Løgballe
Formiddag
Søndag
16. aug

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst og check-in

20.00. Velkommen til Løgballe
”Syng sammen v/ Anker”

Højskole Camping 2020

Mandag
17. aug

10.00. Henning Kjær Thomsen
”Mennesket
Søren Kirkegaard”

Vandretur og
vandresamtaler

20.00. Henning Kjær Thomsen
”Livet og dets følger - efter 64
år”

Tirsdag
18. aug

10.00. Henning Kjær Thomsen
”Kirkegaard`s
syn på mennesket”

Guidet ø-tur på Hjarnø.
Vi bliver kørt rundt på øen i
traktor

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

Onsdag
19. aug

10.00. Karen og Jens Brunbjerg: ”Vikingerne i Grønland”

Udflugt til Den genfundne
bro, og Vestbirk vandkraftværk

10.00. Karen og Jens Brunbjerg
”Kartoffeltyskerne på den Jyske
hede og i Volga-regionen i Rusland”

Torsdag
20. aug

10.00. Sinnika og Gotfred Larsen ”Finland - 100 år i krig og
fred”

Minigolf og/eller kreativt
værksted

20.00. Hanne Nørtoft Bødker
”Sangkavalkade ”

Fredag
21. aug

10.00. Flemming Rishøj
”Plusalderen”

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

Man 17. aug kl. 10.00.
Henning Kjær Thomsen:
”Mennesket Søren Kirkegaard .”
Man 17. aug kl. 20.00.
Henning Kjær Thomsen:
”Livet og dets følger efter 64 år.”
Tirs 18. aug kl. 10.00.
Henning Kjær Thomsen:
”Kirkegaard`s syn på
mennesket.”

Ons 19. aug kl. 20.00. Karen og Jens Brunbjerg:
”Kartoffeltyskerne på den
jyske hede og i Volgaregionen i Rusland.”
En stor del af de tyskere der
indvandrede i Jylland i 1759
blev erklæret for uegnede til
Tirs 18. aug kl. 20.00. Gudat opdyrke heden og mange
mund Rask Pedersen:
af dem rejste videre til Rus”Oplivning - leve til det sidland og fik en tilværelse i Volste.”
garegionen omkring byen
Gennem diverse former for Saratov.
fortælling, herunder anekdo- Jens er ud af en kartoffeltyter og egne livshistoriebrok- skerslægt; (to par tip-tip-tipker samt skønlitteratur og
tip-oldeforældre) og Karen og
den kristne grundfortælling Jens besøgte Volga-regionen i
ej at forglemme, vil foredra- 2014.
get kredse om oplivning, og
– hvis det går godt – måske
ligefrem være med til at bevirke det.
Gudmund Rask Pedersen er

Henning Kjær Thomsen
sognepræst i Vær og Nebel
har været ansat ved uni- sogne ved Horsens
versiteter i ind- og udland,
været præst ved Aalborg
Domkirke og har i 16 år
været rektor for pastoralseminariet i Aarhus.
Henning Kjær Thomsen
blev i 2015 ansat som teologisk stiftskonsulent i Viborg, hvilket bl. a. indebærer undervisning af præster og menighedsråd,
kontaktperson for stiftspræster og -udvalg samt
teologisk foredragsvirksomhed.
Henning Kjær Thomsen
vil fortælle om Kirkegaard
på et helt forståeligt niveau.

Ons 19. aug kl. 10.00.
Karen og Jens Brunbjerg:
”Vikingerne i Grønland.”
Som læge har Jens Brunbjerg
boet og arbejdet i Grønland,
og vil fortælle om oplevelserne fra Grønland generelt, og
om vikingerne specifikt.
Vikingerne slog sig ned i
Grønland i år 985 og levede
der i ca. 500 år, hvorefter
deres samfund gik til grunde.
Ingen ved hvorfor!

Tors 20. aug kl. 20.00
Hanne Nørtoft Bødker:
”Sangkavalkade.”
Hanne har med sin diplomuddannelse i klassisk sang et
alsidigt og bredt udvalg af danske og udenlandske sange. De
spænder fra barokken over
romantikken til nyere musik,
salmer, danske sange, viser
m.m.

Fre 21. aug kl. 10.00.
Flemming Rishøj:
”Plusalderen.”
Et humoristisk – tankevækkende og livsbekræftende foredrag om acceptere livet, som
værende skønt og levende……..også efter de 60, og at
vi selv kan gøre rigtig meget
Men i dette foredrag får vi - til, at vi “lever” selvom håret er
bl.a. med Sinikka´s personlige gråt og benene skæve.
historie - mulighed for at få
Flemming Rishøj var sogneet indblik landets historie fra
præst i Gjesing kirke ved EsNapoleons-krigen til Nokia.
bjerg, arbejde 10 år som missiGotfred Larsen var en lang
onær i Tanzania og var i en
årrække præst ved Fredens
kortere periode i Grønland.
kirke i Herning, inden han
med sin hustru - sygeplejerske, Sinikka Kangas - flyttede
til Bornholm. Her virkede
Gotfred Larsen i 12 år som
provst, inden de flyttede tilbage til Herning.
Tors 20. aug kl. 10.00
Sinikka og Gotfred Larsen:
”Finland: 100 år i krig og
fred.”
Mens vi følger vore broderfolk i Sverige og Norge tæt, er
vi langt mindre fortrolige
med Finland.

