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Nyhedsmail marts 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Her i marts er der, og kommer der til at ske mange gode ting, liges som i start april - derfor 

et nyhedsbrev allerede nu  På højskolemøderne i marts er der kommet et par ideer til nye 

foredrag og rejser/ udflugter, det vil være SÅ dejligt, hvis I der læser dette brev der hjemme 

og som kommer i tanke om emner at i sender disse til mig, så Brugerrådet og jeg har noget 

at arbejde videre med. De af jer der har mulighed for at udfylde det elektronisk og 

returnere det, må meget gerne det. 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. 

Den 30. marts kl 14.00 afholder vi årsmøde i Brugerrådet i Hedensted sognegaard. Der 

bliver serveret kaffe og kage til de fremmødte og det er gratis at deltage. Vi håber på at se 

mange af Jer, så vi forhåbentlig får mange gode input til vores videre arbejde. 

En lille meddelelse fra vandreholdet ”Over stok og sten”: Det var planlagt at vandreholdet 

skulle starte op ved herregården Hvolgaard, ved Ølholm. Dette er blevet ændret til Tinnet 

plantage. Planen for de første tre vandreture kan ses her: 

1. den 6. april. En gåtur i Tinnet Plantage. Mødested ved P plads nr. P.4. Det er første 
parkeringsplads efter Hammer Lejrskole, Hammervej 20, 7160 Tørring. Her mødes vi 
kl. 10.00. Vi skal udforske en ny blå rute omkring Tøvtløs Banke og vi kommer også 
forbi Gudenåens udspring og de gamle badebassinner. 

2. den 20. april. Møgelkær Engområde. Vi mødes ved Møgelkærvej 7, 7130 Juelsminde, 
hvor vi vil blive guidet ned ad grusvejen til en parkeringsplads. Vi skal gå ca. 6 km på 
marker og stier, der kan være lidt vådt. 

3. 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. 

 

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. 

Rejsebeviserne til ”Nygaards Afrika” og ”kend din kommune” bliver sendt ud her i marts. 

Der er stadig ledige pladser på turen til ”Nygaards Afrika”. Når vi skal Besøge ”Nygaards 

Afrika” Vil storvildtjægeren Niels Nygaard tage i mod og fortælle os om stedet. Vi skal 

opleve det imponerende jagt-museum, som det eneste i norden har en samling af ”the big 

five”. I Brande skal vi høre om Streetart- gadekunst. Hvert år afholder Brande en streetart 

festival, hvor internationale kunstnere kommer til byen og maler flotte kunstværker i 
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byrummet. Ikast- Brande kommune gør meget i gadekunst og i 2022 deltager Hedensted 

kommune i et projekt, blandt mange andre, hvor man vil lave en ny kunst attraktion som 

omhandler de 17 verdensmål og altså i alt 17 gavle. 

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.  

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. 

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

komme med, så meld dig gerne til nu  

Start april drager vi på årets første tur- til Madeira. Jeg glæder mig til at tage hul på 

rejsesæsonen og få mange gode oplevelser med Jer i ind- og udland.  

Jeg holder påskeferie i uge 15, men 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 et glædeligt og solbeskinnet forår. En skøn påske som forhåbentlig kan 

byde på gode stunder med familie eller venner. 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 
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