
”Harzen med kosteskaft og 
munkekutte” 

10. juni - 17. juni 

 

 

 

Løgumkloster 
Refugium 

Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage 



Busrejse til Harzen  10. – 17. juni 2011 
med forberedende dage på Løgumkloster Refugium 
 
Medvirkende:  
Torben Bramming, præst, Ribe 
Ebbe Juul-Heider, lektor, Århus 
Turledere:  
Kirsten Bjerrum og Gunnar Kasper Hansen  
Turen er tilrettelagt i samarbejde med Søren Skov Johansen,  
præst for hørehæmmede 
 

Skrivetolk medvirker på Refugiet og på turen. 
Endvidere medbringes transportabelt FM-anlæg på turen. 

 
Fredag d. 10. juni 
Ankomst i løbet af eftermiddagen 
Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen fra kl. 14.30 -16.00 
 
kl. 17.30 Middag 
 

kl. 19.30    Velkomstaften med introduktion til dagene 
 
Lørdag d. 11. juni 
 
kl. 10.00   Cistercienserklostre - de første egnsudviklingsprojekter 
 i Danmark - 
 Foredrag og kirkevandring i Løgumkloster kirke og kloster 
 v. Gunnar Kasper Hansen 
 
kl. 15.00  Hekse og hekseprocesser 
 v. Torben Bramming 
 
kl. 19.30 Goslar og det gamle tysk-romerske kejserdømme 

v. Ebbe Juul-Heider, der om foredraget bl.a. skriver: 
”De tysk-romerske kejsere rejste rundt i riget i middelalderen - dels for 
at vise deres magt - dels for at holde forsamlinger - rigsdage - og en-
delig for at afgøre forskellige stridigheder. 
Ét af stederne, de hyppigt opholdt sig var netop Goslar i Harzen - hvor 
det store Kejserkompleks opførtes i begyndelsen af 1000-tallet. 
Langt senere forfaldt det dog gradvist - men efter det nye kejserrige 
blev etableret i 1871 restaureredes bygningerne og blev til et nationalt 
monument. 
Således bronceløverne - og især de 67 enorme malerier, som skulle 
forestille bestemte begivenheder i den tyske historie - man lægger 
således mærke til maleriet af Martin Luther i Worms 1521.” 

   



 

Søndag d. 12. juni 
kl. 8.00 Afrejse med bus. Turen til Harzen går via Lüneburger Heide, 
og sidst på eftermiddagen når vi frem til hotel Acron i Quedlinburg, hvor vi 
skal bo under hele opholdet i Harzen. 
Efter middagen på hotellet er der mulighed for en aftentur i byen  
 

Mandag d. 13. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Derefter køres vi mod Bloksbjerg, og det sidste stykke af turen kører vi 
med ”Brocken-Express” - et lille tog, der fører os til bjergets top. 
Her nydes den smukke natur - og frokosten   
 

I Harzen findes mange drypstenshuler og efter frokosten går turen til  
”Rüberländer Tropfsteinshöhlen”. De to drypstenshuler, Baumanns- og 
Hermannshulerne, som vi skal besøge, ligger midt i den smukke Bode-
tal.  

Hulernes oprindelse kan spores helt 
tilbage til stenalderen. 

I Baumannshulen ligger en stor sal 
”Goethesalen”, som også bruges til 
forskellige arrangementer. 

Sidst på eftermiddagen vender vi 
hjem til hotellet, hvor middagen ny-
des. 



Tirsdag d. 14. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Dagen tilbringer vi i Quedlinburg, som er på verdenskulturarvsliste og kendt 
for sin smukke og unikke bykerne. 

 
Dagen byder bl.a. på en guided byvandring og 
besøg i St. Servatius kirken, som rummer man-
ge flotte kunstværker fra middelalderen. 

 

Efter besøget i kirken  
går turen til 
Lüddes bryghus,  
som er et gammelt  
bryghus fra 1807. 
Her ser vi bryghuset,  
får frokost og  
smager på bryggeriets  
forskellige produkter. 

