Højskole Camping 2021

Formiddag
Søndag
4. juli
Mandag
5. juli

10.00. Ulla
Thorbjørn Hansen:
”Forsoning og livshistorie”

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst og check-in

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

Vandretur og
vandresamtaler

20.00. Søren Fahnøe:
”Mission i Cambodia. Mødet med det
cambodianske smil og et land og dets
spøgelser”

Tirsdag
6. juli

Udflugt til Endelave med guided rundtur i traktorvogn

20.00. Hanne Myrfeld:
”Sproglærer i Horsens, kender af SAT 7 og tidligere missionær i Afrika vil fortælle
om sit liv”

Onsdag
7. juli

10.00. Hanne Myrfeld:
”Sat-7, en mulighed for det
kristne mindretal i Mellemøsten”

Udflugt til Uldum kirke

20.00. Liselotte Winde-Wiemer:
”Lykke og lyse nætter”

Torsdag
8. juli

10.00. Kirsten Vindum:
”Mennesket er en (vid)underlig skabning - om
hvorfor vi er så forskellige”

Minigolf og/elle kreativt
værksted

20.00. Vibeke og Poul Henrik Solhøj:
”Sange der sætter spor”

Fredag
9. juli

10.00.Oluf Therkildsen:
”Bank på døren skal løftes”

På gensyn og/eller forlængelse af opholdet !

Løgballe

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: 900kr. 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
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Onsdag 7. juli kl. 20.00

Afrika, sproglærer i Horens og en

Sognepræst

stor kender af SAT 7.
.…samt

Liselotte Vinde-Wiemer:
”Lykke og Lyse nætter”
Hvad er egentlig det gode liv?

Man 5. juli kl. 10.00

Hvornår er vi lykkelige. Og

Ulla Thorbjørn Hansen:

Onsdag 7. juli kl. 10.00
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i Mellemøsten”

ren, filosofien, teologien og fra

Solhøj: ”Sange der

igennem bl.a. dramatikeren
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Mange leder efter sammen-
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non, Egypten og Tyrkiet.
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hvad kan man, når alt kommer Kurt Johansen har været med på
til alt, ”forlade sig på”?
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starten og har nu ansvaret for

forskellig vis arbejdet med
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Tors 8. juli kl. 10.00
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”Udflugt til Uldum kirke”

Tirs 6. juli formiddag og
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”Udflugt til Endelave
med guidet rundtur i
traktorvogn”
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Mødet med det cambodianske
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SAT-7 i Europa og Fjernøsten.
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Fre 9. juli kl. 10.00
Oluf Therkildsen:
"Bank på - døren skal
løftes"
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