
Stjernerejse i  
Slesvig-Holsten 
En rejseoplevelse helt tæt på  

9.-14. juli  2018 
  

Programmet er tilrettelagt,  
så også hørehæmmede kan deltage 

 



 

Stjernerejse i Slesvig-Holsten - 
En rejseoplevelse helt tæt på 

Med udgangspunkt på Refugiet byder disse 
dage på udflugter og oplevelser i Sydsle-
svig og Holsten.  

Turene forberedes ved foredrag på Refugi-
et. En dag går turen til ”Holstenske 
Schweiz”, hvor vi bl.a. besøger byen Eutin 
med sit fine slot og smukke natur.  

Kiel er hovedstaden i delstaten Slesvig-
Holsten, og vi vil bruge en dag på at gå på 
opdagelse i byen.  

Flensborg er målet for den tredje udflugts-
dag.  

 
 
Tilrettelæggere  
og medvirkende på rejsen er: 
Ebbe Juul-Heider, der er cand. mag. i histo-
rie og kristendom og 
Kirsten og  Erling Bjerrum-Petersen, der er  
viceforstander  og præst. 
 
Turen er endvidere tilrettelagt i samarbejde 
med Søren Skov Johansen, præst for  
hørehæmmede. 
 
Skrivetolk medvirker på Refugiet og  
på turene. 
Endvidere medbringes transportabelt FM-
anlæg på turene. 

Ebbe Juul-Heider 



Mandag d. 9. juli   
 
Ankomst i løbet af eftermiddagen 
Tag-selv-kaffe/-te i Pejsestuen  
fra kl. 14.30 -16.00 
 
17.30 
Aftensang i Løgumkloster Kirke 
 
18.00    
Middag -  derefter middagste/-kaffe  
 
19.30 
Velkomst og introduktion til dagene 
v. Kirsten Bjerrum 
 
Ebbe Juul-Heider vil fortælle om dagene 
og introducere tirsdagens tur Kiel.  
 
Søren Skov Johansen vil fortælle om 
denne turs særlige tilbud med skrivetolk, 
FM anlæg mv. 
 
Nogle tilbud som kan være til glæde for 
både hørehæmmede og normalt høren-
de. 
 
 
 



   Tirsdag d. 10. juli  - Udflugtsdag til Kiel. 

 

Lidt om dagens udflugtmål: 

”Kiel er en gammel købstad, grundlagt i 1242. 
I dag er byen  hovedstad i den tyske delstat 
Slesvig-Holsten, har ca. 250.000 indbyggere 
og er hjemsted for Landdagen. 
Kiel har i århundrede været en væsentlig  han-
dels- og søfartsby med hvad det indebærer af 
handelshuse, skibsværfter mm. Ligeledes har 
fiskeri også været en væsentlig del af byens liv, 
og med åbningen  af Kielerkanalen  (Nord-
Ostsee-Kanal) i 1895 blev byens betydning 
som handels og søfarts by styrket.  

Sejlsport forbinder man også med Kiel og helt 
tilbage fra 1882  har man hvert år afholdt Sej-
lerregattaen Kieler Woche, der ud over det 
sejlsportsmæssige også er dage med kunst og 
kulturelle events.  

Byen er en uddannelses by, og her finder man 
Christian-Albrechts Universität, som er grund-
lagt i 1665 af hertug Christian Albrecht. Uni-
versitet spiller i dag spiller en central rolle i del-
staten med bl.a. forskningsinstitutter for fiskeri, 
marinbiologi, hydrologi og skibsmedicin”. 

Dagsprogram: 

Kl. 9.00 kører vi sydpå mod Kiel. 

Undervejs til  Kiel gør vi holdt for at drikke vo-
res formiddagskaffe ved Laboa, der er et min-
desmærket for faldne til søs– opført i 1936. I 
Kiel ser vi nærmere på den gamle del af byen 
og ser bl.a. Nicolai kirke og Rådhuset. 

Der bliver mulighed for at få lidt tid på egen 
hånd i byen. 
 
Vi tager frokostmadpakke med, og nyder 
middagen i Kiel, inden turen går hjem igen. 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland%2c_%c3%98strig%2c_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyske_floder%2c_egne_og_andre_landskaber/Kielerkanalen
http://denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/P%c3%a6dagogik_og_uddannelse/Udenlandske_universiteter/Christian-Albrechts_Universit%c3%a4t_zu_Kiel
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.germany-north.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FDarkone-Wikipedia-640px-Marineehrenmal_U995.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.germany-north.com%2F2013%2F10%2F18%2Fthe-bay-and-the-beaches-of-kiel-and-the-laboe-
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwir9I3H_t7ZAhWEiKYKHWqFCmEQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.hometogo.dk%2Fkiel%2F&psig=AOvVaw3gynpZnXY_DulQsy879zKw&ust=1520676221222436


Onsdag d. 11. juli 
 

 

7.45 - 9.15  Morgenmad 

 

9.00            Gudstjeneste  

                    v. Søren Skov Johansen 

 

10.30          Glimt af  Holstens historie 

                    v. Ebbe Juul-Heider  

 

12.00          Frokost 

 

