
 

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Pris 
Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person  5.800 kr.  
Enkeltværelse med bad og toilet  6.900 kr.  
I prisen er medregnet ophold, helpension i Løgumkloster, halvpension i Holland, 
foredrag, udflugter og entréer. 
Måltid ved tilbagekomsten til Løgumkloster:                  95 kr. 
Ekstra overnatning m. morgenmad v. tilbagekomst:     315 kr. 
 
Opholdsted i Holland:   Hotel Grand Central, Kuiskade 12,  
   NL 3012 EH Rotterdam 
 

  
Tilmelding 
Tilmelding til Løgumkloster Refugium, 6240 Løgumkloster. 
Med Refugiets bekræftelse af tilmeldingen følger giroblanket.  
Depositum på 2.000 kr. betales ved tilmeldingen. 
Restbeløbet senest 24. marts. 
 

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

 
Dagens rytme på Refugiet 
 

kl.   8.15-9.00 Morgenmad (søndag 8.15-9.30) 
kl.   9.10 Morgensang i klosterets gamle  
   Kapitelsal – alle hverdage 
kl. 12.00 Frokost 
kl. 14.30-16.00 Eftermiddagskaffe/-te  
kl. 17.30 Middag 
kl. 18.30 Aftensang i Løgumkloster Kirke 
   - alle hverdage 
   Middagskaffe/-te 
 
 
 
 

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

www.loegumkloster-refugium.dk 
mail@loegumkloster-refugium.dk 
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Tulipaner og Rembrandt 
Rejse til Holland 

 

18. – 24. april 2008 
 
  
 
 

 
 

 
        
 

 
Programmet er tilrettelagt så også hørehæmmede kan deltage 
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Rejse til Amsterdam 
 18. – 24. april 2008 
 
Medvirkende: Lisbeth Smedegaard Andersen præst og forfatter,  
   København 
 Karen Holst, kunsthistoriker, Ødis 
    Philippus Bakker, lærer, Agerskov 
    Corrie de Place, sognepræst 
 
Turledere:  Kirsten Bjerrum og Gunnar Kasper Hansen  
Turen er tilrettelagt i samarbejde med Søren Skov Johansen, præst for 
hørehæmmede. 
 
Skrivetolk og transportabelt FM-anlæg medbringes. TSK-tolkning på Refugiet 
og på turen. 

 
Fredag d. 18. april 
Ankomst i løbet af eftermiddagen 
Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen til kl. 16.00 
 
kl. 19.30   Holland før og nu 
v. Philuppus Bakker, der er hollænder, men har 
boet i Danmark i en del år, vil fortælle kort om 
Hollands historie og landet i dag.Phillipus Bakker 
er dansk gift og uddannet lærer i Danmark.  
 
Lørdag d. 19. april 
kl. 10.00  Intensitet og farver - om van Goghs kunst. 
Van Goghs rige værk blev til på bare en halv snes år, hvor han egensindigt og 
med stor ildhu malede de landskaber, bybilleder, interiører, portrætter og 
stilleben, som skulle blive skelsættende for kunstens historie. I foredraget, som 
ledsages af lysbilleder, vil der blive fortalt om, hvordan tilværelsen formede sig 
for van Gogh og hvor og hvordan han fandt sine motiver, ligesom der vil blive 
citeret fra hans breve. 
v, Karen Holst 
 
kl. 15.00  Rembrandt – en moderne forkynder 
Rembrandt er den første egentligt protestantiske kunstner. Efter reformationen 
havde man i Holland ikke mere kunst i kirkerne, men Rembrandt malede ikke 
desto mindre livet igennem billeder med bibelske motiver. Hans fortolkninger 
blev med årene mere og mere indtrængende, og foredraget er en gennemgang 
af hans udvikling fra de tidlige billeder frem til de store, sene og meget 
gennemtænkte værker.  
v. Lisbeth Smedegaard Andersen 
 

 
kl. 19.30  Anna Frank og hendes baggrund 
v. Corrie de Place, der er sognepræst og fortæller. Corrie de Place er hollandsk 
født, og voksede op i Rotterdam under 2. verdenskrig. Siden kom hun til 
Danmark, hvor hun nu har boet i over 40 år. 
 
Søndag d. 20. april 
kl. 10.00 Afrejse med bus. Vi kører over Zuidersø-dæmningen til Rotterdam til 
Hotel Grand Hotel i Rotterdam. Her skal vi bo under hele opholdet. 
    
Mandag d. 21. april 
Morgenmad på hotel 
Derefter med bussen til Amsterdam, hvor vi ser Anne Franks Hus, besøger det 
gamle huegenot-kvarter, Jordaan, går gennem den centrale del af Amsterdam 
over Dam (den gamle rådhusplads), hvor Koninklijk Palais og Hotel 
Krasnapolsky ligger og videre til Ons’ Lieve Heer op Solder (kirken på loftet), 
som vi skal se. 
Vi spiser aftensmad på Hotel New York,som ligger på en ø i havnen og er det 
gamle udskibningssted for emigranter til Amerika. 
 
Tirsdag d. 22. april 
Morgenmad på hotel 
Udflugt med bus til Amsterdam, hvor vi ser 
tulipanmarkerne ved Keukenhof.  
På hjemvejen kører vi gennem Hollands 
hovedstad, Den Haag og fajancebyen Delft. 
Om aftenen er der gudstjeneste i Den danske 
Sømandskirke i Rotterdam, hvor vi også 
spiser aftensmad og hører om arbejdet i 
sømandskirken. 
 
Onsdag d. 23. april 
Morgenmad på hotel 
Derefter med bus til Amsterdam, hvor vi besøger Rijksmuseum og ser 
Rembrandt-billeder. Derefter sejler vi til Waterlooplein, hvor der er loppemarked 
og Muntplein med det flydende blomstermarked. Herfra går vi til Begijnhof 
(fruekloster). Derefter sejler vi til Van Gogh-museet. 
Aftensmad et sted i Rotterdam. 
 
Torsdag d. 24. april 
Morgenmad på hotel 
kl. 9.30 Hjemrejse  
 
 
Velkommen til Løgumkloster Refugium  
Kirsten Bjerrum & Gunnar Kasper Hansen 
  


