Løgballe
uge 35
Formiddag

Højskole Camping 2022

Søndag
28. aug

Eftermiddag

Aften

20.00. Velkommen til Løgballe:
15.00. Ankomst og check-in ”Syng sammen v/ Anker”

Mandag
29. aug

10.00. Niels Chr Kobbelgaard
Vandretur og
”H.C. Andersens ´Nattergalen´
vandresamtaler
og andre gale historier”

20.00. Børge Munk Povlsen
”Når Valash propperne springer”

Tirsdag
30. aug

10.00. Flemming Rishøj
”Der er så meget vi IKKE er
nødt til...”

20.00. Niels Johan Geil
”Udrejsecentret Kærshovedgård
- set indefra”

Onsdag
31. aug

Udflugt til Urlev og
Castberggård

20.00. René Pedersen
På bytur i Christiansfeld med Karin og Mogens Mogensen ”Sociolancen
- fra ide til virkelighed”

Torsdag
1. sep

10.00. Charlotte Rørth
”Gud, du er jo lige her”

Minigolf og/eller
kreativ værksted

Fredag
2. sep

10.00 Niels Chr Kobbelgaard
”Det er svært at være menneske, men vi prøver alligevel”

På gensyn og/eller forlængelse af opholdet !

20.00. René Pedersen
”Hvorfor en Sociolance? ”

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

og i stedet giver plads og kraft
og lys til kærlighedens krav.
Der er rigtig meget vi slet ikke
er nødt til.

Ons 31. aug formiddag og Tors 1. sep kl. 10.00
eftermiddag
Charlotte Rørth

Man 29. aug kl. 10.00
Niels Chr. Kobbelgaard

”På bytur i Christians”H.C. Andersen´s
´Nattergalen´ og andre Tirs 30. aug eftermiddag feld med Karin og Mogens Mogensen”
gale historier”
”Udflugt til Urlev og

”Gud, du er jo lige her”

”Når Valash propperne
springer”

Hvorfor en sociolance?

Journalisten Charlotte Rørth var
hverken et religiøst eller spirituelt
søgende menneske, da Jesus bogByen blev grundlagt i 1773 af
staveligt talt viste sig for hende og
Kobbelgaard var sognepræst i Castberggård”
Brødremenigheden – en refortalte til hende i en kirke i Spanien.
Haderslev fra januar 1983, for- I smukt samspil med den lille
matorisk kirkeretning, som
Oplevelsen, der blev beskrevet i
Urlev Kirke fremtræder den
stander på Haslev Udvidede
udsprang i 1400-tallets Bøhbogen og tv-udsendelsen ”Jeg
tidligere præstegård fra 1656 men som et oprør mod den
Højskole 1989-1997 og dommødte Jesus”, tvang hende til at
rigtig charmerende med sine
provst i Aalborg fra 2011 til
katolske kirke.
tage sit moderne rationelle liv op
stråtækte bindingsværks2020. Inden da, var KobbelByen
er
opbygget
over
to
patil overvejelse.
længer, som slutter sig til det
gaard præst i Sunds i 14 år.
rallelle gader, med alt centreherskabelige, grundmurede
I bogen ”Gud, du er jo lige her”
ret omkring kirkehuset og den
stuehus.
deler Charlotte Rørth sine overvecentrale plads.
Siden 1972 har den været cen- Det ser man ikke andre steder i jelser og beslutninger om, hvordan hun lever med den type opleter og højskole for døve under Danmark!
velser, som hun langt fra er alene
navnet Castberggård.
om at have haft.
Stedet er opkaldt efter P.A.
Castberg, en dansk læge der i
Tors1. sep kl. 20.00
Man 29. aug kl. 20.00
årene 1807 - 1823 var en
Børge Munk Povlsen
Renè Pedersen
frontfigur for døves vilkår.

Det er med en sprudlende fortælleglæde, og med et underfundigt glimt i øjet, at Børge
Munk Povlsen går i gang. Der
er en entusiasme og smittende
begejstring, når han øser af sit
store lager af anekdoter.

Tirs 30. aug kl. 10.00
Flemming Rishøj
”Der er så meget, vi

IKKE er nødt til…”
Det handler ikke om at tage let
på kravene. Men det kræver at
man frasorterer de unødvendige krav, som bare tynger livet
ned ,

Men inden vi får en rundvisning, på Castberggård, skal vi
på en lille gåtur fra Urlev kirke
og ud til fugletårnet.
Ons 31. aug kl. 20.00

Tirs 30. aug kl. 20.00
Niels Johan Geil

”Udrejsecenter
Kærshovedgård
- set indefra”
Institutionschef Niels Johan
Geil vil fortælle om dagligdagen på Kærshovedgård, og
nuancere det negative billede,
der ofte tegnes i medierne.

Sociolancen kom på gaden første
gang i december 2015 og er bemandet både sundhedsfagligt og

Renè Pedersen
”Fra ide til virkelighed
- om sociolancen”

socialt fagligt 365 dagen om året.
Et tværfagligt samarbejde mellem

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

ne sammensætning af faglighed,

politi, ambulance, herberger, væresteder osv. og det er netop dender gør sociolancen unik.

Fredag 2. sep kl. 10.00
Niels Chr. Kobbelgaard

Sammen med paramedicineren ”Det er svært at være
Andreas skrev han i 2013 et
projektet om sociolancen, som menneske, men vi prøver
er en "ambulance" der skal
alligevel”
tage sig af udsatte i KøbenEt causerende foredrag i den
havn,
lettere, humoristiske afdeling -

dog med alvorligt indhold. (Men
det gør jo ikke noget, at vi kommer til at more os lidt over os
selv).

