
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Pris 
Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person 6.790 kr. 
Enkeltværelse med bad og toilet 7.910 kr.  

Prisen dækker helpension og udflugter  
 

Måltid ved tilbagekomsten til Løgumkloster:                  100 kr. 
Ekstra overnatning m. morgenmad v. tilbagekomst:       350 kr. 
 
Opholdsted i Luxemburg:   Hotel Parc Belle-Vue,  
   5, Avenue Marie Therese  
      L-2132 Luxemburg 
Tilmelding 
Tilmelding til Løgumkloster Refugium. Rejsen gennemføres kun, hvis et 
tilstrækkeligt antal deltagere har tilmeldt sig inden 1. februar. 
Med Refugiets bekræftelse af tilmeldingen følger giroblanket 

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 

 

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   11.01.2009 

Luxemburg og Chagall 
En rejse til Luxemburg  

 
8. –14. maj 2009 

 

Løgumkloster 
Refugium 

Programmet er tilrettelagt så også hørehæmmede kan deltage 



Rejse til Luxemburg 8. – 14. maj 2009 
 
Medvirkende: Bent Andreasen, højskoleforstander, Løgumkloster 
 Hemming Jørgensen, tidl. direktør i  Den Europæiske  
 Investeringsbank, boende i Luxemburg 1984 til 2003 
 Sven Brodersen, oversætter ved EU-Parlamentet i Luxemburg 
 Ole Lisborg, Danmarks ambassadør i Luxemburg 
      
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. 8. 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    Europas svigerfar, Christian den 9. -  
 og hans efterkommere i Luxemburgs hertugfamilie 
 v. Kirsten Bjerrum  
 
Lørdag d. 9. maj 
 
kl. 10.00   Kærlighedens univers - Chagalls liv og billedverden 
 Et lysbilledforedrag om den russiskfødte jødiske kunstner  
 Marc Chagall, der levede i Frankrig det meste af sit liv 
 v. Bent Andreasen 
  
kl. 15.00  En kort skitse af Luxemburgs historie -  
 og introduktion til landet af i dag  

  v. Hemming Jørgensen 
 

kl. 19.30  EU i Luxemburg 
  Om EU’s organisation og organisationer, hvoraf en væsentlig 

 del er i Luxemburg 
 v. Hemming Jørgensen 
 
Søndag d. 10. maj 
kl. 8.30 Afrejse med bus. Vi kører til Luxemburg, hvor vi indkvarteres på 
  Hotel Parc Belle-Vue. Her skal vi bo under hele opholdet 
 
 

Mandag d. 11. maj 
Morgenmad på hotellet. 
Om formiddagen giver Svend Brodersen en rundvisning til fods i Luxemburg by. 
Efter frokost kører vi gennem den sydlige del af Luxemburg til Metz i  
Frankrig, hvor vi besøger domkirken og ser Marc Chagalls glasmosaikker.  
Der bliver lejlighed til at gå en tur på egen hånd i Metz 
Efter aftensmad på hotellet vil den danske ambassadør Ole Lisborg fortælle os 
om sit arbejde, og om, hvad der sker i Luxemburg lige nu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag d. 12. maj 
Morgenmad på hotellet. 
Efter morgenmaden kører vi på sightseeing i de maleriske bjerglandskaber om-
kring floden Sûre i Midt– og Nordluxemburg. 
Vi besøger benediktinerklostret i Clervaux, og efter en frokost fortsættes via Vian-
den til Echternach, hvor vi skal se  en villa fra Romertiden. 
Der bliver lejlighed til en tur på egen hånd i Echternach. På hjemturen kører vi 
over Kirchberg, hvor alle EU-institutionerne i Luxemborg ligger.  
Efter hjemkomsten spiser vi aftensmad på hotellet. 
Om aftenen er der gudstjeneste i Trefoldighedskirken, som bruges af den danske 
menighed i Luxemborg. Prædikant: Gunnar Kasper Hansen, præst ved Den dan-
ske Kirke i Luxemborg 1991-1994. 
 
Onsdag d. 13. maj 
Morgenmad på hotellet. 
Crémant er den luxemburgske udgave af champagne og dagens udflugt begyn-
der med et besøg i crémanthuset Bernard-Massards. 
Derefter kører vi til Remich og går ombord på en båd, hvor vi spiser vores frokost, 
medens vi sejler en tur på Mosel. 
Hjemturen går via byen Schengen, der har givet navn til Schengenaftalen 
Aftensmaden spises på hotellet. 
 
Torsdag d. 14. maj 
Morgenmad på hotellet 
kl. 8.30  Hjemrejse  
 
Velkommen til Løgumkloster Refugium  
Kirsten Bjerrum, Karen Margrethe & Gunnar Kasper Hansen 
  


