Løgballe
uge 34
Formiddag

Højskole Camping 2022

Søndag
21. aug

Eftermiddag

Aften

15.00. Ankomst
og check-in

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

Mandag
22. aug

10.00. Jens Rhode
«Hvad skal vi tage stilling til lige
nu - et aktuelt emne»

Vandretur og
vandresamtaler

20.00.
Oluf Therkildsen
”Fortælletime for voksne”

Tirsdag
23. aug

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

Udflugt til
Urlev og Castberggård

20.00. Henrik Johannessen
”3 måneder i Libanon”

Onsdag
24. aug

På bytur i Christiansfeld med Karin og Mogens Mogensen

20.00. Tahmina Salik
”Om livet i et krigsramt land,
rejsen derfra. Nyt land. Nyt liv”

Torsdag
25. aug

10.00. Tahmina Salik
”Situationen i Afghanistan lige nu. Minigolf og/eller
Hvorfor er kvindernes kamp for
kreativt værksted
deres rettigheder så vigtige”

20.00.Henning Toft Bro
”Vi synger sammen og hører
om Henning Toft Bro´s spændende liv”

Fredag
26.aug

10.00. Henning Toft Bro
”Vi sendes hjem eller ud …”

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

Hvorfor er vi egentlig så forskellige ?
Foredraget handler om de forskellige typer, vi mennesker er
– ud fra teorien om ”De fire

Man 22. aug kl. 10.00
Jens Rohde
”Hvad skal vi tage stilling

Temperamenter.” Formålet er
at åbne øjnene op for, hvordan

vi bliver bedre til at respektere
andre - og acceptere os selv .
Det bliver man aldrig for gam-

+
Tors 25. aug kl. 10.00
.

”Et indblik i situationen i Afghanistan og
hvorfor kvinders

Ons 24. aug formiddag kamp for rettigheder
og eftermiddag
er så vigtige”
”Bytur i Christiansfeld

med Karin og Mogens

Tahmina Salik har i dag en
kandidatgrad i internationa-

- et aktuelt emne”

Mogensen”

le forhold fra Syddansk Uni-

Journalist ved Radio Viborg fra
1984 til 1997. Sad fra 1998 til 2007

Byen blev grundlagt i 1773 af
Brødremenigheden – en re-

versitet og arbejder som
selvstændig konsulent for

til lige nu

mel til.

formatorisk kirkeretning, som flere ngo’er, der hjælper i
Afghanistan.
udsprang i 1400-tallets Bøh-

i Folketinget. Blev i 2009 valgt ind i
Europa-Parlamentet, indtil han i
2019 igen blev valgt til Folketinget,

og har siden april 2021 været medlem af Kristendemokraterne.
.

Tirs 23. aug Formiddag

men som et oprør mod den
katolske kirke.

og eftermiddag

Byen er opbygget over to pa-

”Udflugt til Urlev og

rallelle gader, med alt centreret omkring kirkehuset og den

Castberggård”

Man 22. aug kl 20.00
Oluf Therkildsen
”Fortælletime for voksne”
En højskoletime for voksne med
sang og fortælling.

centrale plads.
Den tidligere præstegård fra
Det ser man ikke andre steder
1656 ligger rigtig charmerende
i Danmark!
med sine stråtækte bindings-

Tors 25. aug kl. 20.00

værks-længer, der slutter sig til

”Vi synger sammen

det herskabeligt, grundmurede
stuehus.
Siden 1972 har den været cen-

og hører om Henning

Tofts Bro spændende

ter og højskole for døve under

liv”

navnet Castberggård.
Men allerførst skal vi på en lille

Karrieren startede som erhvervsfisker og efter 1½ år i

gåtur fra Urlev kirke og ud til
fugletårnet.

hjembyen Thyborøn blev

Ons 24. aug kl. 20.00
Tahmina Salik

Tirs 23. aug kl. 10.00
Kirsten Vindum
underlig skabning - om
hvorfor vi er så forskellige”
Hvorfor ser nogle mennesker muligheder, hvor andre ser begræns-

ninger ?

Tirs 23. aug kl. 20.00
Henrik Johannessen
”3 måneder i Libanon”

retningen vendt mod det
teologiske.

i et kriseramt land, rej-

Blev cand teol i 1985 og
efter 2 præsteembeder og 1
provsteembede var Hen-

sen derfra til et nyt

ning Toft Bro biskop i Ål-

land og et nyt liv”

borg fra 2010 til 2021.

”En fortælling om livet

”Mennesket er en (vid)

Henning Toft Bro

Var fra 1983 til 1995 medTahmina kom som 14 årig i
lem af bandet ´Tørfisk´.
2000 sammen med sine forældre til Danmark fra Afghanistan.

Forældrene mistede deres
Som præst i Bredballe ved Vejarbejde under Taleban,
le, fik Henrik 3 måneders orlov
for at studere såvel kristendom Tahmina måtte ikke gå i skole,
og blev hjemmeundervist.
som Islam i Libanon. Vi skal
høre hans spændende beretning.

+
Fre 26. aug kl. 10.00
”Vi sendes hjem eller
ud ….

