Bedsteforældre/børnebørn uger
Lør

Søn

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Med Løgballe teamet - Ketty og Svenne - Karen Johanne og Poul

Uge
27

Mulighed for
Gudstjeneste i
Lysfremstilling
nærliggende
kirke

Formiddag
Eftermiddag
Aften

Kreative
aktiviteter
Fælles
spisning

Lejrbål

Spil og

Spil og

aktiviteter

aktiviteter

Lysfremstilling

Minigolf
turnering

Højskole Camping
2020

Hygge på plad- Hygge på plad- Hygge på plad- Hygge på pladsen eller egen sen eller egen sen eller egen sen eller egen
udflugt
udflugt
udflugt
udflugt
Snobrød og
boldspil

Lejrbål

Petanque
og dart

Snobrød og
boldspil

Med Løgballe teamet Birthe og Kjeld Ole - Karen Johanne og Poul
Snore - lav dit
Mulighed for
Woopløb for de
eget armGudstjeneste i
store og
Lysfremstilling Vi graverer glas
Lysfremstilling
nærliggende
bingoløb for de
bånd nøgleyngste
kirke
ring m.m

Formiddag

Uge
31

Eftermiddag

Aften

Kreative
aktiviteter

Fælles
spisning

Lejrbål

Vi laver
sømbilleder

Hygge på plad- Hygge på pladsen eller egen sen eller egen
udflugt
udflugt

Memoryløb

Ved bålet vil vi
både bage
snobrød og
synge

Kongespil
efterfulgt af
bål og
pandekager

Løgballe OL

Minigolfturnering

Bål
med små
Bål - popkorn konkurrencer
og
pandekager

Med Løgballe teamet Tove og Aksel - Grethe og Niels Peder - Karen Johanne og Poul
Formiddag

Uge
32

Eftermiddag
Aften

Fælles
spisning

Træskohage
Fyr

Mulighed for
Kreative aktivi- Spil og aktiviteGudstjeneste i
teter i det
ter i det store Lysfremstilling Lysfremstilling
nærliggende
store telt
telt
kirke
Hygge på plad- Hygge på pladPandekagesen eller egen sen eller egen Tivoli AKTO
Familieløb
bagning
udflugt
udflugt
Lejrbål m/
Lejrbål m/
Lejrbål m/
Lejrbål m/
snobrød og
snobrød og
snobrød og
Trylleshow
snobrød og
eventyreventyreventyreventyrfortælfortælling
fortælling
fortælling
ling

Løgballevej 12 -7140 Stouby - tlf. 7569 1200 Mail: camping@logballe.dk - www.logballe.dk

Minigolf
turnering

5. - 10. juli
16. - 21. august
30. aug - 4. sep
Løgballevej 12 -7140 Stouby - tlf. 7569 1200
Mail: camping@logballe.dk - www.logballe.dk

16. - 21. august (uge34)

5. - 10. juli (uge 28)
Formiddag

Søn

Eftermiddag

Aften

Ankomst

Velkommen til
Løgballe og syngsammen v. Anker

Man

Preben Kok
”Slip livet løs”

Vandretur og
vandresamtaler

Tirs

Anna Nees &
Johs Jørgensen
”Den gode (svære)
samtale”

Guidet ø-tur på
Hjarnø i
traktorvogn

Anna Nees &
Johs Jørgensen
”Hvem er vi?”
Balslev Olesen
”Togetherness med afsæt i skulpturer og malerier fra
Zimbabwe”

Ons

Christian Balslev
Udflugt til den Asbjørn Christensen
”Bekymringer har
Olesen ”Mandela - genfundne bro og
jeg haft mange af i
ikon for fred og
Vestbirk
mit liv. De fleste blev
forsoning”
vandkraftværk dog aldrig til noget”

Tors

Asbjørn Christensen ”Det er ikke
Kreativt
alt, der kan tælles,
værksted og/eller
der tæller, og det
minigolf
er ikke alt der tæller, der kan tælles”

Fre

Oluf Terkildsen
”Hjælp - lad mig
være til nytte, og
finde mening”

På gensyn

Poul Henrik og
Vibeke Solhøj
”Sange
der sætter spor”

Formiddag

30. aug - 4. sep (uge36)

Eftermiddag

Aften

Ankomst

Velkommen til
Løgballe og syngsammen v. Anker

Man

Henning Kjær
Thomsen
”Mennesket
Søren Kirkegård”

Vandretur og
vandresamtaler

Henning Kjær
Thomsen
”Livet og dets følger efter 64 år”

Tirs

Henning Kjær
Thomsen
”Kirkegårds
syn på mennesket”

Guidet ø-tur på
Hjarnø i
traktorvogn

Gudmund Rask
Pedersen ”Oplivning leve til det sidste”

Søn

Ons

Tors

Fre

Karen og Jens
Udflugt til den
Karen og Jens BrunBrunbjerg ”Kartoffel–
genfundne bro og
bjerg: ”Vikingerne i
tyskerne på den Jyske
Vestbirk
hede og i Volga- regiGrønland”
vandkraftværk
onen i Rusland”

Sinnika og Gotfred
Kreativt
Larsen ”Finland værksted og/eller
100 år
minigolf
i krig og fred”
Flemming Rishøj
”Plusalderen”

På gensyn

Formiddag

Søn

Eftermiddag

Aften

Ankomst

Velkommen til
Løgballe og syngsammen v. Anker
Arndt Jessen Hansen

Man

Gerda Neergård
Jessen: ”Jeg vil ha
ret til at fejle”
Arndt Jessen Hansen

Vandretur og
vandresamtaler

”Menneskelivet
mellem mismod og
håb - glimt fra et
præsteliv”

Tirs

”Om den tyskjødiske filosof
Hannah Arendt ”

Ruth Dein
Guidet ø-tur på
Hjarnø i
”Fortællekonen fra
traktorvogn
Heden”

Ons

Kirsten Vindum
"Hellere skør end
kedelig - om Johs
Møllehave”

Udflugt til den
genfundne bro
og Vestbirk
vandkraftværk

Jens Jørgen Refshauge
"Til lands, til vands

og i luften. Mit liv,
der ikke altid har
fulgt den lige linje”

Jens Jørgen Refshauge

Hanne
Nørtoft Bødker
”Sangkavalkade”

Tors

Lørdag 22/8: Sensommerfest med spisning og
dans.

Fre

Hanne
“I krig og kærlighed Kreativt værksted
Nørtoft Bødker
- blade af en søn- og/eller minigolf
”Sangkavalkade”
derjydes dagbog”
Helle Skårup: ”Tro,
Håb og Kærlighed”

På gensyn

Programmet er udarbejdet i samarbejde med KFUM og KFUK’s voksenarbejde - Se uddybende præsentation og program på www.logballe.dk.

Pris pr. person: Kr. 850.- fra søndag til fredag.
Pris for en enkelt dag: Kr. 200.Beløbet dækker foredrag, entreer, udflugter (i egen bil) o.l. ekskl. kost.

Spændende dage m/campingens frihed og
højskolens dybde.
Du kan deltage i en enkelt dag eller alle dagene.