14.00          Eutin og Flensborg 

                    - fortælling om de kommende 

                    dages udflugtsmål I 

                    v. Ebbe Juul-Heider  

 

15.00         Eftermiddagskaffe/-te  

 

15.30           Eutin og Flensborg 

                    - fortælling om de kommende 

                    dages udflugtsmål II 

                    v. Ebbe Juul-Heider  

 

16.30         Jomfru Fanny 

                   - den synske prinsesse 

                    v. Kirsten Bjerrum 

 

17.30         Aftensang i Løgumkloster kir-
ke 

 

18.00         Middag - middagskaffe/-te 

 

20.00         Orgelkoncert i Løgumkloster 
Kirke 

                    v. Martina Kürschner 

 

 



Torsdag d. 12. juli - Udflugt til Eutin 
 
Lidt om dagens udflugtsmål: 
”Eutin blev grundlagt som en markeds-
plads i 1100 tallet og i årene 1260 –
1276 opførte Lübecker biskoppen den 
første slot her. 
Siden blev slottet sommerresidens for 
stor hertugerne af oldenburg. 
 Slottet har haft en omtumlet tilværelse, 
men fremstår i dag som et smukt byg-
ningskompleks   beliggende i en land-
skabspark, der siden 1951 hver sommer 
har været ramme for Eutin festspil der hyl-
der komponisten Carl-Maria von Weber, 
der stammer fra Eutin” 
  
 
Dagsprogram: 
Kl. 8.45 holder bussen for døren. 
Vi kører til Eutin og får en rundvisning på 
slottet. 
 Efter at have nydt den medbragte frokost, 
er der  tid til at se lidt nærmere på byen 
og parken, inden vi kører nordpå gennem 
det smukke landskab mod Plön. 
Her ser slottet udefra, ser lidt på byen og 
dens smukke kirke, inden vi  nyder midda-
gen på et lokalt spisested, før turen atter 
går mod Løgumkloster 
 
 
 



Fredag d. 13. juli -Udflugtsdag til Flens-
borg 
 

Lidt om dagens udflugtsmål: 
”Flensborg er en gammel købstad og hav-
neby ved Flensborg fjord og i dag har byen  
godt 90.000 indbyggere.  
Skibsfart, sejlads, handel i fjerne egne  - er 
som i Kiel—en del af byene historie. 
 Kendt var den bl.a. også i mange år for sin 
mange romdestillerier. 
Afstemningen i 1920 gjorde byen til en 
Grænseby, og i dag er både dansk og tysk 
kultur en del af byens liv”.   
  
 
Dagsprogram: 
Kl. 9.00 holder bussen for døren. 
I Flensborg ser vi Skibsfartsmusset, og går 
en lille tur på gågaden med besøg i  
Helligåndskirken med Bjørn Nørregaards 
fine kirkekunst.  
 
Der bliver også lidt tid på egen hånd i byen 
-måske med besøg ved Istedløven. 
Hvis det bliver muligt slutter dagen med 
besøg på Marinestation i Mørvick. 
  
Ca. kl. 20  er vi tilbage på Refugiet, hvor 
der venter os et lækkert måltid med søn-
derjyske smagsoplevelser. 
 
Lørdag d. 14. juli 
7.45.  - 10.00  Brunch 
8.15      Morgensang i kapitelsalen 
 
Afrejse i løbet af formiddagen 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOyeiehd_ZAhWG1SwKHdcgCaIQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Frejser-rundt.dk%2Fsevaerdigheder%2Ftyskland%2Fnordtyskland%2Fflensborg%2Fflensborg-soefartsmuseum%2F&psig=AOvVaw
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilxcSYht_ZAhUBriwKHWMsAVUQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fsoendagssejleren.dk%2F06-htm%2Fsommertogt2.html&psig=AOvVaw0cY0T70d8g3KzbDs6VNkKX&ust=1520677960088325


Om 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.  

 

Refugiet ligger i et skønt naturområde med Brede å, der slynger sig igennem landskabet,  

og med Draved skov og Kongens Mose ikke langt herfra. Vi må heller ikke glemme  

Løgumkloster by, der ligger her med de mange hvide huse og markedspladsen, og  

hvor kirkeklokkerne og Frederik IX’s Klokkespil klinger smukt i vinden.  

TILMELDING 
 

Klik ind på hjemmesiden:  
www.loegumkloster-refugium.dk og 
find programmet, hvor du kan tilmel-
de dig. Du kan også maile eller ringe 
- se info nedenfor.  
 
Når du har tilmeldt dig, vil du modta-
ge en bekræftelse med  betalingsop-
lysninger. Betalingen bedes foreta-
get forud for opholdet.  
 
Ønsker du en ekstra overnatning før 
eller efter programmet er der mulig-
hed herfor til en særpris.  
 

PRAKTISK INFORMATION 

 

Pris pr. person: 

Dobbeltværelse:  5.595 kr. 

Enkeltværelse:     5.995 kr. 

 

Prisen er inkl. program, overnatning 
og fuld forplejning.  
Der er linned og håndklæder på væ-
relset.  
Værelset er til rådighed til kl. 10.00 
på afrejsedagen. 
 
Husk pas 

Løgumkloster Refugium · Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T 7474 3301  

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

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 


