Højskole Camping - uge 36
1. - 6. september 2019
Formiddag

Eftermiddag

Søn
1. sep

Aften

Ankomst og check-in

20.00. Velkommen til Løgballe
Syng sammen v/ Anker

Man
2. sep

10.00. Preben Kok
”Med udsigt til begge sider”

Vandretur og
vandresamtaler

20.00. Gudmund Rask Pedersen
”Oplivning - leve til det sidste”

Tirs
3. sep

10.00. Mads Christensen
”Dem de andre ikke vil lege med”

Tur til og besøg på
Glud Museum med omvisning

20.00. Asbjørn Christensen:
”Al udvikling handler om at vikle sig ud
af det man har viklet sig ind i”

Ons
4. sep

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

Udflugt til Skanderborg med
rundvisning i Slotskirken og i
bunkerne

20.00. Chris, Lene og Birk Frederiksen:
”Et godt liv med en hjerneskadet”

Tors
5. sep

10.00. Tine Lindhardt:
”Kan du din historie?”

Kreativ eftermiddag og/eller
minigolf

20.00. Sangkavalkade v.
Hanne Nørtoft Bødker

Fre
6. sep

10.00. Karsten Nissen: ”Folkekirken i
spændingsfeltet mellem evangelium,
folk og statsmagt”.

På gensyn …
eller forlængelse af opholdet

Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenarbejde
Reservation på camping@logballe.dk eller ring 7569 1200
Pris for højskole programmet inkl. udflugter: Kr. 850,- 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 tirs - ons - tors før kl. 12.00 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 2. september 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 2. september 20.00: Sognepræst Gudmund Rask Pedersen
”Oplivning - leve til det sidste.”
Gennem diverse former for fortælling, herunder anekdoter og egne livshistoriebrokker samt
skønlitteratur og den kristne grundfortælling ej at forglemme, vil foredraget kredse om oplivning, og – hvis det går godt – måske ligefrem være med til at bevirke det.
Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens

Tirsdag 3. september kl 10.00: Mads Christensen
”Dem de andre ikke vil lege med”
Fra gadedreng til genbrug. Et liv til søs som kok og brandmand i militæret, sendte Mads 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 3. september 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 4. september 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.

Torsdag 5. september kl. 10.00: Biskop Tine Lindhardt ”Kan du din historie”
Som menneske er vi formet af en række historier og fortællinger- blandet andet de historier og fortællinger, der hører
vores familie og slægt til.
Men i dag er der mange andre end familien, der gerne vil fortælle historier om os og for os.
For eksempel dem, der gerne vil sælge os deres varer og deres mening eller deres tro. Fortællinger har nemlig magt.
Men er alle fortællinger og historier lige gode? Og kan man skifte historie og fortælling ligesom man skifter skjorte? Og så er der jo også den bibelske fortælling og historie, hvilken
rolle spiller den for vores og identitet? Og hvem skal i grunden sørge for, at dén historie
bliver fortalt videre?
Tør vi? - Spørger Tine Lindhardt i et foredrag med fortællinger og om fortællinger.

Fredag 6. september kl 10.00: Tidligere biskop Karsten Nissen:
”Folkekirken i spændingsfeltet mellem evangelium, folk og statsmagt”
Der er grøde og opbrud i forholdet mellem kirke, folk og stat i disse år. Siden grundlovens indførelse i 1849 har der været en tæt forbindelse mellem folkekirken – den danske stat og det danske
folk. Men af mange forskellige årsager har det vist sig, at der er brug for at genoverveje og nyformulere de indbyrdes relationer mellem kirke og stat – et arbejde, der kan betyde nye veje for
folkekirken.
I foredraget vil biskop Karsten Nissen belyse disse forskellige problematikker og give sit bud på,
hvor udviklingen kan føre os hen.

