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Nyhedsmail marts 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

I februar kom vi godt i gang med vore højskolemøder i Lindved. Desværre har vi været 

udfordret i Hedensted hvor vore foredragsholdere har haft Corona- det er naturligvis meget 

beklageligt. 

På højskolemøderne i marts vil vi dele vedhæftede spørgeskema ud- det var annonceret til 

februar, men da der ikke har været højskolemøder i Hedensted, har vi rykket det til marts. 

De af jer der har mulighed for at udfylde det elektronisk og returnere det, må meget gerne 

det, men ellers bliver de som sagt delt ud på højskolemøderne, så man kan komme med 

forslag til rejsemål og foredragsholdere. Brugerrådet og jeg glæder os meget til at læse 

jeres ønsker igennem. Vi arbejder med de indkommende forslag i april, så send det senest 

til os den 19. april. 

Flere har efterspurgt om man ikke kan melde sig til efterårets højskolemøder allerede nu, 

via NemTilmeld. Det er desværre ikke muligt endnu, men jeg lover at skrive det i en 

nyhedsmail når vi åbner for tilmeldinger- jeg forventer, at det bliver omkring sommerferien 

at vi åbner for efterårstilmeldingerne. 

En lille meddelelse fra vandreholdet ”vintervandrene”: Gåturen d. 9. marts ved Fakkegrav 

Badehotel, er flyttet til Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, Stouby, grundet byggeri, og 

dermed manglende parkeringsplads. Gåturen er samme dag og samme tidspunkt. 

Der kommer stadig drypvise tilmeldinger til vore ture, hvilket er meget glædeligt. Husk 

endelig, at hvis teknikken skulle drille, så er det fortsat muligt at ringe til mig, så hjælper jeg 

med rejsetilmeldingen. 

Der er stadig ledige pladser på turen til Holland, hvor vi ser Zuiderseedæmningen, vi 

besøger friluftsmuseet Enkhuizen, byen Hoorn, blomsterparken Keukenhof hvor vi rigtig 

kan komme i forårsstemning- det er nemlig Europas flotteste blomsterudstilling. Vi besøger 

også Amsterdam hvor vi skal på byrundtur forbi kongeslottet, museerne, Dam-pladsen med 

frihedsmonumentet, det gamle jødiske centrum Waterlooplein og selvfølgelig skal vi på 

kanalrundfart. På turen her, er der stadig ledige single-værelser, hvis man helst vil have det. 

Nordfriesland som er vores dansetur, har også ledige pladser. Der er byvandring i Husum, 

sejltur gennem vadehavet og besøg på øen Hallig Hooge hvor vi skal på rundtur med 

hestevogn. Besøg i St. Peter Ording og Friedrichstadt med sejltur og sidst men ikke mindst 

også en sejltur til Föhr, hvor vi oplever den grønne ø som Chr. Den 8. ”opdagede” og som 

H.C. Andersen siden besøgte. Dette bliver en tur med mange natur oplevelser og dans om 

aftenen.  
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Der er også stadig ledige pladser på turen Ringkøbing fjord rundt, hvor vi bl.a. skal besøge 

Stauning whiskey, , Stauning flymuseum, guidet tur i Ringkøbing samt overnatning på 

Ringkøbing Hotel, guidet tur gennem bunkersanlæg ved Houvig, besøg i gårdbutik med 

Danmarks bedste is (det kan jeg selv skrive under på  ), tid i Hvide Sande og et besøg på 

Abelines Gaard. 

Turen til Nygaards Afrika og Højskoleopholdet har også fortsat ledige pladser. 

Højskoleopholdet bliver snart frigivet til officielt salg, så hvis du vil være sikker på at komme 

med, så meld dig gerne til nu  

Vi har fået en henvendelse fra Hornsyld hvor de nu tilbyder SMART træning. SMART 

træning, er en træningsform som udfordrer hukommelsen og balancen. Vil du vide mere 

om SMART træning, kan du læse mere i vedhæftede dokument. 

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. Der er stadig ledige pladser og på nogle ture ganske få pladser, så skynd 

dig at få meld til  

 

Venlig hilsen 

 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 
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Stationsparken 1, 7160 Tørring 
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