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   Formiddag  Eftermiddag  Aften 

  Søndag 

  20. aug 

 

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

”Syng sammen v/Anker”  

  Mandag 

  21. aug 

10.00. Henning Kjær Thomsen 

”Dietrich Bonhoeffer 

 - liv og konsekvens 

 - hans liv og tænkning” 

Vandretur og 

vandresamtaler 

20.00. Henning Kjær Thomsen 

”Livet og dets følger efter 67 år” 

  Tirsdag 

  22. aug 

10.00. Henning Kjær Thomsen: 

”Dietrich Bonhoeffer: 

konsekvenserne - for kristen-

domsforståelsen i dag” 

Guided rundvisning i Nørre-

markskirken i Vejle +  

Fjordenhus på egen hånd 

20.00. Charlotte Rørth     

”Gud, du er jo lige her” 

  Onsdag 

  23. aug 

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

Guided rundvisning i 

”Fængslet” i Horsens 

20.00. Mogens Mogensen 

”Farverige missionærer 

i danske kolonier” 

  Torsdag 

  24. aug 

10.00. Biskop 
Ulla Thorbjørn Hansen 
” Dødsbud - om underretninger 
ved pludselige dødsfald” 

Minigolf og/eller 

kreativt værksted 

20.00. Søren Fahnøe 
Kaptajn Haddock og  

andre søfartshistorier” 

  Fredag 

  25. aug 

10.00. Biskop 
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 

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 hele ugen. (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 

Højskole Camping   

Uge 34  

2023   

mailto:camping@logballe.dk


 

 

 

 

 

Man 21. aug kl. 10.00 

Henning Kjær Thomsen 

”Dietrich Bonhoeffer 

 - liv og konsekvens 

 - hans liv og tænkning” 

Bonhoeffer var en af det sidste 

århundredes mest markante 

teologer. Han var aktiv  i mod-

standsbevægelsen mod Hitler. 

 

Det var Bonhoeffers faste over-

bevisning, at man skal handle 

ud fra det, man tror på - også 

selvom det måske får den kon-

sekvens, at man må betale 

med sit liv. 

 

Bonhoeffer blev fængslet un-

der krigen og hængt i april 

1945. Men både før og under 

sit fængselsophold gav Bon-

hoeffer stor inspiration til sin 

samtid. 

 

 

Man 21. aug kl. 20.00 

Henning Kjær Thomsen 

”Livet og dets følger 

efter 67 år” 

Henning Kjær Thomsen er 

teolog fra 1982. Han har væ-

ret ansat ved universiteter i 

ind- og udland, præst ved 

Aalborg Domkirke og var i 16 

år rektor for Pastoralsemina-

riet i Århus. 

Nu undervisningsleder og 

teologisk specialkonsulent i 

Viborg Stift. 

.Tirs 22. aug kl. 10.00 

Henning Kjær Thomsen 

”Dietrich Bonhoeffer: 

Konsekvenserne - for 

kristenforståelsen i dag” 

 

 

 

 

 

 

Tirs 22. aug kl. 20.00 

Charlotte Rørth 

”Gud, du er jo lige her” 

Det var grænseoverskridende 

for Charlotte Rørth, at tale 

åbent om sine religiøse ople-

velser i sin debutbog ”Jeg 

mødte Jesus”. Men bogen 

blev en bestseller og har gjort 

det langt mere almindeligt at 

tale åbent om tro.  

Hør hende fortælle om den 

vilde rejse, der gjorde hende 

til en offentlig person, samti-

dig med, at hun mistede sin 

yngste søn. 

Hvordan lever du til hverdag 

med din tro her i 2023?  

Hvordan gør du egentlig?  

De spørgsmål får Charlotte 

Rørth meget ofte. Hun svarer 

gerne, men vil også inspirere 

til debat. Hvordan kan tro 

gøre en forskel for vores liv i 

Danmark i dag ? Hvilke kon-

sekvenser har den ? 

 

Ons 23. aug kl. 10.00   

Charlotte Rørth 

”Gud, du er jo lige her 

II” 

 

 

 

 

 

 

Ons 23. aug kl.20.00 

Mogens Mogensen 

”Farverige missionærer i 

danske kolonier” 

Mogens Mogensen er 

cand.mag. i historie og kri-

stendomskundskab. Har desu-

den en mastergrad i missiologi 

og en ph.d. grad i intercultural 

studies, begge fra Fuller Theo-

logical Seminary i Californien, 

USA. 

 

Han har i en årrække arbejdet 

som universitetsunderviser og 

var i 10 år missionær i Nigeria. 

Nu er han konsulent inden for 

det interkulturelle og interreli-

giøse felt og driver ene mand 

websiden Intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tors 24. aug kl. 10.00 

Biskop Ulla Thorbjørn 

Hansen ”Dødsbud - om 

underretninger ved plud-

selige dødsfald” 

Ulla var i 11 år den ledende 

beredskabspræst i folkekir-

kens katastrofeberedskab. . 

Var feltpræst i 18 år, og 

sognepræst og provst i 

Slagelse indtil hun 1. sep-

tember 2022 blev indsat 

som biskop over Roskilde 

Stift. 

Som felt- og beredskabs- 

præst har Ulla været klar 

til at rykke ud, når kata-

strofen ramte, og om det 

har hun skrevet en bog 

 

 

 

 

 

 

 

Tors 24. aug  

kl. 20.00 

Søren Fahnøe 

”Kaptajn Haddock og 

andre søfartshistori-

er” 

Søren Fahnøe blev ubefa-

ren matros fra Svendborg 

Søfartsskole i 1984 og 11 

år senere teolog fra Kø-

benhavns Universitet. 

 

9 år blev det til som sø-

mandspræst i henholdsvis 

London og Rotterdam, og 

nu sognepræst i 

Skt.Mortens Sogn i Næst-

ved. 

 

Fre 25. aug kl. 10.00 

Biskop Ulla Thorbjørn 

Hansen  

”Gå da frit enhver til 

sit...” 

http://www.intercultural.dk/index.php?mainid=1&subid=1

