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   Formiddag  Eftermiddag  Aften 

  Søndag 

  27. aug 

 

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

”Syng sammen v/Anker”  

  Mandag 

  28. aug 

10.00. Allan Winther Cafe Exit 

”Et foredrag om forbrydelse, 

fortrydelse og forandring” 

Vandretur og 

vandresamtaler 

20.00. Biskop emerita Tine Lindhart 
”Fra askedynge til mødet med Gud 
 - Jobs historie i Jobs bog” 

  Tirsdag 

  29. aug 

10.00. Gerda Neergaard Jessen 

”Jeg vil ha ret til at fejle” 

Guided rundvisning i Nørre-

markskirken i Vejle +  

Fjordenhus på egen hånd 

20.00. Iben Krogsdal  

”Sangaften med Iben Krogsdal” 

  Onsdag 

  30. aug 

10.00.Mette Bock      

”Hvad skal vi tage stilling til 

lige nu - et aktuelt emne” 

Guided rundvisning i 

”Fængslet” i Horsens 

20.00. Tahmina Salik 

”Om livet i et krigsramt land, rejsen der-

fra. Nyt land. Nyt liv” 

  Torsdag 

  31. aug 

10.00. Tahmina Salik 

”Situationen i Afghanistan 

lige nu. Hvorfor er kvinder-

nes kamp for deres rettighe-

der så vigtige” 

Minigolf og/eller 

kreativt værksted 

20.00. Jørgen Kvist 

”Mit liv - temmelig almindeligt  

og ualmindeligt godt” 

  Fredag 

  1. sep 

10.00. Jørgen Kvist  
”Om at leve udspændt mel-
lem idealer og virkelighed” 

 På gensyn og/eller forlængelse af opholdet ! 

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

Højskole Camping   

 Uge 35  

2023   

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 

mailto:camping@logballe.dk


 

 
 

Man 28. aug kl. 10.00 

Allan Winther  

fra Café Exit 

”Et foredrag om forbry-

delse, fortrydelse og for-

andring” 

Café Exits formål er, gennem et 

kirkeligt socialt arbejde, at for-

midle muligheder og give nyt 

håb til indsatte og tidligere 

indsatte for herigennem at 

hjælpe dem til at tage ansvar 

for eget liv, bryde tidligere 

mønstre og indtage en me-

ningsfuld plads i samfundet. 

 

 

 

 

 

 

Man 28. aug kl. 20.00 

Biskop emerita 

Tine Lindhardt 

”Fra askedynge til mødet 

med Gud - Jobs historie i 

Jobs bog” 

Hvorfor sidder Job i askedyn-

gen og forbander - ikke Gud, 

men den dag han blev født. 
 

Er det hans egen skyld, er det 

vennernes skyld, og hvis ikke 

hvordan kan Gud så tillade, at 

et uskyldigt menneske skal 

udsættes for så stor lidelser 

som Job? 
 

I et foredrag med fortællinger 

og oplæsning vil Tine Lindhardt 

tage fat på begge temaer i Jobs 

bog og se hvilke svar der gives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirs 29. aug kl. 10.00 

Gerda Neergaard Jessen 

”Jeg vil ha ret til at fejle” 

Domprovst Gerda Neergaard 

Jessen tager et kraftigt livtag 

med det perfekte menneske, 

som ønsker det perfekte liv. En 

hyldest til det rodede liv og det 

uperfekte menneske.  

 

 

 

 

 

 

Tirs 29. aug kl. 20.00 

Iben Krogsdal 

”Sangaften  

med Iben Krogsdal” 

Iben er forfatter og salmedig-

ter, og blev oprindeligt uddan-

net som billedkunstner.  

Fik desuden en ph.d. i religi-

onsvidenskab ved Aarhus Uni-

versitet, hvor hun frem til 2011 

forskede i folketro.  

 

 

 

 

 

 

 

Ons 30. aug kl. 10.00 

Mette Bock 

”Hvad skal vi tage stilling 

til lige nu  

- et aktuelt emne” 

Mette Bock er sognepræst og 

tilknyttet psykiatrisk afdeling på 

Regionshospitalet i Horsens.  

Tidligere har hun været folke-

tingsmedlem for Liberal Alliance, 

kultur- og kirkeminister under 

Lars Løkke Rasmussens regering 

(2016-2019), direktør i Muskel-

svindfonden, og journalist på 

Jyllands-Posten. 

Chefredaktør og administrerende 

direktør for JydskeVestkysten, 

prorektor på Aarhus Universitet 

og direktør for DR's programpro-

duktion.  

 

 

 

 

 

Ons 30. aug kl. 20.00 

Tahmina Salik 

”En fortælling om livet i 

et kriseramt land, rejsen 

derfra til et nyt land og 

et nyt liv” 

Tahmina kom som 14 årig i 2000 

sammen med sine forældre til 

Danmark fra Afghanistan. 

Forældrene mistede deres arbej-

de under Taleban, og Tahmina 

måtte ikke gå i skole, og blev 

hjemmeundervist.  

 

 

Tors 31. aug kl. 10.00 

”Et indblik i situatio-

nen i Afghanistan og 

hvorfor kvinders 

kamp for rettigheder 

er så vigtige” 

Tahmina Salik har i dag en 

kandidatgrad i internatio-

nale forhold fra Syddansk 

Universitet og arbejder 

som selvstændig konsu-

lent for flere ngo’er, der 

hjælper i Afghanistan.   

 

 

 

 

 

 

 

Tors 31. aug kl. 20.00 

Jørgen Kvist 

”Mit liv - temmelig 

almindeligt og ual-

mindeligt godt” 

Jørgen Kvist er generalse-

kretær i KFUM og KFUK og 

cand.theol. Fra Aarhus 

Universitet. 
 

Fre 1. sep kl. 10.00 

Jørgen Kvist 

 ”Om at leve ud-

spændt mellem idea-

ler og virkelighed” 

Nu har vi været samlet en 

uge og er blevet bygget op 

i et fantastisk fællesskab. 

Gå nu hjem og brug alle 

de gode oplevelser i jeres 

hverdag, blandt de men-

nesker I møder. Altså en 

sendelse. 


