Højskolecamping
6. - 11. juli 2014
Formiddag

Eftermiddag
15.00 Ankomst og check-in

Søndag

Aften
20.00 - 21.00 "Velkommen t/
Løgballe v/ Anker.
"Vers og viser om Vorherre"
v/Mogens Hansen

Mandag

10.00 Oplæg og samtale v/
Mogens Hansen. "Gudstjeneste
- hvorfor og hvordan?"

14.00 Vandretur til
"Røverborgen Staksevold"

20.00 - 21.00
"Vers og viser om Vorherre"
v/Mogens Hansen

Tirsdag

10.00 Oplæg og samtale m/
Mogens Hansen "Om os selv og
det vi tror på"

13.00 - 17.00
Guided udflugt til Hjarnø

20.00 - 21.00: "Fortælleaften" v/
Jørgen Nørgaaard "Enhver er
sin egen lykkes smed - eller ?"

Onsdag

10.00 Oplæg og samtale m/
Jørgen Nørgaard "Enhver er sin
egen lykkes smed - eller " 2. del

14.00-16.00 "Et sundt helbred er ikke en selvfølge"
v/Kirsten Bak Hansen

20.00 - 21.00 "Musikalsk foredrag" og "Syng sammen" v/
Flemming Rishøj

Torsdag

10.00 Oplæg og samtale m/
Flemming Rishøj "Bliv på dit
fortov". Om sorg

Fredag

10.00 Oplæg og samtale m/
Flemming Rishøj "Hvordan bevares den positive hverdag?"

14.00 - 16.00 Guided rund20.00 - 21.00 "Fortælleaften" v/
visning i Nørremarkskirken i
Flemming Rishøj
Vejle med udsmykning af
"Hvad ord kan gøre"
Peter Brandes
På gensyn … eller forlængelse af opholdet

Højskolecampingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK's voksenudvalg
Bestilling på: camping@logballe.dk
Pris for højskole programmet inkl. udflugter: Kr. 500,- for hele ugen. (Kr. 125,- 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 (1 ret Kr. 70.-)

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

Søndag og mandag aften kl. 20.- 21.00: ”Vers og viser om Vorherre”
Der er holdning og livsholdning i hver eneste vise, der er hold i. Vers og viser er udtryk
for det, vi holder af og udtrykker ofte en livsholdning og et livssyn. Hver gang vi skriver
vers og viser, viser vi hvem vi er og hvad vi tror på. Der er meget mere vers og viser om
Vorherre end vi tror. Og så er der faktisk mange viser og sange, hvis tilblivelse er en del
af historien. Så den historie får vi også.
Præsten og mediemanden Mogens Hansen sætter sig til klaveret og hjælper os med at
synge af livsens lyst.
7. juli kl. 10.oo: Gudstjeneste – hvorfor og hvordan v/præst og mediemand Mogens Hansen
Danskerne har vist altid været lidt sløve, når det gælder at gå til Gudstjeneste. Der er jo så meget… og søndag morgen er vi trætte. Kirken påstår, at uden Gudstjeneste får troens indhold iltmangel, og troens fællesskab visner.
Måske er der vokset mos på Gudstjenestens form og gået rutine i indholdet. Er der noget at komme efter? Og noget at
høre efter?
Måske skulle vi rydde lidt op, inden vi skælder ud. Der er nok at gå i gang med: Indgangsbønnen er vi alene om i hele
verden! Det er historisk ukorrekt, at der holdes dåb ved højmesse, og det gir en masse problemer af praktisk art. Der
er alvorlige tydningsmæssige problemer i vores måde at fejre nadveren på. Dertil kommer, at vi vist har glemt at synge sammen, og de 10 salmer, vi alle sammen kan, de bliver lidt slidte, hvis de står på programmet hver søndag.
7. juli 14.00: Vandretur til ”Røverborgen Stagsevold”.
8. juli kl. 10.oo: ”Om os selv og det vi tror på” Sku’ vi sætte os ned et øjeblik og tænke efter? Hvorfor hænger
vores hverdag sammen med det, vi tror på? Hvis vi da overhovedet tror på noget … Hvordan er det med sammenhængen mellem holdning og handling? Hvis vi da overhovedet handler … andre stedet end i supermarkedet!
Vi sætter os sammen for at lytte til de aktuelle vandrør. I fællesskab finder vi konkrete emner og ”sager”, og i fælleskab forsøger vi at få styr på dem. Naturligvis vil vi ikke være enige, men det er netop i samtalen at man finder sig
selv!
Præsten og mediemanden Mogens Hansen var i 30 år bestyrer af forskellige programmer i radio og TV med tro og
livsholdning som tema. Ikke mindst de 14 år, hvor han havde et ugentlig radio-talkshow ”Søndag morgen - om os selv
og det vi tror på”

8. juli
13.00 – 17.00

Det tar´ kun 5 minutter med bilfærgen til den lille ø med de
110 fastboende og med landets næst-mindste kirke.
Turen inkluderer en ø-rundtur på vogn med traktor
og historier om Hjarnø

8. juli kl. 20.00: ”Enhver er sin egen lykkes smed - eller?” v/Jørgen Nørgaard,
efterskolelærer og rejsebureaumedarbejder
Emnet belyses gennem to små romaner. Først en fortælleaftenen, med en gennemgang
af nobelprismodtager John Steinbecks roman ”Perlen”
Og dagen efter - 9. juli kl. 10.00 - et oplæg til samtale ud fra Ernest Hemmingways
”Den gamle mand og havet”

9. juli 14.00-16.00 ”Et godt helbred er ikke en selvfølge”
Mød en verdensmester. 55 årig Kirsten Bak Hansen fortæller om hvordan hun blev verdensmester
på trods af, at lægerne havde sagt, at det var helt umuligt.
10. juli kl. 10.00: ”Bliv på dit fortov.” v/Flemming Rishøj, præst
Et tankevækkende foredrag om sorg – om det at miste.
Hvad siger vi til hinanden, når døden går på ”rov”? Hvad siger vi, når vi ikke længere har ord, der er
dækkende nok? Er det overhovedet muligt at finde en vej frem, hvor glæde og taknemmelighed er en
del af hverdagen?
Foredragsholderen har selv mistet en datter, der blev alvorlig syg i en alder af 29 år, og som døde 3 år
senere.
10. juli kl. 20.00 : ”Hvad ord kan” v/Flemming Rishøj. Et fortælleaften hvor vi skal se på, hvordan vi taler til
og med hinanden - både når vi er private og når vi er på arbejdspladsen.
11. juli kl. 10.00: Oplæg og samtale v/Flemming Rishøj: ”Hvordan bevares den positive hverdag”
Vi fokuserer ofte på det vi ikke magter, i stedet for det modsatte. Hvordan får jeg et liv med god kvalitet - glæde og
harmoni?

