Løgballe

Formiddag

Højskole Camping 2020

Søndag
30. aug

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst og check-in

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

Vandretur
og
Vandresamtaler

20.00. Arndt Jessen Hansen:
”Menneskelivet mellem mismod
og håb - glimt fra et præsteliv”

Mandag
31. aug

10.00. Gerda Neergård Jessen:
”Jeg vil ha ret til at fejle”

Tirsdag
1. sep

10.00. Arndt Jessen Hansen:
Guidet rundtur på Hjarnø.
”Om den tysk-jødiske filosof
Vi bliver kørt rundt på øen i
Hannah Arendt - hendes liv og
en traktorvogn
tænkning”

20.00. Ruth Dein:
”Fortællekonen fra Heden”

Onsdag
2. sep

10.00. Kirsten Vindum:
"Hellere skør end kedelig om Johannes Møllehave"

Udflugt til Den genfundne
bro, og Vestbirk vandkraftværk

20.00. Jens Jørgen Refshauge:
"Til lands, til vands og i luften. Det
handler om mit liv, der ikke altid
har fulgt den lige linje”

Torsdag
3. sep
Fredag
4. sep

10.00. Jens Jørgen Refshauge:
“I krig og kærlighed - blade af
en sønderjydes dagbog”

Minigolf og/eller kreativ værk- 20.00. Hanne Nørtoft Bødker:
sted
”Sangkavalkade ”

10.00. Helle Skårup:
”Tro, Håb og Kærlighed”

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

Hannah Arendt mente, at man
kunne tale om en ”ondskabens
banalitet”. Banal fordi et menneske kan glemme at være opmærksom på det system det
lever i, og bare smelter sammen
med det. Bare følger trop. Og
hvis da systemet er totalitært
Man 31. aug kl. 10.00.
(Nazismen eksempelvis) er ondGerda Neergård Jessen: skaben en mulighed, en kon”Jeg vil ha ret til at fejle”
stant fare, som opstår af tankeløshed.
Gerda Jessen udfordrer i sit
foredrag vor tids perfektheds- Med til historien hører, at denne Hannah Arendt med nød og
kultur, sådan som den for eksempel afspejler sig i den må- næppe undslap Holocaust, og at
de, vi præsenterer vores liv og hun som journalist dækkede
omgivelser på i Facebook. Idea- Eichmans rettergang i Jerusalem.
let er, at vi skal fremstå som
det perfekte menneske med
den perfekte krop, den perfekte familie, den perfekte karriere - fortsæt selv listen - og det
er ikke tilladt at fejle!
Problemstillingen vil blive belyst med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra
Biblen og fra Gerda Jessens
eget liv. Foredraget vil være en
hyldest til det rodede liv og til
mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.

Tirs 1. sep kl. 20.00.
Ruth Dein, fortællekonen
fra heden
Ruth Dein er født og opvokset
på grænsen mellem heden og
engen ned til Karup å - ikke
langt fra Jeppe Aakjærs fødehjem. På samme egn var hun
selv først landmandskone og
siden hjemmehjælper og mangeårig organist.

Fra denne mangfoldighed af liv
og erfaringer henter hun meget
af sit fortællestof, som hun gerne formidler gennem sit
Man 31. aug kl. 20.00.
"modersmål", Fjandbomål. Men
Arndt Jessen Hansen:
hun bruger også blandt andre
Jeppe Aakjærs digtning og an”Menneskelivet mellem
mismod og håb - glimt fra det fra den klassiske litteratur i
sine fortællinger.
et præsteliv”
Ruth Dein har gennem årene
Og
udviklet sit naturlige fortælletaTirs 1. sep kl. 10.00.
lent gennem kurser med kyndiArndt Jessen Hansen:
ge og kendte fortællere som
”Om den tysk-jødiske filosof Ingrid Hvass, Vigga Bro og Helle
Hannah Arendt - hendes liv Arnfred.

og tænkning”

Onsdag 2. sep kl. 10.00.
Sognemedhjælper
Kirsten Vindum:
”Hellere skør end kedelig”
mine tanker om Johannes
Møllehave.
Livet er jo det, man selv gør
det til, og jeg er sikker på, at
Johannes Møllehaves liv har
været – og er – alt andet end
kedeligt. Der er dybde både i
hans bøger og i de mange foredrag, han har beriget befolkningen med gennem årene.
Foredraget tager udgangspunkt i tre vigtige
”ingredienser” i Møllehaves liv:
Kristendommen - humoren og
mødet (mellem mennesker)

Dette foredrag handler om de
begivenheder, der kom til at præge hans og hans families liv. Hvad
bar dem igennem savnet og smerten? Jeg har læst hans breve
hjem til familien og ikke mindst
hans dagbøger fra Østfronten.
Brevene og dagbøgerne er fulde
af ensomhed og længsel, men
også håb og trøst. Og først og
fremmest hans kærlighed til sin
familie og hans tanker om krig og
kærlighed og Gud.

Tors 3. sep 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.

Tors 2. sep kl. 20.00.
Jens Jørgen Refshauge:
"Til lands, til vands og i
luften. Det handler om mit
liv, der ikke altid har fulgt
den lige linje”

Fre 4. sep kl. 10.00:
Helle Skårup:
”Tro, håb og kærlighed”

samt
Med et afsæt i 10 konkrete ting vil
Helle Skaarup fortælle historien
Jens Jørgen Refshauge:
om sin vej til Løgumkloster Refu“ I krig og kærlighed - blade gium. En inspiration man kan tage
af en sønderjydes dagbog” med sig.
Hvad gør det ved et menneske
Helle var oprindelig psykoteraat blive tvunget til at gå i krig
peut og er uddannet cand. merc.
for besættelsesmagten?
fra Handelshøjskolen i KøbenMed ét døgns varsel blev min
havn.
farfar indkaldt og tvunget til at
arbejde som tysk soldat alle
fire år under 1.verdenskrig.

Tors 3. sep kl. 10.00.

