Højskole Camping - uge 34
19. - 24. august 2018
Formiddag
Søndag
19. aug

Eftermiddag

Aften

15.00: Ankomst
og check-in

20.00: Velkommen til Løgballe
Syng sammen v. Anker

10.00. Mads Christensen:
”Folkekirkens/vores forpligtigelse
over for dem de andre ikke vil lege
med”

Vandretur og
vandresamtale

20.00. Mads Christensen:
“Jeg er ikke hvem som helst” – om
mit liv”

Tirsdag
21. aug

10.00 Mads Christensen:
”Livskvalitet set med andre øjne”

Udflugt til Urlev og vandretur 20.00. Asbjørn Christensen:
i området, fugletårn og besøg ”Al udvikling handler om at vikle sig
på Døvehøjskolen Castberg- ud af det man har viklet sig ind i”
gård

Onsdag
22. aug

10.00. Asbjørn Christensen:
” Trivsel er, når du ikke kan få øje på
en idiot i miles omkreds”

Udflugt til Kongernes Jelling

20.00. Jørgen H. Lorenzen
”Vor Herre og hans prangere"

Torsdag
23. aug

10.00. Jørgen H. Lorenzen
”Folkekirkeligt hverdagsliv i Guds og
slægternes hus"

Kreativ eftermiddag og/eller
minigolf

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

Fredag
24. aug

10.00. Oluf Therkildsen:
”Fyldt af glæde over livets under”

På gensyn … eller forlængelse
af opholdet

Mandag
20. aug

Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenarbejde
Reservation: camping@logballe.dk eller ring 7569 1200
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

Aftensmad kan bestilles tirsdag, onsdag og torsdag inden kl. 10 og leveres fra Hyrup kro samme dag kl. 18

Mandag 20. aug kl. 10.00 Mads Christensen: ”Folkekirkens/vores
forpligtigelse over for dem, de andre ikke vil lege med”
Hvis vi som mennesker må have det godt, er det vigtigt at vi fysisk, psykisk og socialt fungerer – at vi er opmærksomme, nysgerrige, lyttende, aktive og udadvendte.
Og det er der rigtig mange der IKKE er. Og der bliver ikke færre af dem, skulle jeg
lige hilse og sige.

Mandag 20. aug kl. 20.00 Mads Christensen: ”Jeg er ikke hvem som helst - om mit liv”
Fra gadedreng til genbrug. Et liv til søs som kok, og brandmand i militæret sendte mig ind i KFUM og KFUK. Livet
bliver en broget sammensætning af opgaver/udfordringer hvor det er mennesket som står i centrum. Soldaterhjemsleder, KFUM og KFUK sekretær, leder i KFUMs sociale Arbejde og nu leder af en genbrugsbutik.

Tirsdag 21. aug kl. 10.00 Mads Christensen: ”Livskvalitet set med andre øjne”
Der bruges enorme ressourcer på sundhed og krop, ja mennesket i dag, er mere optaget af: ”Målet om
livet, end målet med livet.”
Eller som der også spørges: ”Er vi mere optaget af det som går ind i munden, end det som går ud af
den”?
Men dybest set handler det vel om at livsværdierne/livskvaliteten er afhængig af hvem vi spørger og
hvilken alder du er i. For man kan da vist ikke sådan måle livsværdierne/livskvaliteten hos mennesker,
eller kan man? LivsKVANTITETEN er nemmere at måle.

Tirsdag 21. aug 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 22. aug kl. 10.00 Asbjørn Christensen: ”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 22. aug kl. 20.00 Tidligere sognepræst Jørgen H. Lorenzen: ”En let selvironisk beskrivelse af et spændende liv i verdens bedste folkekirke ”
Torsdag 23. aug kl. 10.00 Jørgen H. Lorenzen: ”Folkekirkeligt
hverdagsliv i Guds og slægternes hus ”
Det var Morten Pontoppidans opgør med hele den fromme grundtvigske vækkelse, der åbnede Jørgen Lorenzens øjne for den enestående
frihed og nærhed vi har i folkekirken.
Nogle steder skriver man 'Når porten er lukket er hunden løs' og det er slemt nok, men 'Når kirkedøren er
lukket, så er Fanden løs' og det er værre.

Fredag 24. aug kl. 10.00: Oluf Therkildsen: ”Fyldt af glæde over livets under”
Oluf er født i 1952 i Allingåbro, uddannet i manufakturhandel, og blev pædagogisk
overbevist på seminariet i Ikast. Fortsatte som KFUM og KFUK sekretær i Ikast og
øvrig Danmark.
Var en årrække på Diakonhøjskolen i Århus. Gravede dybt som graver og fortsatte
som forstander på den nyoprettede Finderup Efterskole i 10 år.
Nyder nu at øse af sin livserfaring og hvad der rører sig i tiden.

