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Ensomhed og Livsmod  

på Løgumkloster Refugium 
 

Danmark er blandt verdens rigeste 
samfund, men mange mennesker er 
ensomme. Tankevækkende er det, at 
der hvor mennesker bor tættest er 
ensomheden ofte størst.  

 

Ensomhed er et menneskeligt livs-
vilkår, der kan føles tungt og svært 
eller åbent og befriende.  

Denne weekend tager vi livtag med 
ensomheden. Leder efter årsag,  
lærer dens væsen at kende gennem 
foredrag, musik, dialog og samvær. 
Vi sætter ensomheden under lup for 
at finde rum til at lade livsmodet 
blomstre.  
 
Programmet er tilrettelagt af Refugi-
ets Venner.   
 
Medvirkende er musiker og forfatter 
Peter Bastian, sognepræst Ole Buhl 
Nielsen, professor i socialpsykologi 
Per Schultz Jørgensen, fortæller 
Dorte Futtrup og forstander Helle 

Skaarup. 



Fredag 13. november  

Kl. 14.30 Indkvartering og eftermiddagskaffe i pejsestuen 

Kl. 17.30 Aftensang i kirken 

Kl. 18.00 Middag 

Kl. 19.30 Det er ikke godt for mennesket at være alene  
v. sognepræst Ole Buhl Nielsen 

 

Lørdag  14. november 

Kl.  7.45 - 9.15 Morgenmad 

Kl.  8.15 Morgensang i Kapitelsalen 

Kl.  10.00 Samtalerum: Er det sandt at ensomheden er et åg? 
faciliteres v. forstander Helle Skaarup 

Kl.  12.00 Frokost og frirum 

Kl.  14.30 Kaffe i pejsestuen 

Kl.  15.30 Livsmod 
v/Per Schultz Jørgensen 

Kl.  18.00 Middag 

Kl.  19.30   Emilie Demant Hatt – en vildfugl i dansk kunst 
 - en fortælleforestilling af og med Dorte Futtrup  

             

Søndag 15. november   

Kl.  7.45 - 9.15 Morgenmad 

Kl.  10.00 Højmesse i Løgumkloster Kirke 

Kl.  12.00 Frokost og frirum 

Kl.  14.30 Kaffe og kage i Pejsestuen 

Kl.  16.00 Musikkens vej—Koncert i Løgumkloster Kirke 
v. Bjørn Carl Nielsen, obo, Søren Birkelund, klarinet og 

 Peter Bastian, fagot,  

Kl.  18.00 Middag 

Kl.  19.30 Samtale rum: Er ensomhed og livsmod hinandens modsætninger? 
 faciliteres v/forstander Helle Skaarup   

 

Mandag  16. november  

Kl.  7.45 - 9.15 Morgenmad 

Kl.  8.15 Morgensang i Kapitelsalen 

Kl.  10.00 Ensomhedens kilde 
v. musiker og forfatter Peter Bastian 

Kl.  12.00 Frokost og tak for denne gang 

 
Ændringer i programmet kan forekomme. 



LØGUMKLOSTER REFUGIUM  
Refugievej 1 
6240 Løgumkloster       
Tlf. 74 74 33 01 (Man. - fre: 8.00 - 15.00) 
mail@loegumkloster-refugium.dk 
www.loegumkloster-refugium.dk 

PRAKTISK INFORMATION 

Pris pr. person: 
Dobbeltværelse:  3.245 kr. 
Enkeltværelse:  3.545 kr.  
Prisen er inkl. Overnatning og fuld forplejning.  Der er linned og håndklæder på værelset.  
Tilmelding til Løgumkloster Refugium, se information nederst.  Når du har tilmeldt dig, vil 
du modtage en bekræftelse med  betalingsoplysninger. Betalingen bedes  
foretaget forud for opholdet.  
Ønsker du en ekstra overnatning før eller efter programmet: 
Standard dobbeltværelse: 665 kr.  eller standard enkeltværelse: 765 kr. 
 
Trafikforbindelser 
Ved rejse med tog tager du til Rødekro (evt. Vojens), hvorfra der jævnligt er  
busforbindelser til  Løgumkloster. Ved kørsel i bil ad motorvejen er letteste  
vej afkørsel 69 syd for Haderslev.  Følg rute 435 mod Tønder, til der er skilte  
mod Løgumkloster. Fra lyskrydset i Løgumkloster følges skiltene til refugiet.  
En tredje mulighed er at lægge en søgning efter transport ind på www.gomore.dk 
 
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  
det middelalderlige cistercienserkloster og den smukke klosterkirke. 
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