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Nyhedsmail januar 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Først og fremmest vil jeg ønske Jer alle et godt nytår. Jeg håber I alle er kommet godt ind i 

2022. 

Med et nyt år følger mange drømme, håb og ønsker. For Pensionisthøjskolen ønsker jeg 

mig, at det bliver et år hvor vi kan ses mere end i 2021, at vore rejsedrømme kan gå i 

opfyldelse og håbet om at Corona er på tilbagetog lever højt i mig. Desværre er starten på 

året lidt sej og Corona har bidt sig fast- heldigvis viser det sig at Omikron varianten er 

mildere og flere lader sig vaccinere- det ser jeg som et stort plus og som et lys for mine 

ønsker, håb og drømme for 2022. 

Når vi ser ind i den næste tid er der forskellige restriktioner vi skal forholde os til- nogle 

giver mere mening end andre og nogle igen giver anledning til yderlige stramninger ”da det 

er det vi har det bedst med”. Som Kommunal institution har vi forskellig hensyn at tage- vi 

følger de retningslinjer der bliver givet, men vi skal også gøre noget der giver mening og 

tager hånd om vore brugere og frivillige. Nedenfor vil jeg opliste forskellige hold og 

aflysninger samt ny opstarts dato- der er taget højde for forskellige retningslinjer og hvad vi 

synes vi kan tillade os. Man kan måske overveje om vi skulle lave en mere konsekvent 

nedlukning af alle vore aktiviteter, men igen tror vi ikke at det er det der vil gavne alle. 

Derfor opfordrer vi alle til at mærke efter- bare fordi tilbuddet er der, SKAL man ikke 

komme  Vi håber selvfølgelig altid på at se så mange af jer som muligt, men mærk efter, 

lad jer teste samt vaccinere og bliv endelig hjemme hvis i har symptomer. 

Alle udendørs hold gennemføres  

Nedenfor oplistes kun de hold hvor der er ændringer iht. programmet. 

Hedensted:  Krolf opstart 10/1 

  Volley 60+ opstart 11/1 

  Seniordans opstart 20/1 

  Syng sammen opstart 13/1 

 

Tørring:  Seniordans opstart 17/1 

  Idræt i dagtimerne opstart 11/1  

Det er muligt med online tilmelding ved at følge linket her 

  Syng sammen opstart 20/1  

  

https://www.toerring-if.dk/Tilmelding-438362
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Rejseorienteringsdagen den 12/1 bliver desværre aflyst men tilmeldingsdagen er fortsat 

den 14/1 med start kl 9.00. Alle rejsebeskrivelser ligger også på hjemmesiden. Det er også 

fortsat muligt at få hjælp, som beskrevet i programmet, i en by nær dig  OBS vedr. 

tilmelding til Madeira, så har måden man tilmelder sig på, ændret sig. Man skal Skrive 

direkte til Olav- læs mere i programmet på hjemmesiden. 

I Programmet står det også beskrevet at man skal huske NemId, MobilePay eller kort til 

betaling- det er IKKE nødvendigt. Da vi sendte programmet i trykken var vi ikke i mål med 

hvilke løsninger rejsearrangørerne kunne tilbyde os, derfor lavede vi en helgardering. Det er 

dog vigtigt at det navn man angiver er det samme som det der står i passet- særligt ved 

udlandsrejser. 

 

I Programmet har vi annonceret et kursus i Juelsminde Rådhussal den 13. januar, vi er 

desværre nødt til at flytte lokale til kantinen, men kurset bliver fortsat afholdt fra kl. 10.00 

til 11.00.  

Skulle ovenstående give anledning til undren eller spørgsmål, er man som altid mere end 

velkommen til at ringe til mig. 

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 har fået fingrene i det nye program og fået lyst til at deltage i udflugter og 

ture samt på hold. I hører fra mig igen midt i februar, med mindre der kommer nye 

retningslinjer vi skal forholde os til  

 

Venlig hilsen 

 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

www.hedensted.dk  

M:+4523809837  
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