Højskole Camping - uge 36
3. - 8. september 2017
Formiddag
Søndag

Mandag

Tirsdag

Eftermiddag

Aften

15.00
Ankomst og check-in

20.00 Velkommen til Løgballe
og syng sammen v/Anker

10.00: Henning Kjær Thomsen: ”Luther
– liv og konsekvens . En fortælling om
reformatorens historie”

Få snakket med nye og gamle
venner på vandreturen til
”Røverborgen” Stagsevold.

20.00: Henning Kjær Thomsen: ”Fra
studenter til menighed – lidt om 40
år med teologi og det løse”

10.00: Henning Kjær Thomsen: ”Luther
– verdensbillede og teologi. Hvad tænkte han og hvordan har disse tanker udviklet sig?”

Tur til Uldum mølle og Uldum
kær

20.00 : Kristian Pihl Lorentzen

Onsdag

10.00: Kristian Pihl Lorentzen: ”Det danTur til Fredericia mini by og Ulla
ske samfund er på vej - hvorhen. Hvad
Påskes NISSER i Pjedsted
er vores brændpunkter lige nu?”

20.00 Lorens Hedelund: Muntre og
udfordrende indslag og oplæg til
morgendagens udflugt

Torsdag

Heldagsudflugt til Gellerup ved Aarhus, hvor Lorens Hedelund har
tilrettelagt et besøg i kirken, i moskèen, besøg i Bazaren og Genbrugsland.
En spændende dag hvor vi møder ”de fremmede blandt os.”

20.00: Lorens Hedelund: ”Hvad så vi,
hvad hørte vi, hvad betyder det for
os?”

Fredag

10.00: Renè Høgh ”Nærhed i det små”

På gensyn …
eller forlængelse af opholdet

Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenarbejde
Reservation på 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. 10.00 og leveres fra Hyrup kro samme dag kl. 18.00

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

Mandag 4. september kl. 10.00 og kl. 20.00 samt tirsdag 5. september kl. 10.00:
Henning Kjær Thomsen ”Luther og Reformationen”
Henning Kjær Thomsen tiltrådte i 2016 en stilling som teologisk medarbejder i Viborg Stift. Her skal han bl.a. være med til at koordinere
stiftets fejring af 500-årsjubilæet for Reformationen i 2017.
Han kom fra et embede som rektor på Pastoralseminariet i Aarhus, som
han havde haft i 16 år.
For Henning Thomsen er det afgørende, at det, han beskæftiger sig
med, har krop. Det vil sige, at han helst ikke beskæftiger sig med noget, medmindre det har konsekvenser for
de menneskelige relationer. Derfor er det også kristendommens enestående evne til at forene mennesker i et
"fællesskab om fællesskabet", der optager ham.

Mandag eftermiddag
4. september:
Få snakket med nye og gamle
venner på vandreturen til
”Røverborgen” Stagsevold og
Stenhøj Strand.

Tirsdag 5. september: På tur i egne biler på Juelsmindehalvøen.
Afgang kl. 13.00 fra Løgballe til Uldum Mølle - en arbejdende museumsmølle ca 16. km nord for Vejle. Her
bliver der rundvisning og kaffe, plus efterfølgende 1½ times vandring i Uldum kær med lokalguide. 17.30
ankomst igen til Løgballe.

Tirsdag 5. september kl. 20.00 og onsdag 6. september kl. 10.00:
Major og trafikordfører (V) Kristian Pihl Lorentzen ”Det danske samfund er på vej - hvorhen. Hvad
er vores brændpunkter lige nu?”
Kristian Pihl Lorentzen har en videregående officersuddannelse og var 1981-2005 ansat i
forsvaret. 1999-2005 drev han tillige sin egen konsulentvirksomhed, Lorentzen Consult.
Den politiske karriere begyndte i 1993, da Kristian Pihl Lorentzen blev medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune for partiet Venstre. I 2005 blev Lorentzen medlem af
Folketinget og er nu sit partis transportordfører.

Onsdag 6. september: 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 6. september kl. 20.00: Muntre og udfordrende indslag og oplæg til morgendagens udflugt v. Lorens Hedelund. Lorens var bosiddende i Pakistan i 12 år. Et særdeles erfarent, og engageret menneske, som var daglig leder af Kristent Informations- og
Videns center om Islam og Kristendom i Århus, samt et livslangt engagement i KFUM
og KFUK, DPM, og Danmission
Torsdag 7. september: Heldagsudflugt til Gellerup
ved Aarhus, hvor Lorens Hedelund har tilrettelagt
et besøg i kirken, i moskèen, besøg i Bazaren og
Genbrugsland. En spændende dag hvor vi møder
”De fremmede blandt os.”

Onsdag 6. juli kl. 20.00:
Lorens Hedelund:
”Hvad så vi, hvad hørte vi,
og hvad betyder det for
os?”

Renè Høegh: ”Nærhed i det små”.
René Høeg er uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet og fagjournalist fra Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole. Renè har siden 2012 været ansat i Horsens Klostersogn.

