Løgballe

Formiddag

Højskole Camping 2021

Søndag
5. sep
Mandag
6. sep

10.00. Mogens Mogensen
”Hvad skal vi tage stilling til lige
nu – et aktuelt emne”

Tirsdag
7. sep

10.00. René Pedersen
”Hvorfor en socialanse?”

Onsdag
8. sep
Torsdag
9. sep
Fredag
10. sep

10.00. Christian Friis Bach
”Om værdighed, rettigheder og

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst og check-in

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

Vandretur
og
Vandresamtaler

20.00. René Pedersen
”Fra ide til virkelighed”
20.00. Christian Friis Bach
”Her er mit liv ”

Udflugt til Uldum kirke

verdensmål”
10.00. Kirsten Vindum
Minigolf og/eller
”Hellere skør end kedelig … mine
tanker om Johannes Møllehave” kreativ værksted
10.00. Oluf Therkildsen
”Bank på døren skal løftes”

20.00. Gudmund Rask Pedersen
”Hvem ku vid i 19?”
20.00. Hanne Nørtoft Bødker:
”Sangkavalkade ”

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

René Pedersen er oprindelig
uddannet automekaniker, men
har de sidste 18 år beskæftiget
mig med socialt udsatte i København.

Mandag 5. sep kl. 10.00

Mogens Mogensen:
”Hvad skal vi tage stilling til lige nu?”
- Et aktuelt emne !

Sammen med paramedicineren Andreas skrev han i 2013
et projektet om sociolancen,
som er en "ambulance" der
skal tage sig af udsatte i København,

Sociolancen kom på gaden
første gang i december 2015
og er bemandet både sundMogens Mogensen er uddan- hedsfagligt og socialt fagligt
365 dagen om året. Et tværnet cand. mag i historie og
kristendom, MA i missiologi og fagligt samarbejde mellem
politi, ambulance, herberger
PhD i interkulturelle studier
ved Fuller Theological Semina- væresteder osv. og det er netop denne sammensætning af
ry, Pasadena, USA.
faglighed, er det, der gør soVar 1978-81 ansat som gymnaciolancen unik.
sielærer på Esbjerg Gymnasium udsendt som missionær til
Kristi Lutherske Kirke i Nigeria
af Sudanmissionen (nu: Mission Afrika) 1981-91 og generalsekretær samme sted 199298.
Mogens Mogensen er formand
for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke i Christiansfeld og
formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og medlem af
bestyrelsen i Folkekirkens Nødhjælp.

Tirsdag 7. sep kl. 20.00

Christian Friis Bach
som fortæller om sit liv
.. plus
Onsdag 8. sep kl. 10.00:
”Værdighed, rettighe-

der og verdensmål”
Mandag 5. sep kl. 20.00:

Renè Pedersen, der
fortæller om sit liv ”fra
ide til virkelighed”
… plus
Tirsdag 6. sep kl. 10.00:

Hvorfor
en sociolance?

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.

Onsdag 8. sep kl. 20.00
Gudmund Rask Pedersen Foredraget tager udgangspunkt i

”Hvem ku vid i 19?
et livsmodssmittende
foredrag om nærvær,
hudsult og kærtegn i
coronaens tid”
Hvem ku vid i 19, i hvor høj
grad vi lever udleverede til
hinanden i sind og krop? Ud
over de i forvejen isolerede og
ensomme? Coronakrisen i
2020-21 sendte det samfund vi
kendte i karantæne med nedlukninger, restriktioner og retningslinjer, mundbind, afstandskrav og forsamlings- og
fællessangsforbud.
Samfund er at finde sammen,
også helt konkret og kropsligt.
Hvor er det godt at kunne
komme sammen. Finde sammen. Synge, lytte, tænke, tale,
drikke kaffe, trykke hænder og
danse tæt. Coronakrisen var en
øjenåbner.

Torsdag 9. 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.

Vi har altid brug for øjenåbnere
til det virkelige liv. Sådan som
også litteraturen og det levende ord i dets mangfoldige former kan være det. Og hjælpe
os med at finde ud af det –
sammen.

Friis Bach var generalsekretær
for Dansk Flygtningehjælp
2017 - 2019, tidligere undergeneralsekretær i FN og før
det medlem af Folketinget ,
hvor han fra 2011 - 2013 var
minister for udviklingsbistand.
Desuden er Christian Friis Bach
iværksætter og har etableret
virksomhederne ViewWorld og
Worldbarrow og var 2005 2010 international chef i Folkekirkens Nødhjælp.

tre vigtige ”ingredienser” i Møllehaves liv: Kristendommen - humoren og mødet (mellem mennesker)

Fredag 10. sep kl. 10.00
Oluf Therkildsen:
"Bank på - døren skal
løftes"
- På bordet lå to cigaretter, en
cigar og et bundt girokort.

Torsdag 9. sep kl. 10.00

Sognemedhjælper
Kirsten Vindum:
”Hellere skør end kedelig” - om Johannes

Det var tiden før vi begyndte at
sige hej til hinanden - og før PostNord.
- Fortællinger fra en hjemegn

