
 
 

Ønsker du ikke nyhedsmails fra Pensonisthøjskolen, vil vi gerne bede dig om, at skrive tilbage til os, således du kan blive slettet. 

 

Nyhedsmail november 2021 

 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Nu nærmer den søde juletid sig med hastige skridt. Tiden er fløjet afsted her på kontoret, 

med at få næste års program på plads og sendt i trykken. Det har været med at holde 

tungen lige i munden, og i vil opdage at der er lidt ændringer- som jeg tidligere har varslet. 

Midtersiden udgår, der hvor der plejer at være rejsetilmelding. Som tidligere annonceret 

kan man fra 2022 deltage i en rejseorienteringsdag den 12. januar i Lindved Sognegård og 

den 14. januar åbner den elektroniske tilmelding kl 9.00 på phs.hedensted.dk . Der er også 

mulighed for at melde sig til via fysisk fremmøde, hvor Brugerrådet er behjælpelige med 

tilmeldingen i en by nær dig. Tider og steder fremgår af det nye program, som udkommer 

midt i december.  

Jeg har fået mange tilbagemeldinger på den elektroniske tilmelding. Det er stadigvæk 

vigtigt for mig, at i henvender jer til mig, hvis i har udfordringer. I 2022 vil vi arbejde på en 

løsning for de af Jer, der har svært ved at tilmelde sig via hjemmesiden eller via MobilPay. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at Pensionisthøjskolen er et tilbud for alle seniorer og 

vi vil have alle dem med der vil med  

Jeg gengiver også for en god ordens skyld hvor og hvornår der er højskolemøder  

Lindved: 

24. november Gi´r du en kop kaffe  Ved Lene Beier 

8. december Juleafslutning med julefrokost Ved Mette og Poul Nørup 

 

Hedensted: 

17. november Peitersen og Nordvestpassagen Erik Peitersen 

1. december Juleafslutning   Ved Mette og Poul Nørup 

 

Husk dit Coronapas til Højskolemøderne. Dette skal vi gøre for at begrænse 

smittespredning og bryde smittekæder. Du har et coronapas som vaccineret, tidligere 

smittet eller med en negativ test. Læs mere på hjemmesiden: 

http://www.coronasmitte.dk/coronapas 

 

https://phs.hedensted.dk/
http://www.coronasmitte.dk/coronapas


 
 

Ønsker du ikke nyhedsmails fra Pensonisthøjskolen, vil vi gerne bede dig om, at skrive tilbage til os, således du kan blive slettet. 

 

 

 

Hvis du/I hører om nogle der ikke modtager vores nyhedsmail, må I gerne fortælle dem, at 

de kan kontakte os, således de kan komme på listen. Send gerne en mail med navn, adresse 

og telefonnummer til annabel.hillestrom@hedensted.dk   

 

Jeg vil ønske Jer alle et skønt efterår og en begyndende juletid. I hører fra mig igen midt i 

december  

 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

Pensionisthøjskolen 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

www.hedensted.dk  

M:+4523809837  
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