Højskole Camping - uge 34
20. - 25. august 2017
Formiddag
Søndag
20. aug

Eftermiddag
15.00: Ankomst og checkin

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

Mandag
21. aug

Vandretur ved Stenhøj
10.00: Tidligere sognepræst Preben
Strand og ”Røverborgen
Kok :”Med udsigt til begge sider”
Stagsevold”

20.00: Tove Videbæk ”Fra 5-årig
dødssyg til Christiansborgs bonede gulve”

Tirsdag
22. aug

10.00: Tove Videbæk: ”Det danske
samfund er på vej - hvorhen. Hvad
er vores brændpunkter lige nu?”

Tur til Uldum Mølle og Uldum kær

20.00: Grethe og Aage Lorenzen
”Det gode seniorliv- med mange
muligheder.”

Onsdag
23. aug

10.00: Peter Lodberg: ”Danskernes
tro i fortid”

Tur til Fredericia miniby og
til Ulla Påskes nisser i Pjedsted

20.00: Peter Lodberg:
”Danskernes tro i nutid”

Torsdag
24. aug

10.00: Peter Lodberg: ”Danskernes
tro i fremtid”

1: Kreativt værksted: og/
20.00: Børge Munk Poulsen:
eller 2. Minigolfturnering.
”Fortælleaften”
Bliv ugens minigolfmester?!

Fredag
25. aug

10.00: Flemming Rishøj:
”Stjernestunder”

På gensyn … eller forlængelse af opholdet

Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenarbejde
Reservation: camping@logballe.dk
Pris for højskole programmet inkl. udflugter: 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 og leveres fra Hyrup kro samme dag kl. 18

Løgballe camping – Løgballevej 12 – 7140 Stouby – Tlf.: 7569 1200 – camping@logballe.dk – www.logballe.dk

Mandag 21. august kl. 10.00: Tidligere sognepræst Preben Kok
”Med udsigt til begge sider”.
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder på
samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold glemt den ene af
de to sandheder. F. eks. at man skal afblomstre for at kunne sætte frugt. Det er der nu
ved at blive rettet op på. Hvordan ?
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlige rolle. Hvilken ?

Mandag 21. august kl. 20.00 og tirsdag 22. august kl. 10.00: Byrådsmedlem (C) Tove
Videbæk. ”Fra 5-årig dødssyg til Christiansborgs bonede gulve” og ”Det danske samfund
er på vej - hvorhen. Hvad er vores brændpunkter lige nu?”
Tove Videbæk var medlem af folketinget i 7 år, medlem af regionsrådet for Midtjylland i 5 år og siden
2010 medlem af byrådet i Ikast - Brande.
Tove Videbæk er bestyrelsesmedlem i flere humanitære organisationer, bl.a. Møltrup optagelseshjem, Danske diakonhjem og Palliativt Videncenter.

Tirsdag 22. august: Tur i egne biler 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 22. august kl. 20.00: Grethe og Aage Lorenzen
”Det gode Seniorliv- med mange muligheder.”
Grethe og Aage var som seniorvolontører i Tanzania i tre måneder i efteråret 2016 for BDM. De
boede i Sumbawanga, hvor Grethe var vejleder og rådgiver på kirkens konferencecenter og Aage
underviste lærerne i fagskoler.

Onsdag 23. august kl. 10.00 og kl. 20.00 samt torsdag 24. august kl. 20.00:
Professor i Teologi ved Århus Universitet Peter Lodberg ”Danskernes tro i fortid, nutid og fremtid. ”
Foruden flere internationale poster og forskningsprojekter har Peter Lodberg været forfatter til
flere bøger – senest ”Danskernes tro gennem 1000 år” der også lagde grunden til TV udsendelserne på DR2 med samme titel.
Peter Lodberg har desuden været generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp fra 2002 – 2004 og
er nu Professor i Teologi ved Århus Universitet.

Onsdag 23. august: 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.

Torsdag 24. august kl. 20.00: Provst Børge Munk Poulsen ”Fortælletime”
Børge Munk Povlsen er til daglig præst og provst i Fredericia og er en ypperlig fortæller. Børge Munk Povlsen mestrer
kunsten at bruge humoren til at få sagt væsentlige ting om vores liv og færden. Glæd jer til en festlig aften.

Fredag 25. august kl.10.00: Sognepræst Flemming Rishøj: ”Stjernestunder”
Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser - "stunder", som man tænker tilbage på med stor taknemmelighed og glæde. Oplevelser der varmer og gjorde én glad. Men stjernestunder kan også være oplevelser - "stunder", som man tænker tilbage på med stor ydmyghed endda med fortvivlelse, og alligevel blev det en stjernestund, som satte dybe spor i ens sind.
Dette foredrag, som underbygges af billeder og fællessang, vil prøve at belyse, hvorfor vi mennesker har brug for både de lyse såvel som de mindre lyse stjernestunder i livet.

