
 
 

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

 

Nyhedsmail februar 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Det er med stor beklagelse at jeg må aflyse Højskolemødet i Hedensted i morgen. 

Foredragsholderen har desværre fået Corona. 

Alle der har meldt sig til online i Hedensted vil få refunderet deres penge. 

 

Men sikke en festdag det ellers er i dag- i dag er de fleste restriktioner bortfaldet og Covid-

19 klassificeres ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det vil sige, at vi lige så stille 

skal begynde at leve som før, men ikke glemme de god ting vi trods alt har lært af 

pandemien. Der er fortsat udbredt smitte i samfundet, også i Hedensted Kommune, og det 

forventes, at smitten vil blive ved med at stige den kommende tid. Det er derfor selvfølgelig 

fortsat hensigtsmæssigt at vi bruger håndsprit, holder afstand samt at vi følger de aktuelle 

retningslinjer iht. isolation ved coronasmitte eller som nærkontakt. Derfor vil der stadigvæk 

være sprit på bordene til højskolemøderne og vi opfordrer fortsat til at man ikke møder op 

på hold, højskolemøder eller rejser, hvis man har symptomer. 

Det er glædeligt at vi nu kan se frem mod en mere normal hverdag. 

 

Tiden på kontoret er i den seneste tid gået med at følge med i alle retningslinjerne, men det 

er heller ingen hemmelighed at jeg har været meget optaget af tilmeldingerne ude på 

holdene samt rejsetilmeldingerne. Iht. tilmeldingerne på holdene, så kan vi mærke en 

tilbagegang- vi hører dog at folk ønsker at komme tilbage, når smitten i området ikke er så 

høj længere- I skal vide, at alle er hjertelig velkommen til hver en tid  Iht. 

rejsetilmeldingerne er rejsearrangørerne meget tilfredse og der er stor ros til alle dem der 

har forsøgt sig med at bestille online. Til alle dem der har svært ved teknikken, så er det 

fortsat muligt at ringe til mig, så hjælper jeg med rejsetilmeldingen. 

  



 
 

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

 

Vi måtte desværre aflyse Helle og Dynes i Hedensted og Lindved, de er booket til 2023- så 

der har vi helt sikkert noget vi kan glæde os til  

 

JA og nu vi er ved 2023, så er det det tiden begynder at gå med her kontoret. Jeg skal i gang 

med at undersøge rejsedestinationer i ind og udland, finde foredragsholdere og ligge 

hovedet i blød for nye tiltag. Så sidder du der ude og har en god ide, så tøv ikke og send mig 

en mail eller ring mig op, så kan det være at din ide bliver til virkelighed. I løbet af februar 

vil jeg også uddele spørgeskemaer til højskolemøderne, så i her kan komme med jeres 

ønsker. 

 

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 

 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

www.hedensted.dk  

M:+4523809837
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