 
Efter middag på hotellet  
er der Gudstjeneste  
ved Søren Skov Johansen  
i en af byens kirker. 

Eftermiddagen byder på besøg på slotsmuseet  
og mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd i byen. 



Onsdag den 15. juni 
Morgenmad på hotellet. 
 
Derefter går turen til Goslar - Harzens hovedstad. 
Vi får en guided tur rundt i byen, hvorefter vi besøger det gamle kejserslot, som 
nu er museum. 
 
 
 
Her ser vi bl.a. de mange 
malerier, der fortæller om 
Tysklands historie. 
 
Frokosten spiser vi sammen 
inden der bliver mulighed for 
at gå lidt rundt i byen på 
egen hånd. 
 
  Kejserpaladset 

Inden turen atter går mod Quedlinburg tager vi på besøg i Rammelsberg sølvmi-
nen. En mine, der igennem århundreder har haft stor betydning for Goslars udvik-
ling som en betydningsfuld by og et magtcentrum. 
Sølvminen, der har været i drift frem til 1988 er nu museum og på den teknologi-
ske verdenskulturarvsliste. 

 
Efter hjemkomst er der middag på hotellet. 



 
 
Efter dette indblik  
i cisterciensernes liv  
og færden, spises frokost. 
 
Herefter køres til Tahle, hvor hekse-
ne efter sigende også holder til. 
 
Vi tager svævebanen  
op til ”Heksedansepladsen” 
og ser det smukke  
friluftsteateranlæg 
og den flotte udsigt. 

Torsdag d. 16. juni -  
en dag der referer til både kosteskaft og munkekutter 
 
Efter morgenmad på hotellet går turen til Walkenried gamle  
Cistercienserkloster. 
Klostret er et af tysklands ældste cistercienserklostre og er nu et museum. 
Vi får en rundvisning i museet og ser ruinen af den gamle klosterkirke. 
 

 

Efter middagen er der mulighed for en fælles bytur.  



Fredag d. 17. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Turen går mod Løgumkloster, hvor vi forventer at være fremme hen under 
aftenen. 

 

Velkommen  

på 

Løgumkloster 

Refugium 

Søren Skov Johansen, 

Kirsten Bjerrum og Gunnar Kasper Hansen 



PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Pris 
Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person 6.370 kr. 
Enkeltværelse med bad og toilet 7.545 kr.  
 

Prisen dækker helpension og udflugter  
 

Måltid ved tilbagekomsten til Løgumkloster: 100 kr. 
Ekstra overnatning m. morgenmad v. tilbagekomst:  350 kr. 
 

Opholdsted i Quedlinburg 

Hotel Arcon Quedlinburg 
Gartenstrasse 44, 06484 Quedlinburg, Tyskland 
 
Tilmelding 
Tilmelding til Løgumkloster Refugium, senest 1. april.  
Rejsen gennemføres kun ved minimum 25 deltagere. 
Med Refugiets bekræftelse af tilmeldingen følger giroblanket 
Depositum på 2.000 kr. betales ved tilmeldingen 
Restbeløbet senest 15. april. 
 

Kontoret  
Kontoret er parat til at svare på evt. spørgsmål i kontortiden. 
Telefontid mandag - fredag mellem kl. 8.00 og 16.00. 

LØGUMKLOSTER REFUGIUM   
Refugievej 1 
6240 Løgumkloster     
Tlf. 74 74 33 01    Fax. 74 74 33 25 
 

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

Forstander: Gunnar Kasper Hansen  

Regler vedr. tur til Tyskland 
* Gæsten skal medbringe gyldigt pas. 
* Det gule sygesikringskort skal medbringes. Det giver ret til gratis 
lægebehandling ved pludselig opstået sygdom og til behandling på 
skadestue i Tyskland. 
 
Det gule sygesikringskort giver ikke ret til gratis hjemtransport fra ud-
landet i forbindelse med sygdom. Hertil kan den enkelte gæst tegne 
en individuel rejseforsikring. 

mailto:mail@loegumkloster-refugium.dk

