
 
 

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

 

Nyhedsmail nr. 3 januar 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

I fredags havde vi den helt store opstart af tilmeldinger til rejser. Vi kom rigtig godt fra start 

og alle Jer der har meldt sig til rejser online, i får meget ros fra alle tekniske 

rejsearrangører… ja, og det får i også fra mig  Det er flot, at SÅ mange begiver sig ud i at 

afprøve noget nyt- jeg er sikker på at vi nok skal få mange gode ture hen over sommeren. 

Turen til Samsø og ”kend din kommune” er udsolgt, men man kan jo naturligvis stadig 

skrive sig op på ventelisten.  På de andre ture er der stadig ledige pladser, så få Jer endelig 

meldt til, hvis der er noget der har interesse. 

Holdene er der kommet godt gang i rundt omkring og det er en fornøjelse at hilse på jer alle 

der ude. Husk fortsat de generelle råd og retningslinjer: 

 Bliv hjemme hvis du har symptomer 

 Lad dig vaccinere og teste 

 Bær mundbind når du går rundt, dog ikke under en aktivitet eks. dans 

 Husk gyldigt Coronapas ved højskolemøder 

Højskolemødet i Hedensted starter som planlagt på onsdag den 19. januar. Desværre er 

Højskolemødet i Lindved den 26. januar aflyst, så ønsker man at se og høre Helle og Dynes´ 

koncertforedrag ”toner af guld og Matador”, er alle – som altid- mere end velkommen i 

Hedensted. Husk at man som altid kan booke sin billet på NemTilmeld. Jeg skal også minde 

om at alle skal vise gyldigt Coronapas og bære mundbind ved ankomst/ når man går rundt. 

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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