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REFUGIUM SMIDSTRUP STRAND
Refugium Smidstrup Strand er en af Diakonisse
huset Sankt Lukas Stiftelsens mange aktiviteter.

ET KONFERENCE- OG FRISTED
FOR ALLE DER ØNSKER
VÆKST OG FORDYBELSE

Sankt Lukas Stiftelsen er en mere end 100 år
gammel diakonal organisation, der arbejder med
omsorg for mennesker i alle aldre og livssituationer.

KONTAKT OS
NATURSKØNNE OMGIVELSER
Refugiet ligger på en tre hektar stor og impo
nerende naturgrund ved stranden i Smidstrup,
fem km vest for Gilleleje. Vi ligger på en rolig,
privat vej med masser af dyreliv og fuglesang.
Den unikke beliggenhed med direkte adgang til
strand og hav på Sjællands Nordkyst giver sam
men med områdets smukke natur en sjælden
mulighed for at inddrage omgivelserne i arran
gementet og dets indhold.

Refugium Smidstrup Strand
Sognevej 15, Smidstrup
3250 Gilleleje
Telefon: 4831 8025
refugium@sanktlukas.dk

På Refugium Smidstrup Strand
kan man ved minimum 12 deltagere
få hele stedet for sig selv.
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SANKT LUKAS STIFTELSEN

OM REFUGIET
Refugium Smidstrup Strand er et intimt konferen
ce- og retrætecenter med en unik beliggenhed di
rekte ned til stranden. Her er plads til både nærvær,
ophold med indhold, fordybelse, stilhed og ro.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mulighed for at grupper kan få stedet for sig selv
fine mødelokaler og opholdsrum
WiFi, projektor og flipover
klaver i undervisningslokalet
lyse, komfortable værelser
adgang til vores lille smukke kirke
stuehus med pejs
fantastisk udsigt over havet
en stor naturgrund
direkte adgang til badestrand
stilhed og frisk luft

Den oprindelige strandvilla, Stenhuset, blev bygget
omkring 1915 af Edvard Jespersen, der etablerede
Jespersens og Pios Forlag. Sankt Lukas Stiftelsen
erhvervede ejendommen i 1920 og anvendte den i
mange år som feriehjem.
I 2018 blev refugiet optaget i Unikke Mødesteder
i Kongernes Nordsjælland.

RETRÆTER, KURSER,
KONFERENCER, MØDER
Ejendommens charmerende blanding af gamle
og nye bygninger danner sammen med refugiets
kirke på smukkeste vis den perfekte ramme om alle
stedets aktiviteter.
Her er plads til afdelingen, der skal på team
building, til ledergruppen, der skal på udviklings
seminar, og til økonomiafdelingen, der skal på
Navision-kursus. I kirken kan selv den travleste
kursusdeltager finde stilhed og ro.
Alle måltider leveres af den anmelderroste
Restaurant Gilleleje Havn og nydes i Stenhuset,
hvor vi om vinteren tænder op i pejsen.

MODERNE ARKITEKTUR
I 1988 gennemgik ejendommen en stor modernise
ring, og det nye bygningskompleks – tegnet af arki
tektfirmaet Hvidt & Mølgaard – udvidede refugiet
med bl.a. en lille kirke, en ny undervisnings- og
konferencebygning samt flere værelser.
I 2017 blev hele ejendommen gennemrenove
ret og frisket op med respekt for stedets historie.
Alle værelser og lokaler fremstår nu ekstra lyse og
indbydende.

KURSUSFACILITETER
Undervisning foregår med en enestående udsigt
til havet i vores separate undervisnings- og
konferencebygning med plads til 30 personer.
Her er der også mulighed for mere uformelt
samvær i behageligt møblement, ligeledes med
havudsigt.
Refugiet har desuden et rummeligt møde
lokale til 12 personer. Vi råder over trådløst
internet, PC-projektor, whiteboard, flipover,
CD-afspiller, DVD-afspiller, fax, kopimaskine
og klaver.
Refugium Smidstrup Strand er med disse
faciliteter ideelt til alt fra det uformelle seminar
til den professionelle konference.

VÆRELSER
Refugiet har 20 enkeltværelser samt to suiter
med to senge. Alle værelser er lyse og enkle med
udsigt til den skønne natur, ligesom alle værel
ser har eget toilet og bad plus udgang til en lille
terrasse.
To af enkeltværelserne er specielt indrettede
til bevægelseshæmmede, der desuden vil have
adgang til alle refugiets faciliteter via ramper.

