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   Formiddag  Eftermiddag  Aften 

  Søndag 

  2. juli 

 

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

”Syng sammen v/Anker”  

  Mandag 

  3. juli 

10.00. Camilla Fabricius    

”Hvad skal vi tage stilling til 

lige nu - et aktuelt emne” 

Vandretur og 

vandresamtaler 

20.00. Johannes Gjesing 
”Præstehistorier fra Fyn og Sønderjyl-
land - og nogen af dem er ikke engang 
løwn” 

  Tirsdag 

  4. juli 

10.00. Inge Dalum Falkesgaard 

”Man skal leve sit liv, så man 

bliver ven med døden - om 

Astrid Lindgren” 

Guided rundvisning i Nørre-

markskirken i Vejle +  

Fjordenhus på egen hånd 

20.00. Filip Engsig-Karup  

”13 år på ris og karry 

 - om at være og om at dele” 

  Onsdag 

  5. juli 

10.00. Filip Engsig-Karup 
”Banglabørn  
- om skolebørn, handicappede 
og unge piger” 

Guided rundvisning i 

”Fængslet” i Horsens 

20.00. Renè Pedersen 

”Fra ide til virkelighed” 

  Torsdag 

  6.juli 

10.00. Renè Pedersen 
”Hvorfor en sociolance?” 

Minigolf og/eller 

kreativt værksted 

20.00. Henning Toft Bro: 

”Vi synger sammen og hører om  

Henning Toft Bro´s  spændende liv”  

  Fredag 

  7. juli 

10.00. Henning Toft Bro  
”Vi sendes hjem eller ud …”    På gensyn og/eller forlængelse af opholdet ! 

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

Højskole campingen er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK´s voksenarbejde 

Tilmelding til højskole-delen og overnatning: camping@logballe.dk eller ring 7569 1200 

Pris for højskole programmet inkl. udflugter i egne biler: 1000 kr. for alle 6 dage. (250 kr. pr. enkelt dag) 

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 

Uge 27  

2023   

Højskole Camping   

mailto:camping@logballe.dk


 

 

 

 

 

Man 3. juli kl. 10.00 

Camilla Fabricius MF 

” Hvad skal vi tage stil-

ling til lige nu  

- et aktuelt emne” 

Inden Camilla Fabricius kom i 

Folketinget, var hun byråds-

medlem og 1. viceborgmester i 

Aarhus Kommune og havde sin 

egen virksomhed.  

 

 

 

 

 

Man 3. juli kl. 20.00 

Johannes Gjesing 

”Præstehistorier fra Fyn 

og Sønderjylland 

- og nogen af dem er ikke 

engang løwn” 

Aftenens foredragsholder er 

præst, og fortæller om menne-

sker han har mødt og deres  

betydning for ham.  

Johannes Gjessing går humori-

stisk til sagen og fortæller erin-

dringerne med et tvist af skrø-

ner. Virkelige og fiktive hæn-

delser fletter sig fint sammen. 

I 2022 blev Johannes Gjesing 

udnævnt til ”æreshertug” i 

Haderslev kommune for sit 

store engagement i lokalsafun-

 

 

 

 

 

 

Tirs 4. juli kl. 10.00 

Inge Dalum Falkesgaard 

”Man skal leve sit liv, så 

man bliver ven med dø-

den - om Astrid Lindgren” 

Et foredrag om Astrid Lind-

grens liv og forfatterskab.  
 

Astrid Lindgren blev i sin barn-

dom påvirket af kristendom-

mens fortællinger, som kom til 

at give inspiration til hendes 

velkendte børnebøger.  
 

Hvem var denne kvinde, der 

allerede som ganske ung brød 

med normerne, uddannede sig 

som sekretær og blev mor 

uden at være gift? Hvad havde 

hun på hjerte?  
 

Vi skal høre om Astrid Lind-

grens barndom og ungdom og 

lytte til udvalgte fortællinger 

fra hendes forfatterskab, der 

har en direkte eller indirekte 

parallel tematik med bibelske 

tekster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirs 4. juli kl. 20.00 

Filip Engsig-Karup 

”13 år på ris og karry 

 - om at være og at dele” 

13 år på ris og karry blev det til, da 

Filip sammen med sin familie rejste 

til Bangladesh for Santalmissionen 

i 1982 . 
Hele familien lærte at tale flydende 

bengali, og alle etablerede de 

stærke venskabsbånd i landet. 

+  

Ons 5. juli kl. 10.00 

Filip Engsig-Karup 

”Banglabørn, - om skole-

børn, handicappede og unge 

piger”  

I Bangladesh arbejdede de med en 

lang række undervisningsprojekter: 

Kostskole, landsbyskole, stipendie-

program, teologiprogram, hånd-

værkeruddannelse, voksenunder-

visning, højskole m.v. ligesom de 

også fungerede som rådgivere for 

lederne i den Lutherske Kirke i 

Bangladesh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons 5. juli kl. 20.00 

Renè Pedersen 

”Fra ide til virkelighed” 

René Pedersen er oprindelig ud-

dannet automekaniker, men har 

de sidste 18 år beskæftiget sig med 

socialt udsatte i København. 

Sammen med paramedicineren 

Andreas skrev han i 2013 et projek-

tet om sociolancen, som er en 

"ambulance" der skal tage sig af 

udsatte i København.  

Tors 6. juli kl. 10.00 

Renè Pedersen 

”Hvorfor en socio-

lance? ” 
Sociolancen kom på gaden 

første gang i december 

2015 og er bemandet både 

sundhedsfagligt og socialt 

fagligt 365 dagen om året.  

Et tværfagligt samarbejde 

mellem politi, ambulance, 

herberger, væresteder 

osv. Det er netop denne 

sammensætning af faglig-

hed, der gør sociolancen 

unik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tors 6. juli kl. 20.00 

Henning Toft Bro 

”Vi synger sammen 

og hører om hans-

spændende liv” 
Karrieren startede som 

erhvervsfisker og efter 1½ 

år i hjembyen Thyborøn 

blev retningen vendt mod 

det teologiske. 
 

Blev cand teol i 1985 og 

efter 2 præsteembeder og 

1 provsteembede var Hen-

ning Toft Bro biskop i Ål-

borg fra 2010 til 2021. 
 

Var fra 1983 til 1995 med-

lem af bandet ´Tørfisk´.  

+ 

Fre 7. juli kl. 10.00 

Henning Toft Bro 

”Vi sendes hjem eller 

ud …. 

https://www.wikiwand.com/da/T%C3%B8rfisk_(musikgruppe)

