige – 
og måske mangler vi ord for det, vi tror på? I 
disse dage tager vi livtag med troen og kri-
stendommen og sætter os selv og vores er-
faringsverden i spil gennem dialog og debat.  
 
Det gør vi bl.a. med udgangspunkt i forskelli-
ge dialogværktøjer, foredrag, oplæg, work-
shops og samtale. Fredag aften tager vi med 
på en musikalsk livsrejse med Mathilde og 
Michael Falch i Løgumkloster Kirke. 
 
Alle deltagere får en mappe med beskrivelser 
af metoder, tekster m.m., der kan anvendes til 
samtale om tro og kristendom, når man kom-
mer hjem. 

Landsforeningen for Menighedsråd og Lø-
gumkloster Refugium inviterer i fællesskab til 
nogle spændende dage med samtale om tro 
og kristendom. Se mere om temaet på 
https://www.talomtro.dk/inspiration/om-tal-om-tro/  
 
 
  Medvirkende: 
Jørgen Demant, sognepræst, medlem af li-
turgiudvalg; Charlotte Rørth, journalist og 
forfatter; Miriam Ellendersen, præst; Signe 
von Oettingen, præst; Lene Højholt, præst; 
Catharina Ilene Damgaard, politisk projektle-
der i Landsforeningen af Menighedsråd; Pe-
ter Hundebøll, bestyrelsesmedlem i Lands-
foreningen af Menighedsråd; Helle Skaarup, 
forstander, og Kirsten Bjerrum, viceforstan-
der, Løgumkloster Refugium. 

 S Ø N D A G  1 0 .  N O V E M B E R  

10.00 Højmesse i Løgumkloster Kirke v. Jørgen Demant 

13.15 Samtale om gudstjenestens liturgi, om tro og praksis 
v. Jørgen Demant 

 Refleksionsrum 

15.00 Eftermiddagskaffe og derefter hjemrejse 

https://www.talomtro.dk/inspiration/om-tal-om-tro/

