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Nyhedsmail december 2021 

 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Nu er det altså jul igen, det la´r sig ikke skjule, og vi er vældig med på den... Ja, nu er tiden 

inde til at vi alle kan gå på en velfortjent juleferie. I har alle deltaget i rejser, på hold eller 

højskolemøder og det skal i have stor tak for. Det er en fornøjelse at planlægge så mange 

forskelligartede aktiviteter, når SÅ mange ønsker at deltage- Tak for det. 

Her med årets sidste nyhedsmail vil jeg sende en stor tak ud til Jer alle, for mit første år i 

spidsen for Pensionisthøjskolen. I har alle – hver og en - taget godt i mod mig og mine til 

tider tossede og måske også krævende ideer. Tak for opbakningen og hjælpen. Det betyder 

meget for mig, at alle bruger- nye som rutinerede, føler at de kan få den hjælp eller de 

oplysninger de har brug for, at jeg ikke er længere væk end en mail eller telefonopringning. 

Nu står et nyt år på spring. Vi håber at kunne holde Corona i skak her hen over julen, så vi 

alle kan mødes på hold, til højskolemøder og rejseorienteringsdagen den 12. januar i 

Lindved. 

Programmet for næste år er også ude nu det ligger på hjemmesiden phs.hedensted.dk og 

fysisk i mange byer- nedenfor er der en liste, så du kan se hvor det kan hentes- lige i 

nærheden af dig  Jeg vil særligt gøre opmærksom på det nye vandrehold 

”Vintervandrene”, som vandrer i hele kommunen i vinterhalvåret- datoer og vandresteder 

er vedhæftet denne mail. 

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 håber I alle vil synes om det nye program og så vil jeg ønske Jer alle en glædelig jul samt 

et godt og lykkebringende nytår. I hører fra mig igen i starten af januar  

 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

Pensionisthøjskolen 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

www.hedensted.dk  

M:+4523809837  
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Ølholm:  

Forsamlingshuset i skolen (i garderoben) 

Hallen  

 

Lindved: 

Idrætshallen Hallen  

Frisør: Salon Corner  

Frisør:  

Daglig Brugsen  

 

Øster Snede: 

Plejecenter 

Kirken 

 

Løsning: 

Huset 

Mestringsenheden 

Frisør: Hårzonen 

Plejecenter 

Kirken 

Genbrugsbutik 

Tandlægen  

                                                                                                                                                                                         

Hedensted: 

Cafe Cozy 

Hedensted Idrætscenter Fitness 

Røde Kors 

Rådhuset, Borgerservice  

Bibliotek 

Frivillighus 

Apoteket 

Super brugsen 

Kirkecentret  

Bøgely, Plejecenter  

Lægehus 

Tandlæge 

 

Ølsted: 

Idrætshallen 

Kirkehuset  

Salon unik,  

 

Korning: 

Genbrugsbutikken. 

 

 

 

Rask Mølle: 

Genbrugsbutik  

Plejecenter Møllebo 

 

Åle:  

Multihallen 

 

Uldum: 

Biblioteket  

Apoteket 

Plejecenter Nedergården 

Lægehuset 

Frisør: Hårfidusen 

 

Tørring: 

Administrationsbygning 

Frivilligcenter  

Rødekors genbrug 

Kirkens korshær genbrug 

Gudenåcenteret: Bibliotek, Træning fys., café 

Kirkebakkehuset 

Plejecenter Nederbylund 

Lægehuset 

Tandlægen 

Apoteket 

Billard Gudenå Hotellet  

Kiss Damefrisør  

 

Stenderup: 

Sognehus  

Købmanden  

Kirken 

 

Bjerre: 

Bjerre El 

Damefrisør. 

Slagter. 

Kirken 

 

Rårup: 

Kirken -Rårup, Klejs, Skjold 

Plejehjemmet Kirkedal 

Råruphallen  

Salon Hårtrolden 
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Glud: 

Jeanica Frisør, Bisholt 

Fælleshuset- museumsvænget. 

Glud og Hjarnø kirke 

Pernille Kørup, frisør 

Havlykke planteskole 

 

As:   

Spar Købmanden 

 

Juelsminde:  

Golfklubben 

Kuren 

Tandlæge 

Lægehuset 

Genbrugsbutik 

Fod terapeut, hovedgaden  

Biblioteket 

Birkelund 

Frivilligcenter 

Juelsminde Kirke 

Rådhuset 

Hallen og fitnesscenter 

 

Barrit: 

Multicenter 

Barrit/ Vrigsted kirke  

 

Stouby: 

Stouby Multicenter 

Købmanden 

Dame Frisøren 

Kirken 

 

Daugaard:  

Multicenter 

Købmanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornsyld:   

Plejecentret Kildevældet 

Apoteket 

Lægerne Apotekerbakken 

Frisør: Frisørværkstedet 

Genbrugsbutikken. 

Tandlægen 

Spar købmanden 

Lægerne Egevej 

Kirken Hornsyld  

Bibliotek 

Hallen 


