
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Pris 
Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person 6.665 kr. 
Enkeltværelse med bad og toilet 7.610 kr.  

Prisen dækker helpension og udflugter  
 

Måltid ved tilbagekomsten til Løgumkloster:                   
Ekstra overnatning m. morgenmad v. tilbagekomst:       350 kr. 
Opholdsted i Erfurt: Ibis Hotel Erfurt Altsstadt, Barfusserstrasse 9, 
D-99084 Erfurt    
 
Opholdsted i Wittenberg: Acron Hotel Wittenberg, Am Hauptbahnhof 3,  
D-068886 Wittenberg 
 
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   
6240 Løgumkloster     
Tlf. 74 74 33 01    Fax. 74 74 33 25 
 

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

Karen Margrethe & Gunnar Kasper Hansen  

Dagens rytme på Refugiet:  
 

kl.   8.15-9.00 Morgenmad   
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 

Med Luther i bagagen - 
Rejse til Erfurt og Wittenberg 

   

28. maj - 4. juni 2010 

 

 

 

Løgumkloster 
Refugium 

Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage 

mailto:mail@loegumkloster-refugium.dk


Rejse til Wittenberg 28. maj – 4. juni 2010 

 
Medvirkende:  
Karin Thomsen, tidl. præst i Østtyskland 
Niels Thomsen, fhv. rektor   
Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor 
 

Turledere:  
Kirsten Bjerrum og Gunnar Kasper Hansen  
Turen er tilrettelagt i samarbejde med Søren Skov Johansen,  
præst for hørehæmmede 
 

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

 
Fredag d. 28. maj 
Ankomst i løbet af eftermiddagen 
Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen fra kl. 14.30 -16.00 
 
kl. 17.30 Middag 
 

kl. 19.30    Good Bye Lenin 

 

Den prisbelønnede film handler om mønstersocialisten Frau Kerner, som våg-
ner op efter koma i en totalt forandret verden. DDR er opløst og Muren væk. 
For at beskytte hende mod den barske virkelighed, går hendes søn i gang 
med at genskabe det forsvundne DDR med optimistiske tv-udsendelser, dårli-
ge møbler, kluntet tøj og tynd kaffe. 
 

Lørdag d. 29. maj 
 
kl. 10.00   Min barndom og ungdom i DDR og mit arbejde som præst i 
 Østtyskland 
 v. Karin Thomsen 

 

kl. 15.00  Reformationen i humanismens lys.  

 

I Bad Frankenhausen i Tübingen findes et gigantisk maleri (123 x 14 m), hvor 
den østtyske maler Werner Tübke har malet reformationen ind i den europæi-
ske samfunds- og kulturhistorie og har tolket den i et humanistisk lys. Billedet 
blev påbegyndt i 1973 og afsluttet 1989. Meningen var, at den østtyske stat 
her skulle have fremlagt sin socialistiske tolkning af reformationen. Ved skæb-
nens ironi blev billedet afsluttet samtidig med, at den socialistiske stat faldt. 
Men billedet var i stand til at overleve og er nu en Tysklands største turistmag-
neter. 
Billedet gennemgås i lysbilleder. 
v. Niels Thomsen 

Fredag d. 4. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Turen går mod Løgumkloster, hvor vi forventer at være fremme ud på afte-

Velkommen  

på 

Løgumkloster 

Refugium 

Søren Skov Johansen, 

Kirsten Bjerrum, 

Karen Margrethe og Gunnar Kasper Hansen 



Torsdag den 3. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Efter hjemkomst og middag er der aftengudstjeneste i  
Frohnleichnamkapelle 

Formiddagen tilbringes i Wittenberg, hvor vi skal besøge sognekirken, 
hvor Luther var fast prædikant, og slotskirken, hvor han er begravet, og 
som den tyske kejser Wilhelm II lod udsmykke, så den skulle kunne 
tjene som protestantismens svar på Peterskirken i Rom.  
Om eftermiddagen køres til Torgau, reformationens anden moderby, 
hvor vi bl. a. skal se kurfyrstens pragtslot . 

 
Hartenfels med det ældste  
protestantiske kirkerum. I  
sognekirken er Luthers hustru 
Käthe begravet.  
 
Det var i øvrigt også i Torgau, 
de russiske og de amerikanske 
soldater først mødtes i maj 
1945.  

kl. 19.30  Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator.  

 

Den katolske kirke bandlyste Luther som kætter, medens hans tilhængere 
tværtimod mente, at han havde genopdaget den oprindelige, sande me-
ning med kristendommen. I foredraget belyses disse synspunkter, Luthers 
virke i Wittenberg og reformationens udbredelse. Der foretages også et 
strejftog til reformationen i Danmark dengang. 
v. Martin Schwarz Lausten 

 

Søndag d. 30. maj 
kl. 8.00 Afrejse med bus.  

 

Vi kører til Erfurt, hvor vi indkvarteres på 
Hotel Ibis. 
Efter middagen på hotellet går vi en aften-
tur i byen og slutter aftenen med et besøg 
på en af byen mange fortovsrestauranter.  
 

Mandag d. 31. maj 
Morgenmad på hotellet. 

 

Efter morgenmaden besøger vi byens Augustinerkloster , hvor Luther be-
gyndte sit liv som munk, og fortsætter med en byvandring. Erfurt er en af 
Tysklands ældste byer, og bykernen er bevaret. 
Om eftermiddagen går turen til Eisenach med besøg på Wartburg, en ro-
mantsik, ældgammel ridderborg, hvor Luther levede i skjul et år, og Bach-
haus, komponisten Johan Sebastian Bachs fødested. 
Tilbage i Erfurt nydes middagen på hotellet.  
     
 
 

Augustinerkloster i 
Erfurt 

Wartburg 

Bach-Haus 



Tirsdag d. 1. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Derefter køres mod Wittenberg. 
Undervejs gøres der ophold i Bad Frankenhausen. 
Her vil vi se maleren Werner Tübkes gigantiske panoramamaleri 

Werner Tübke var en af DDR tiden betydeligste  
malere og billedet i Bad Frankenhausen er hans  
humanistisk tolkning af reformationens betydning.  
Udgangspunkt er det store bondeoprør, der blev slået ned  af fyrster og adel i  
bakkerne ved Bad Frankenhausen 
Billedet er 123 meter langt og 14 meter højt. 

Vi ankommer til Hotel Acron ved 17-tiden. Middag på hotellet. Efter middag er der 
mulighed for en byvandring. 

Eftermiddagen tilbringes i Wörlitz park, et af Tysklands berømteste parkan-
læg, præget af Goethes ånd. Wörlitz Park er på Unescos kulturarvs liste. 

Onsdag d. 2. juni 
Morgenmad på hotellet. 

 

Herefter tager vi til Lutherhaus, hvor formiddagen tilbringes. 


