Højskole Camping - uge 27
2. - 7. juli 2017
Formiddag

Eftermiddag

Aften

15.00: Ankomst og check-in

20.00: Velkommen til Løgballe
+ syng sammen v/ Anker.

Mandag

10.00: Oluf Therkildsen: ”Når mennesker er så gode, hvorfor er de det så
ikke ?”

Vandretur ved Stenhøj Strand og
”Røverborgen Stagsevold”

20.00: Oluf Therkildsen: “Fred er en
mulighed - vil vi slås for det?”

Tirsdag

10.00 Oluf Therkildsen: ”Du gode Gud
- det havde vi helt glemt”

20.00: Asbjørn Christensen: ”Lyst til
Tur til Uldum mølle og Uldum kær livet - Al udvikling handler om at vikle
sig ud af det, man har viklet sig ind i”

Onsdag

10.00: Asbjørn Christensen: ” Trivsel og
Tur til Frederica miniby og til Ulla
livsglæde.” Trivsel er, når du ikke kan
Påskes nisser i Pjedsted
få øje på en idiot i miles omkreds.

20.00: Karin Vestergaard:
”Fortællingen om hvordan barnetidens højdepunkter bliver spor til nye
højdepunkter i dag.

Torsdag

10.00 Karin Vestergaard: ”Den fremmede er en ven du endnu ikke har
mødt”

1: Kreativ værksted og/eller
2: Minigolf turnering. Bliv ugens
minigolfmester?!

20.00: Chris og Lene, Britta og Birch
Frederiksen: ”Liv der reddes skal leves” — en familieberetning om et
godt liv med en hjerneskadet.

Fredag

10.00: Torben Hjul Andersen:
”Reformationen historisk og aktuel nogle glimt og antydninger”

På gensyn … eller forlængelse af
opholdet

Søndag

Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenarbejde

Bestilling på: camping@logballe.dk
Pris for højskole programmet inkl. udflugter i egne biler: Kr. 750.- for hele ugen. (Kr. 200- pr. enkeltdag)
Overnatning: Se på www.logballe.dk under menupunktet ”priser”
Morgenbrød kan bestilles aftenen før inden kl.19.00
Aftensmad kan bestilles hver dag inden kl. 10.00 og leveres fra Hyrup kro samme dag kl. 18.00

Mandag 3. juli 10.00: Oluf Therkildsen.
” Når mennesker er så gode, hvorfor er de det så ikke?” .
Oluf er født i 1952 i Allingåbro, uddannet i manufakturhandel, blev pædagogisk overbevist på seminariet i Ikast. Fortsatte som KFUM og KFUK sekretær i Ikast og øvrige Danmark. Var en årrække på
Diakonhøjskolen i Århus. Gravede dybt som graver og fortsatte som forstander på den nyoprettede
Finderup Efterskole i 10 år, og nyder nu at øse af sin livserfaring og hvad der rører sig i tiden.

Mandag eftermiddag den 3. juli:
Få snakket med nye og gamle venner på
vandreturen til ”Røverborgen” Stagsevold
og Stenhøj Strand.

Mandag 3. juli 20.00: Oluf Therkildsen. ”Fred
er en mulighed - vil vi slås for den?”.

Tirsdag 4. juli 10.00: Oluf Therkildsen. ”Du gode Gud det havde vi helt glemt”

Tirsdag 4. juli: Tur på Juelsmindehalvøen. Afgang kl. 13.00 fra Løgballe - Uldum Mølle rundvisning - kaffe - 1½ times
vandring i Uldum kær med lokalguide - 17.30 ankomst igen til Løgballe.

Tirsdag 4. juli kl. 20.00: Asbjørn Christensen. ”Lyst til livet - Al udvikling handler om at vikle sig ud af det
man har viklet sig ind i”
Onsdag 5. juli kl. 10.00: ”Trivsel og livsglæde - Trivsel er, når du ikke kan få
øje på en idiot i miles omkreds”.
Asbjørn er oprindelig social pædagog og har siden 2007 arbejdet som foredragsholder og proceskonsulent i virksomheden ”Addfocus”. I den forbindelse har han afviklet opgaver for blandt
andet Lego, Vestas, Flyvevåbnet, Kriminalforsorgen og Århus Universitet.
Asbjørns store styrke er evnen til at kommunikere skarpt og præcist, i en form der er let forståelig og indfanger alle deltagere med humor, kant og stof til eftertanke.

Onsdag 5. juli: Afgang kl. 13.00 fra Løgballe til Fredericia miniby med rundvisning. Derefter til Ulla Påske og hendes nisser i
Pjedsted. Gennem 20 år har Ulla Påske kreeret nisser og trolde i så store mængder, at hun i dag både sælger dem og underviser i fremstillingen af dem. 17.30 ankomst igen til Løgballe.

Onsdag 5. juli kl. 20.00 : Sognepræst Karin Vestergaard, Ikast ”Fortællingen om hvordan barnetidens
højdepunkter bliver spor til nye højdepunkter i dag”.
Torsdag 6. juli kl. 10.00: Sognepræst Karin Vestergaard, Ikast
”Den fremmede er en ven du endnu ikke har mødt”.
Karin virkede fra 1985 til 1993 som sognepræst i Års-Haubro Pastorat. Efter at have været forstander på
Farsø Højskole i tre år fik hun i januar 1997 embede som sognepræst i Ikast Sogn. Karin har 12 års med
lemskab af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg i Viborg bag sig, og er desuden optaget af en venskabskontakt
mellem Ikast Sogn og et venskabssogn i Rumænien

Torsdag 6. juli kl. 20.00: 20.00: Chris og Lene, Britta og Birch Frederiksen: ”Liv der reddes skal leves”
— en familieberetning om et godt liv med en hjerneskadet.

Fredag 7, juli kl. 10.00: Domprovst Torben Hjul Andersen, Haderslev
”Reformationen historisk og aktuel - nogle glimt og antydninger”.
Torben var 84 - 91 sekretær i KFUM og KFUK, blev cand. theol. i 1998 og fik i 2009 en diplomuddannelse i
kirkeledelse. Ansat som præst i Slagelse i 1999 og er nu senest blevet domprovst i Haderslev.
Torben sidder i Det mellemkirkelige råd, og er engageret i såvel det økumeniske, som det mellemkirkelige
arbejde.

