Højskole Camping - uge 27
30. juni - 5. juli 2019
Formiddag
Søndag
30. juni

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst og check-in

20.00. Velkommen til Løgballe
Syng sammen v/ Anker

Mandag
1. juli

10.00. : Mogens Mogensen:
”Hvad skal vi tage stilling til lige nu – et
aktuelt emne”

Vandretur og
vandresamtaler

20.00. Elisabeth Dons Christensen
”Fra bondegård til bispegård”

Tirsdag
2. juli

20.00. Elisabeth Dons Christensen
”Hold af, hold ud, hold fast
– om vores samliv”

Tur til og besøg på
Glud Museum
med rundvisning

20.00. Ruth Dein
”Fortællekonen fra Heden”

Onsdag
3. juli

10.00. Kirsten Vindum
”Hellere skør end kedelig” - mine tanker om Johannes Møllehave

Udflugt til Skanderborg
med besøg i Slotskirken og
i bunkerne.

20.00. Olaf Madsen
”Livsfortællinger fra det virkelige liv”

Torsdag
4. juli

10.00. Ulla Thorbjørn Hansen
”Feltpræst ude og hjemme
og lidt om helte”

Kreativ eftermiddag
og/eller minigolf

20.00. Jørgen Kvist:
”Mit liv: Temmelig almindeligt og
ualmindelig godt”

Fredag
5. juli

10.00. Jørgen Kvist:
”Om at leve udspændt - mellem
idealer og virkelighed, liv og død, jord
og himmel, håb og facts”

På gensyn … eller forlængelse af
opholdet

Højskole camping er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK´s voksenarbejde
Bestilling på: Camping@logballe.dk eller ring 7569 1200
Pris for højskole programmet inkl. udflugter i egne biler: Kr. 850.- for hele ugen. (Kr. 200- pr. enkeltdag)
Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenarbejde
Overnatning: Se på www.logballe.dk under menupunktet ”priser”
Morgenbrød kan bestilles i kiosken aftenen før inden kl.19.00
Aftensmad kan bestilles samme dag fra Hyrup kro. Se det store udvalg af Take-Away menuer

Mandag 1. juli kl. 10.00: Mogens Mogensen ” Hvad skal vi tage stilling til lige nu?”
- Et aktuelt emne !
Mogens Mogensen er uddannet cand. mag i historie og kristendom, MA i missiologi og PhD i interkulturelle
studier ved Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA.
Var 1978-81 ansat som gymnasielærer på Esbjerg Gymnasium udsendt som missionær til Kristi Lutherske Kirke i
Nigeria af Sudanmissionen (nu: Mission Afrika) 1981-91 og generalsekretær samme sted 1992- 98.
Mogens Mogensen er formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke i Christiansfeld og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og medlem af bestyrelsen i Folkekirkens Nødhjælp.

Mandag 1. juli kl. 20.00: Forhenværende biskop Elisabeth Christensen ”Fra bondegård til bispegård”
Tirsdag 2. juli kl. 10.00: ”Hold af, hold ud, hold fast – om vores samliv”
De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene med. Men det er ikke en særlig synd at blive
skilt, kun synd for de to og deres eventuelle børn, hvis skilsmissen kunne have været undgået. Hvad
er forskellen mellem forelskelse og kærlighed? Hvad betyder opfindelsen af ”Kong Barn” for skilsmissetallene? Hvorfor er samlivet mellem to der elsker hinanden blevet så sårbart?
Hvorfor voksede de ikke bare sammen i stedet for fra hinanden? Har vi overbelastet vore parforhold med ”den store eneste, ene kærlighed” Og hvad kan kirken og alle vi andre gøre for at hindre
at sårbarheden bliver til skilsmisse og ulivssår i stedet for til godhed og glæde?
Det vil blive en aften, hvor der dykkes ind alle vore hverdagsproblematikker og den kristne og - ikke
kristne - kærlighedsforståelse med. Og det med både humor og alvor, for det handler jo om os
mennesker som de underlige og forunderlige skabninger, vi nu engang er.

Tirsdag 2. juli kl. 20.00: Fortællekonen fra Heden Ruth Dein
Ruth Dein har været landmandskone, hjemmehjælper og organist , og de seneste år har hun i den grad også
brændt for den levende fortælling.
Fortællingerne er fulde af liv, af nærvær, og meget autentisk. Fortællingerne kommer fra hjertet, stilfærdigt og
uden føleri.

Onsdag 3. juli kl. 10.00: Sognemedhjælper Kirsten Vindum
”Hellere skør end kedelig”… mine tanker om Johannes Møllehave.
Livet er jo det, man selv gør det til, og jeg er sikker på, at Johannes Møllehaves liv har været – og er – alt
andet end kedeligt. Der er dybde både i hans bøger og i de mange foredrag, han har beriget befolkningen
med gennem årene.
Foredraget tager udgangspunkt i tre vigtige ”ingredienser” i Møllehaves liv: Kristendommen - humoren og mødet (mellem mennesker)

Onsdag 3. juli kl. 20.00 Lokalpolitiker og socialrådgiver Olaf Madsen ” Livsfortællinger – fra
det virkelige liv”. Vi kommer også til at lytte og bære med i fællessange, hvor organist Inger
Lise Maarup medvirker.
Olaf Madsen har lagt mange kræfter i såvel lokalpolitik som KFUM og KFUKs Genbrugsen.
Olaf synger og fortæller og er en levende del af det lille lokale samfund i St Sjørup, hvor der sker en masse sjove
og meningsfulde aktiviteter i og udenfor kirken.

Onsdag 4. juli kl. 10.00: Provst og ledende beredskabspræst
Ulla Thorbjørn Hansen “Feltpræst ude og hjemme - og lidt om helte”
I et halvt år var Ulla udsendt som feltpræst i Afghanistan, hvor præstekjolen blev skiftet ud med uniform,
og de ugentlige Gudstjenester var under åben himmel eller i telt med aircondition.
Som feltpræst herhjemme kan Ulla bl.a. blive tilkaldt med kort varsel i ulykkestilfælde , eller blive bedt om
at tage med ud til familien, når et sørgeligt budskab om dødsfald skal overbringes.

Torsdag 4. juli kl. 20.00: Generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist
”Mit liv - temmelig almindeligt, og ualmindelig godt ”
Fredag 5. juli kl. 10.00: Jørgen Kvist: ”Om at leve udspændt - mellem idealer og virkelighed, liv og død, jord og himmel, håb og facts”
Jørgen Kvist har været sognepræst i Karlebo Sogn. Han blev uddannet teolog fra Aarhus Universitet i
1996, og året efter blev han ansat som forstander på Haslev Udvidede Højskole. Desuden har Jørgen
Kvist været ansat i Folkekirkens Nødhjælp

