Nyhedsmail nr. 2 januar 2022
Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen
Så er vi kommet godt i gang med de første hold og det glæder mig at se at så mange har lyst
til at deltage i vore tilbud- trods en svær tid. Tak for Jeres opbakning.
På fredag åbner vores første online tilmelding af rejser. Nogle af Jer er mødt op på et kursus
og er nu godt rustede til tilmeldingen og andre har en fornemmelse af at de kan klare detog det er jeg slet ikke i tvivl om at I kan. Skulle det nu ske at teknikken bøvler og man ikke
kan melde sig til online, så er man velkommen til at møde op og få hjælp af brugerrådets
medlemmer.
I Løsning skal man være OBS på en lokaleændring- det er nu i Mødelokale 1, altså lige ind og
til venstre- alle steder har vi gjort os umage med at skilte, så i burde kunne finde os 
Jeg har vedhæftet den manual jeg har haft med på kurserne i denne uge- jeg håber at den
måske kan være til gavn, så i har et indtryk af de forskellige booking-sider. Vær særligt
opmærksomme på bestillinger til Madeira er pr mail til Olav.
Rejseriet er blevet opkøbt af et selskab der ikke helt kan håndtere, at vi vil betale rejserne
senere og ikke ved booking. Læs mere herom i den vedhæftede manual under Rejseriet.
Skulle dette give anledning til spørgsmål, er man som altid velkommen til at kontakte mig.
I aftes kom der nye retningslinjer, som kan have indflydelse på vore højskolemøder i
Lindved. Vi har stadig ikke fået det endelig dokument fra ministeriet, men jeg informerer i
næste uge, når jeg ved mere- under alle omstændigheder starter vi med højskolemøder i
Hedensted den 19. januar, som planlagt.
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 ønsker jer alle en god kamp op pladserne på de forskellige rejser og ture- jeg glæder mig
til at komme afsted med jer alle.
Venlig hilsen
Annabel Hillestrøm Bækkegaard
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