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   Formiddag  Eftermiddag  Aften 

  Søndag 

  3. juli 

 

15.00. Ankomst og check-in 
20.00. Velkommen til Løgballe  

”Syng sammen v/Anker”  

  Mandag 

  4. juli 

10.00. Preben Kok:  

”Arvegods” 

Vandretur og 

vandresamtaler 

20.00.Lorens Hedelund: 
”Kan vi få øje på rigdommen i hinandens 
forskelligheder? Samliv med Islam fra 
Afghanistan, via Mellemøsten og Afrika 
til Gellerup” 

  Tirsdag 

  5. juli 

10.00. Erland Sørensen: 

”Fra Fur til Harboør” 

Udflugt til  

Urlev og Castberggård 

20.00. Christian Friis Bach:  

”Mit liv” 

  Onsdag 

  6. juli 

10.00. Christian Friis Bach:  
”Værdighed, rettigheder og 
verdensmål ” 

På bytur i Christiansfeld med Karin og Mogens Mogensen 

  Torsdag 

  7.juli 

10.00. Ulla Thorbjørn Hansen 
”Dødsbud - om underretnin-
ger ved pludselige dødsfald ” 

Minigolf og/eller 

kreativt værksted 

20.00. Hanne Nørtoft: 

”Sangkavalkade” 

  Fredag 

  8. juli 

10.00. Ulla Thorbjørn Hansen 
”Gå da frit enhver til sit…”  På gensyn og/eller forlængelse af opholdet ! 

Løgballe Camping – Løgballevej 12 – 7140 Stouby –  tlf 7569 1200 – camping@logballe.dk – www.logballe.dk 

Løgballe  

uge 27 

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. 20.00 

mailto:camping@logballe.dk


 

 

 

 

 

Man 4. juli kl. 10.00 

Preben Kok 

”Arvegods” 

Med historier fra sit eget  liv, 

og afsæt i over 40 års erfaring 

som sjælesørger, tager Preben 

Kok livtag med nogle af tidens 

væsentligste udfordringer som 

skilsmisse, præstationskultur 

og stress.  

Og så deler han det værdifulde 

arvegods, han selv ønsker at 

give videre, til de yngre gene-

rationer.  

 

 

 

 

 

 

Man 4. juli kl. 20.00 

Lorens Hedelund: 

”Kan vi få øje på rigdom-

men i hinandens forskel-

ligheder? Samliv med 

Islam fra Afghanistan, 

via Mellemøsten og Afri-

ka til Gellerup” 

En ”Tour de force ” igennem 

hovedpunkterne i et liv - med 

de ”resultater”, dialog og sam-

liv har betydet. 

Lorens var udsendt til Pakistan 

1968 - 1974. Efterfølgende 

missionær i Oman 1974 - 1979,  

og landssekretær og senere 

kontorchef i KFUM og KFUK fra 

1979 til 1990. Missionssekre-

tær med ansvar for arbejdet i 

Afrika hos Danmission  fra 

1990 til 2001, 

 

og fra 2001 til 2004 ansat til at 

etablere og lede Kristent infor-

mations– og videnscenter om 

Islam og kristendom (KIVIK) i 

Gellerup. 

 

 

 

 

 

Tirs 5. juli kl. 10.00 

Erland Sørensen 

”Fra Fur til Harboør” 

En fortælling om som præste-

barn i 1954 at flytte fra Fur til 

Harboøre, og vokse op i et sogn, 

præget af mange menneskelige 

og åndelige begivenheder, som 

stadig sætter sit præg på egnen. 
 

En fortælling om livsvilkår, hu-

mor, historie og erfaringer. 

 

 

 

 

 

Tirs 5. juli eftermiddag 

”Udflugt til Urlev og 

Castberggård” 

I smukt samspil med den lille 

Urlev Kirke fremtræder den tidli-

gere præstegård fra 1656 virk-

ningsfuld med sine delvis beva-

rede, stråtækte bindingsværks-

længer, som slutter sig til det 

herskabelige, grundmurede 

stuehus.  
 

Siden 1972 har den været cen-

ter og højskole for døve under 

navnet Castberggård. Stedet er 

opkaldt efter P. A. Castberg, en 

dansk læge, der i årene 1807 -

1823 var frontfigur for døves 

vilkår. 

Men inden vi her får en rundvis-

ning, skal vi på en lille gåtur fra 

Urlev kirke og ud til fugletårnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tirs 5. juli kl. 20.00 

Christian Friis Bach 

”som fortæller om sit liv” 

.. plus  

Ons 6. juli kl. 10.00   

”Værdighed, rettigheder 

og verdensmål” 

Chr. Bach var generalsekretær for 

Dansk Flygtningehjælp 2017 - 

2019, tidligere undergeneralse-

kretær i FN og før det medlem af 

Folketinget, hvor han fra 2011 - 

2013 var minister for udviklings-

bistand. 

Fra 2005  til 2010 var Chr. Bach 

international chef i Folkekirkens 

Nødhjælp, og endelig har han 

som iværksætter etableret virk-

somheden Warfair. 

 

 

 

 

 

Ons 6. juli eftermiddag  

og aften ”Bytur til  

Christiansfeld med  

Karin og Mogens Mogensen” 

Byen blev grundlagt i 1773 af 

Brødremenigheden – en reforma-

torisk kirkeretning, som udsprang 

i 1400-tallets Bøhmen som et 

oprør mod den katolske kirke.  

Byen er opbygget over to paral-

lelle gader, med alt centreret 

omkring kirkehuset og den cen-

trale plads.  

Det ser du ikke andre steder i 

Danmark!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tors 7. juli kl. 10.00 

Ulla Thorbjørn Han-

sen ”Dødsbud - om 

underretninger ved 

pludselige dødsfald” 

Som felt- og beredskabs- 

præst har Ulla  været klar 

til at rykke ud, når kata-

strofen rammer, og om 

det har hun skrevet en 

bog. 

 

Og hun står stadig klar. For 

de seneste otte år har hun 

været ledende bered-

skabspræst i folkekirkens 

katastrofeberedskab.  

Ulla er desuden provst i 

Slagelse 

 

 

 

 

 

 

Tors 7. juli kl. 20.00 

Hanne Nørtoft 

”Sangkavalkade ” 

Hanne har med sin di-

plomuddannelse i klassisk 

sang et alsidigt og bredt 

udvalg af danske og uden-

landske sange. De spæn-

der fra barokken over ro-

mantikken til nyere musik, 

salmer, viser m.m.  
 

 

Fre 8. juli kl. 10.00 

Ulla  

Thorbjørn Hansen  

”Gå da frit enhver til 

sit…” 


