Løgballe
Formiddag

Højskole Camping 2021

Søndag
22. aug

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst
og check-in

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

Mandag
23. aug

10.00. Niels Chr. Kobbelgaard
”Hvad tiden med Corona lærte os:
Et folk kendes på dets sange!”

Vandretur og
vandresamtaler

20.00. Niels Chr. Kobbelgaard
”Glimt fra en netop pensioneret
domprovsts liv og virke”

Tirsdag
24. aug

10.00. Niels Chr. Kobbelgaard
”Storm P., som du sikkert ikke
kender ham!”

Udflugt til Uldum Kirke

20.00. Ruth Dein
”Fortællekonen fra Heden”

Onsdag
25. aug

Udflugt til Endelave med guidet rundtur i traktorvogn

20.00. Johs. Nørregaard
Frandsen
”Ugler i mosen. Liv i sproget”

Torsdag
26. aug

10.00. Johs. Nørregaard Frandsen
”Den moderne H.C. Andersen”

Minigolf og/eller
kreativt værksted

20.00. Hanne Nørtoft Bødker
”Sangkavalkade ”

Fredag
27.aug

10.00. Søren Gade
”Hvad skal vi tage stilling til lige
nu – et aktuelt emne”

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: 900 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

Ons 25. aug
”Udflugt til Endelave
med guidet rundtur i
traktorvogn”
Man 23. aug kl. 10.00
Tirs 24. aug
Tidligere domprovst
”Udflugt
Niels Chr.
til Uldum kirke”
Kobbelgaard:
Bertil Valliens nye altertavle
”Hvad tiden med Corona i Uldum Kirke har fået titlen
lærte os: Et folk kendes “Mod lyset”, og det giver
god mening, når man står
på dets sange!”

Kåringen som ”Årets ø
2020” var i år endnu et argument for at vælge turen
til Endelave med
dens varierede og uberørte
natur.

Tors 26. aug kl. 20.00
Hanne
Nørtoft Bødker:
”Sangkavalkade”

Selve byen har stadig bevaHanne har med sin diplomret sit landsbypræg med
uddannelse i klassisk sang
bindingsværk og gårde samet alsidigt og bredt udvalg
inde i kirken.
let omkring et gadekær.
Kobbelgaard var sognepræst i
af danske og udenlandske
Haderslev fra januar 1983, for- Den 600 kg tunge altertavle Vi skal til
sange. De spænder fra bastander på Haslev Udvidede Høj- er udført i glas med symbo- ”Solskinsøen i Kattegat!”
rokken over romantikken
skole 1989-1997 og domprovst i ler fra både Gamle og Nye
til nyere musik, salmer,
Aalborg fra 2011 til 2020. Inden Testamente. Rundvisning.
danske sange, viser m.m.
da var Kobbelgaard sognepræst i
Sunds i 14 år, heraf provst i fem
år. Kobbelgaard har desuden
været engageret i en lang række
Ons 25. aug kl. 20.00
forskellige, folkekirkelige forJohannes
eninger.

Nørregaard Frandsen:
Tirs 24. aug kl. 20.00 ”Ugler i mosen. Liv i
Man 23. aug kl 20.00
Ruth Dein:
sproget”
Niels Chr.
”Fortællekonen
...samt
Kobbelgaard:
”Glimt fra en netop pen- fra Heden”
Tors 26. aug kl. 10.00
sioneret domprovsts liv Ruth Dein er født og opvok- Johannes
set på grænsen mellem heog virke”
den og engen ned til Karup Nørregaard Frandsen:
å - ikke langt fra Jeppe Aak- ”Den moderne H.C.
jærs fødehjem. På samme
Tirs 24. aug kl. 10.00
egn var hun selv først land- Andersen”
Niels Chr
mandskone og siden hjem- Nørgaard Frandsen er oprinmehjælper og mangeårig
deligt landmandsuddannet,
Kobbelgaard:
siden student og cand. mag i
”Storm P., som du sikkert organist.
Fra denne mangfoldighed af Nordisk litteratur.
ikke kender ham!”
Fra 1984 ansat ved Odense
De fleste kender Storm P`s klovne og vagabonder. Men at
Storm P også var både samfundsrevser og havde en religiøs
side, er måske knap så kendt.
Niels Christian Kobbelgaard belyser i løbet af denne formiddag
disse områder og gør os måske
klogere! .

liv og erfaringer henter hun
meget af sit fortællestof,
som hun gerne formidler
gennem sit "modersmål",
Fjandbomål. Men hun bruger også blandt andre Jeppe
Aakjærs digtning og andet
fra den klassiske litteratur i
sine fortællinger.

Universitet, og i dag professor i litteratur- og kulturvidenskab, samt leder af universitetets H.C. Andersen
Center. Han har skrevet og
bidraget til en lang række
bøger og artikler samt holdt
foredrag siden 1980 om
landbokultur, litteratur og
Ruth Dein har gennem åre- sprog.
ne udviklet sit naturlige for- Skriver ugentlige klummer i
tælletalent gennem kurser Kristeligt Dagblad.
med kyndige og kendte fortællere som Ingrid Hvass,
Vigga Bro og Helle Arnfred.

Fre 27. aug kl. 10.00
Søren Gade :
”Hvad skal vi tage
stilling til lige nu -et
aktuelt emne”
Søren Gade er uddannet
officer og cand.eocon og
medlem af Folketinget for
Venstre fra 2001 til 2010.
Forsvarsminister fra 2004
til 2010, hvor han forlod
dansk politik
I den mellemliggende periode direktør for Landbrug
og Fødevarer. Gjorde politisk comeback i 2015, hvor
han blev gruppeformand. I
2019 valgt til Europa Parlamentet med det næsthøjeste stemmetal på over to
hundrede tusind stemmer.

