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   Formiddag  Eftermiddag  Aften 

  Søndag 

  5. juli 

 

15.00. Ankomst og check-in 
20.00. Velkommen til Løgballe  

”Syng sammen v/ Anker”  

  Mandag 

  6. juli 

10.00. Preben Kok: 

”Slip livet løs” 

Vandretur og 

vandresamtaler 

20.00. Anna Nees & Johs Jørgensen: 

”Hvem er vi?” 

  Tirsdag 

  7. juli 

10.00. Anna Nees & Johs 

Jørgensen:  

”Den svære samtale” 

Guidet ø-tur på Hjarnø 

Vi bliver kørt rundt på øen i 

traktorvogn 

20.00. Birgitte og Chr Balslev Olesen: 

”Togetherness—kunst og kultur fra Zim-

babwe - med afsæt i skulpturer og malerier 

fra Zimbabwe” 

  Onsdag 

  8. juli 

10.00. Chr. Balslev Ole-

sen: ”Mandela - ikon for 

fred og forsoning” 

Udflugt til Den genfundne bro 

og Vestbirk vandkraftværk 

20.00. Asbjørn Christensen: ”Bekymringer 

har jeg haft mange af. De fleste blev dog 

aldrig til noget” 

  Torsdag 

  9. juli 

10.00. Asbjørn Christen-

sen: ”Det er ikke alt der 

kan tælles, der tæller, 

og det er ikke alt der 

tæller, der kan tælles” 

Minigolf og/elle kreativt værk-

sted 

20.00. Vibeke og Poul Henrik Solhøj: 

”Sange der sætter spor” 

  Fredag 

  10. juli 

10.00. Oluf Terkildsen    

”Hjælp - lad mig være til 

nytte, og finde mening” 

 På gensyn og/eller forlængelse af opholdet ! 

DET PRAKTISKE:  

Højskole campingen 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: 850 kr. for hele ugen. (200 kr. pr. enkelt dag) 

Overnatning: Se på www.logballe.dk under ”priser” 

Aftensmad kan bestilles samme dag fra Hyrup kro. Se udvalget af Take-away menuer. Morgenbrød kan bestilles i kiosken dagen før inden kl. 15.00 

Løgballe Camping – Løgballevej 12 – 7140 Stouby –  tlf 7569 1200 – camping@logballe.dk – www.logballe.dk 

Løgballe Camping  

Løgballe  

mailto:camping@logballe.dk


 

 

 

 

Mandag 6. juli kl. 10.00. 

Tidligere sognepræst       

Preben Kok:  

”Slip livet løs.” 

Et gammelt visdomsord 

siger: Hvor der er helhed, er 

der altid mindst to sandhe-

der på samme tid. I de sid-

ste 40 år har vi i mange af 

livets væsentlige forhold 

glemt den ene af de to 

sandheder. 

F. eks. at man skal afblom-

stre for at kunne sætte 

frugt. Det er der nu ved at 

blive rettet op på. Hvor-

dan ?  

I den forbindelse spiller tro 

og kirke en særlige rolle. 

Hvilken ?                 

 

 

 

 

Man 6. juli kl. 20.00. 
Anna Nees og Johs Jør-
gensen:  ”Sønderjylland 
og Vestjylland mødes.” 
Hvad har vi fået med 
hjemmefra, hvad er vi 
formet af, og hvilket liv 
har det givet os.” 
 
Tirs 7. juli kl. 10.00.  Anna 
Nees og Johs Jørgensen:         
” Den gode(svære) sam-
tale.” Hvad skal der til 
for at samtalen bliver 
god? Hvad skal jeg være 
opmærksom på i mødet 
med mit medmennesker.  

 

. 

Hvordan hjælper jeg uden 

at være påtrængende, når 

nogen har brug for samta-

le/nærvær. 

Anna og Johs var med i op-

starten af Nøvlingskov efter-

skole og sammen ledede de 

også et mindre bofællesskab. 

Nu er de begge selvstændige 

konsulenter med fokus på 

bl.a. udsatte borgere og fami-

lier, og (Anna) trivsel og læ-

ring.    

 

 

 

 

Tirsdag 7. juli kl. 20.00 & 

onsdag 8. juli kl. 10.00.  

Birgitte og Chr. Balslev Ole-

sen:    ”Togetherness - 

kunst og kultur fra Zimbab-

we - med afsæt i skulpturer 

og malerier fra Zimbabwe” 

samt ”Mandela - ikon for 

fred og forsoning.”   

Zimbabwe betyder huse af sten 

og shonafolket, én af to etniske 

grupper i landet, har udviklet en 

helt særlig tradition for sten-

kunst.  En kunstform der er unik 

for Zimbabwe og shona skulptu-

rerne er nævnt som den vigtigste 

kunstbevægelse i Afrika i det 

tyvende århundrede.  

Christian Balslev-Olesen, var som 

generalsekretær for Folkekirkens 

Nødhjælp  med ved indsættelsen 

af Mandela i Pretoria i Sydafrika 

og har flere gange  mødt Mande-

la.  

Han vil fortælle hvordan Mande-

la førte Sydafrika gennem en 

revolution og en forsonings pro-

ces som er blevet et mønster for 

resten af verden og hvorfor han 

er et ikon for så mange af os.  

. 

 

 

 

 

Ons 8. juli kl. 20.00. 

 Asbjørn Christensen: 

”Bekymringer har jeg haft 

mange af i mit liv. De fle-

ste blev dog aldrig til no-

get.” Citat Mark Twain 

Tors 9. juli kl. 10.00.  

Asbjørn Christensen:  

”Det er ikke alt, der kan 

tælles, der tæller, og det er 

ikke alt der tæller, der kan 

tælles.” citat Albert Ein-

stein 

Asbjørn er oprindelig  social 

pædagog og har siden 2007 

arbejdet som foredragsholder 

og proceskonsulent i virksom-

heden ”Addfocus”. I den for-

bindelse har han afviklet op-

gaver for blandt andet Lego, 

Vestas, Flyvevåbnet, Kriminal-

forsorgen og Århus Universi-

tet.  

Asbjørns store styrke er ev-

nen til at kommunikere skarpt 

og præcist, i en form der er 

let forståelig og indfanger alle 

deltagere med humor, kant 

og stof til eftertanke. 

 

 

 

 

 

Tors 9. juli kl. 20.00.         

Vibeke og Poul Henrik  

Solhøj:    

”Sange der sætter spor.”  

 

Sange fortæller, be-

retter og siger noget om 

livets forskellige sider. 

 

Sangene fortæller om 

og sætter ord på ople-

velser og følelser i livet.  

 

Sangene låner os deres 

ord midt i sorgen og 

smerten, men også i 

lyset og glæden. 

 

Med udgangspunkt i 

sange fra den danske 

sangskat tager vi en 

rundtur i sange, som 

sætter spor, både i os, i 

tiden og livet. 

 

Sang og musik er cen-

tralt og hjertevarmt pla-

ceret i Poul Henrik og 

Vibeke´s liv. De har gen-

nem deres arbejde og 

interesser på forskellig 

vis arbejdet med sange-

nes værdier og sprog.   

 

 

 

 

 

Fre 10. juli  kl. 10.00              

Oluf Therkildsen:                 

"Hjælp - lad mig  væ-

re til nytte, og finde 

mening." 

Oluf  - pædagog - KFUM 

sekretær -  var en år-

række ansat på diakon-

højskolen i Århus og   

fortsatte som forstander 

på Finderup efterskole.  
 

Nyder nu at øse af sin 

livserfaring og hvad der 

rører sig i tiden. 
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