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Nyhedsmail april 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Så fik vi taget godt fat i marts med en dejlig rejse til Madeira. Jeg vil her benytte lejligheden 

til at takke alle, dem der var med på turen, for en dejlig uge. Påsken faldt i forlængelse af 

turen og nu har jeg haft en kort men intensiv arbejdsuge her inden turen går til Holland. 

Der er mange der får sig meldt til de forskellige ture lige nu og det er SÅ dejligt, at 

rejselysten er vendt tilbage. Vi har følgende ledige pladser:  

Als: ét dobbeltværelse 

Odense: 7 ledige pladser 

Ringkøbing Fjord rund: kun dobbeltværelser- hvis du gerne vil dele så ring til mig, så skal jeg 

se hvad jeg kan gøre. 

Djursland: kun dobbeltværelser- hvis du gerne vil dele så ring til mig, så skal jeg se hvad jeg 

kan gøre. 

Nygaards Afrika: 20 pladser 

Nørregaards Højskole. 

I morgen sætter Brugerrådet og jeg os sammen og kigger på alle de gode ideer der er 

kommet iht. rejser, udflugter og foredragsholdere til 2023. Vi kan desværre ikke love at vi 

kommer alle steder hen, men alle destinationer bliver overvejet grundigt. Vi vil lægge os i 

selen, for at vi kan præsentere et flot og indholdsrigt program for jer i december. 

Den 30. marts fik vi afholdt Årsmøde i Brugerrådet. Der var et flot fremmøde og mange 

gode emner blev diskuteret.  

Datoer og mødesteder for vandreholdet ”Over stok og sten”:  

Onsdag den 4. maj 
Vi skal til Hjarnø og vandre ca. 6 km. Vi mødes på havnepladsen i Snaptun og tager færgen 
over 9.50 og 10.10. Vi skal med to afgange, af hensyn til antal personer på færgeoverfarten. 
Vi sejler den lille tur til Hjarnø og herefter er vi klar til en vandretur på øen- noget af turen 
er i sandstrand. Turen koster 25 kr. pr person. 
 
Onsdag den 18 maj kl. 10.00 
Gå tur ved Hedensted søerne. Vi mødes på P. pladsen ved søerne. Kør ind ad Årupvej og 
drej ind ad grusvejen over for nr. 29. Følg grusvejen indtil I kommer til P. pladsen. Tag 
fornuftig fodtøj på da der kan forekomme fugtige områder. 
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Onsdag den 1. juni kl.10.00 
Vi skal på vandretur til Stenhøj strand ved Stouby. Kør fra Vejlevej og ned ad 
Smedskærlund, forsæt til Staksrode og kør ned ad Staksrodevej indtil I kommer til en stor 
skovparkeringsplads. 

Onsdag den 15. juni kl. 10.00 
Vandretur i Uldum kær. Vi mødes ved Fugletårnets parkeringsplads. Kør til Uldum og ned ad 
Kærvejen indtil I kommer til Fugletårnet. Det er en mindre parkeringsplads så I må meget 
gerne aftale samkørsel og gerne parkere tæt ved ankomst. 

Onsdag den 29 juni kl. 10.00 
Sidste vandretur inden sommerferien. 
Vi skal til bunden af Rørbæksø også kaldet Søhale. Vi mødes ved Naturcenter Koutrupgård, 
Koutrupvej 17, 7160 Tørring. På denne vandretur vil vi gerne opfordre jer alle til at tage 
kaffen og småkagerne med i en rygsæk. Idet vi gerne vil holde kaffepausen ved Søhale. 
 

Jeg begynder at have mange ture og udflugter nu, skulle du have brug for at ringe eller 

skrive til mig og jeg ikke lige besvarer dit opkald eller din mail, som vanligt så håber jeg på 

forståelse. Jeg læser altid mails og sms’er samt aflytter telefonsvareren når jeg er retur. 

Haster din henvendelse, så kontakt mine kollegaer i Kultur og fritid på 

kulturogfritid@hedensted.dk 

 

Jeg vil ønske Jer alle nogle dejlige solbeskinnede dage. 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 
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