
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Pris pr. person: 

5.000 kr. i enkeltværelse 

Prisen er inkl. program, ophold og fuld forplejning. Der er linned og  

ha ndklæder pa  værelset. Tilmelding til Løgumkloster Refugium. Se info 

nederst. Med refugiets bekræftelse af tilmeldingen følger betalingsoplys-

ninger.  Betalingen bedes foretaget senest 1 uge forud for opholdet. 

 

Man er velkommen pa  Refugiet det antal dage, som man har mulighed for - 

kortere eller længere tid, end programmet varer. Standard dobbeltværel-

se: 695 kr. Standard enkeltværelse: 795 kr. 

Løgumkloster Refugium 

I 1960 blev refugiet etableret med det ma l at skabe rammer for ro, fordy-

belse  og nye erkendelser tilrettelagt pa  folkelig, national, kulturel og kir-

kelig baggrund.  Refugiet blev tegnet af Rolf Graae og Richard Aas i slutnin-

gen 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 cistercienser-

kloster og den smukke klosterkirke. 

 

LØGUMKLOSTER REFUGIUM  

Refugievej 1    www.loegumkloster-refugium.dk  

6240 Løgumkloster       mail@loegumkloster-refugium.dk 

Tlf. 74 74 33 01                              

 

 Dagens rytme på Refugiet  
 

 kl.   7.45-9.15 Morgenmad   

 kl.   8.15  Morgensang i klosterets 

   Kapitelsal – alle hverdage 

 kl. 12.00  Frokost 

 kl. 14.30-16.00 Eftermiddagskaffe/-te  

 kl. 17.30  Aftensang - alle hverdage 

 kl. 18.00  Middag 

   

  Tilbage til livet 

  6.-10. juni 2016 

Udarbejdet i samarbejde med KIU -   Patientforeningen Kræft i Underlivet 

mailto:mail@loegumkloster-refugium.dk


 
   TILBAGE TIL LIVET 

Na r behandlingen er oversta et og man igen begynder ”at fa  øjne”, sa  er den ver-

den, man møde pa  en gang den samme velkendte verden og samtidig total for-

andret.  Josina Bergsøe, der har været ramt af brystkræft skriver ”Jeg sammen-

ligner senfølger med en sejltur. Nogle dage blæser det, andre dage er der helt 

vindstille, og der kan ogsa  komme dage med tordenskrald. Sa  jeg ma  tage bestik 

af situationen og sætte sejl efter det. Jeg skal have flere hjælpere i ba den, end jeg 

er vant til, og der skal ogsa  være lidt flere redningskranse end tidligere, men jeg 

er heldigvis ikke stødt pa  grund endnu.” 

 

KIU—Patientforeningen Kræft I Underlivet har i samarbejde med Løgumkloster 

Refugium sammensat et program for dig, der har eller har haft kræft. 

 
 

MANDAG 6. JUNI - TILBAGE TIL LIVET 
kl. 14.00 Indkvartering 

kl. 14.30 Kaffe og kage i Pejsestuen   

kl. 15.30 Velkomst og oplæg til dagen 

  - v/Helle Skaarup, forstander 

Kl. 16.00 Livsvandring 

  v/Kirsten Bjerrum, teologisk medarbejder på refugiet  

kl. 17.30 Aftensang i Løgumkloster kirke 

kl. 19.30 Senfølger - det kan mærkes  
  - v/Josina Bergsøe, designer og forfatter 

 

TIRSDAG 7. JUNI - KROPPENS DAG 
kl.    8.15 Morgensamling i Kapitelsalen 

kl. 10.00 Mig og min krop  

  v/Marianne Bruhn, læge og sexolog 

kl. 1400 Kroppen som ressource 
  v/Ellen Kastbjerg Hinrichsen, fysio– og kunstterapeut 

kl. 17.30 Aftensang i Løgumkloster kirke 

kl. 19.30 Kroppens brændstof 

  v/diætist. 

ONSDAG 8. JUNI - HJERTETS DAG 
Kl.  8.15 Morgensamling i Kapitelsalen 

  Deltagerne inddeles i tre grupper—og de tre dagsprogrammer vil  

  være i forskellig rækkefølge. 

kl. 10.00 Tilbage til livet 

  v/Birgitte Poulsen, cand. psyke. 

kl. 15.30 At holde sit hjerte åbent 
  v/Helle Skaarup, forstander og psykoterapeut 

kl. 17.30 Aftensang i Løgumkloster kirke 

kl. 19.30 Mestringsprocessen 

  v/Ellen Kastbjerg Hinrichsen, fysio– og kunstterapeut 

 
 

TORSDAG 9. JUNI - HOVEDETS DAG 
Kl. 8.15 Morgensamling i Kapitalsalen 

kl.  9.30 Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner  
  v/Peter Bastian, musiker og forfatter 

kl. 15.00 Refleksionsrum  
  v/Helle Skaarup, forstander og Peter Bastian, musiker  

kl. 19.30 Sangaften 

  v/Kirsten Stidsen, tidligere forstander 
 

FREDAG 10. JUNI - DET HELE MENNESKES DAG 

kl. 10.00 At favne hele livet   
  v/Marianne Zeuthen, præst og psykoterapeut   
    

kl. 12.00 Frokost og farvel 

 

 

Hver dag efter frokosten er der frirum til at ga  en tur, tag et hvil eller samvær 

med de andre frem til kl. 15.30, hvor programmet starter igen.  

 

 

 

 
Der kan forekomme  ændringer i programmet . Værelset er til disposition til  fredag kl. 10 

 


