Risskov kirkes sognetur
20. – 23. september 2019
Pris pr. person

inkl. bustransport, ophold m. fuld forplejning og program.
Risskov menighedsråd støtter turen
med et tilskud til transporten
Pris pr. person .
Dobbeltværelse: 2.895 kr.
Enkeltværelse: 3.195 kr.
Der er reserveret 20 værelser, som
kan bruges som enten enkelt- eller
dobbeltværelser.

Tilmelding
Tilmeld dig ved at kontakte
Løgumkloster Refugium T 7474 3301
eller mail@loegumkloster-refugium.dk.
Ved tilmelding må man gerne oplyse, om
der er særlige hensyn, der skal tages.

Efter tilmelding vil du modtage en
bekræftelse fra Refugiet.
Her vil der også være information om
betalingsbetingelser.
Turleder på denne tur:
Susanne Rysgaard,
tidligere efterskolelærer og sognepræst
T 3034 4160
mail: rysgaardsusanne@gmail.com
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med ophold på
Løgumkloster
Refugium

Velkommen til
Risskov kirkes sognetur
til
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.
Foredrag, sangaften og hyggeligt samvær er en
del af disse dages program, der også byder på
et par udflugter.
Lørdag eftermiddag går turen til Schackenborg
Slot i Møgeltønder, hvor vi ser slottet og nyder
eftermiddagskaffen i slottets nyrestaurerede
cafe, inden vi kører en tur ud i det særegne
marsklandskab.
Søndag 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.

FREDAG 20. SEPTEMBER
13.00

Afrejse med bus fra Risskov kirke

15.30

Velkomstkaffe og indkvartering på Løgumkloster Refugium

19.30

Løgumkloster fortællingermed sang, fortælling og forberedelse til besøget på Tirpitz museet
v. Kirsten Bjerrum, viceforstander

LØRDAG 21. SEPTEMBER
10.00

Menneskelivet er underligt - forunderligt
v. Helle Skaarup, forstander

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

”Sønderjylland på vers” - sangaften
v. Aksel Krogslund Olesen, sanger og komponist

SØNDAG 22. SEPTEMBER
8.45

Turen går til Hjerting kirke,
hvor vi deltager i søndagens højmesse.
Den medbragte madpakke nydes i sognehuset,
inden turen går til Tirpitz i Blåvand.
Efter besøget her kører vi til Billum kro, hvor eftermiddagskaffen nydes,
inden turen igen går mod Løgumkloster.

18.30

Festmiddag - med sang og festlige indslag

MANDAG 23. SEPTEMBER
8.45 - 9.30

Brunch

10.00

Kører bussen mod Risskov igen og vi er hjemme inden kl. 13.00

