Højskole Camping - uge 34
18. - 23. august 2019
Formiddag
Søndag
18. aug

Eftermiddag

Aften

15.00: Ankomst
og check-in

20.00: Velkommen til Løgballe
Syng sammen v. Anker

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

Vandretur og
vandresamtale

20.00. Bjarne Nielsen Brovst
” Mine erindringer”

10.00. Bjarne Nielsen Brovst
”Glædens øjeblikke”

Tur til og besøg på
Glud museum
med rundvisning

20.00. Alice Pedersen
”Livet ifølge Radiserne og
andre småfolk”

Onsdag
21. aug

10.00. Alice Pedersen
”Sorgens mange ansigter”

Udflugt til Skanderborg
med besøg i Slotskirken og
i bunkerne.

20.00. Birgitte Balslev Olesen:
”Togetherness - kunst og kultur fra
Zimbabwe - med afsæt i skulpturer
og malerier fra Zimbabwe”

Torsdag
22. aug

10.00. Christian Balslev Olesen:
”Mandela - ikon for fred og forsoning”

Kreativ eftermiddag
og/eller minigolf

20.00. Sangkavalkade
v. Hanne Nørtoft Bødker

Fredag
23. aug

10.00. Helle Skaarup
”TRO - HÅB - KÆRLIGHED”

Mandag
19. aug
Tirsdag
20. aug

På gensyn … eller forlængelse
af opholdet

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

Man 19. aug 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
Mogens Mogensen er formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke i Christiansfeld og formand for Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd og medlem af bestyrelsen i Folkekirkens Nødhjælp.

Man 19. aug kl. 20.00: Bjarne Nielsen Brovst ”Mine erindringer”
Tirs 20. aug kl. 10.00: Bjarne Nielsen Brovst ”Glædens øjeblikke”
Glædens øjeblikke henter inspiration fra et område i det moderne menneskes dagligdag, der ikke har stor bevågenhed. Tværtimod. Vi
farer afsted hen ad livets landevej, helst med så høj hastighed som mulig, omgivet af så megen
elektronisk støj som muligt, i halen på de seneste nyheder og elendigheder fra alle verdensdele af jordkloden.
Der findes imidlertid også en anden lykke i tilværelsen hvor bøger, læsning, fordybelse, tro,
musik, kunst, først blev en mulighed – for alvor – da man var gået ud af arbejdslivet, og tilværelsen dermed gav plads for den slags, som mange har sagt det.
Bjarne Nielsen Brovst kan betragtes som den klassiske højskolemand, der hylder den gode fortælling.

Tirs 20. aug kl. 20.00: Sognepræst Alice Pedersen ”Livet ifølge Radiserne og andre småfolk ”
Søren Brun, Trine, Tomas og Nuser er nok de mest kendte figurer i Charles M Schultz´ tegneserie ”Radiserne”. Serien har været udgivet i
mere end 2600 aviser, i 70 lande, og på mere end 25 sprog.
Foredraget handler om figurerne og om forfatteren, og der vises nogle udvalgte strimler. De er valgt, fordi de vækker
til eftertanke, og fordi de siger noget om livet og vores fællesskab med hinanden.
En del af strimlerne handler om kirke, kristendom og teologi, for det var et bevidst mål for Charles M. Schultz, at han
ville noget dybere med sine tegneserier.

Ons 21. aug kl. 10.00: Sogne- og hospicepræst Alice Pedersen: ”Sorgens mange ansigter”
Når man mister et nærtstående menneske ved dødsfald, reagerer rigtig mange ved at sørge i kortere eller længere
tid. Der er nogen, der sørger synligt, andre usynligt; nogen sørger mest ved at græde og tale, mens andre mest sørger ved at handle, så sorgen HAR mange ansigter!
Mange sørgende oplever reaktioner som f.eks. træthed, glemsomhed, appetitløshed eller trøstespisning, mangel på overskud og manglende livslyst. Disse reaktioner er helt normale – og det kan være en stor aflastning og hjælp at få at vide, at det er helt normale reaktioner.
Alle disse emner, samt nyere forskning omkring sorgprocesser vil blive berørt i foredraget.

Onsdag 21. aug kl. 20.00: Birgitte Balslev Olesen
”Togetherness - kunst og kultur fra Zimbabwe - med afsæt i skulpturer og malerier fra Zimbabwe”
Torsdag 22. aug kl. 10.00: Christian Balslev Olesen: ”Mandela - ikon for fred og forsoning”
10. maj er det 25 år siden Nelson Mandela blev indsat som Sydafrikas første demokratisk valgte præsident.
Nelson Mandela er den største og bedst kendte politiske personlighed i det 20. århundrede. Han modtog
mere end 250 æresbevisninger – herunder Nobels Fredspris – og beskrives som Nationens Fader. Livstidsfangen der blev dømt som ’terrorist’ af det hvide apartheidstyre for sin kamp for frihed. Fængslet i
mere end et kvart århundrede. Mandela førte Sydafrika ud af apartheid og blev landets første demokratisk valgte præsident.
Denne aften vil Christian Balslev-Olesen, der som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp var med
ved indsættelsen af Mandela i Pretoria i Sydafrika og flere gange har mødt Mandela - han vil fortælle
hvordan Mandela førte Sydafrika gennem en revolution og en forsonings proces som er blevet et mønster for resten af verden og hvorfor han er et ikon for så mange af os.

Fredag 23. august kl. 10.00: Forstander på Løgumkloster Refugium Helle Skaarup
”TRO-HÅB-KÆRLIGHED”
Med et afsæt i 10 konkrete ting vil Helle Skaarup fortælle historien om sin vej til Løgumkloster Refugium.
En inspiration man kan tage med sig.
Helle var oprindelig psykoterapeut og er uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i København.

