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Nyhedsmail maj 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Efter en meget rejse-aktiv april droslede vi nu lidt ned i maj. Jeg tænker ikke det gør så meget, 

nu vi har så mange gode hold ude i det lokale, som jo også skal passes. 

Turen vi havde til Holland sidst i april bød på mange gode og varierede oplevelser. At se SÅ 

farverige marker, et levende friluftsmuseum og den livlige storby Amsterdam, gav os alle store 

oplevelser- jeg tror dog at besøget i blomsterparken ”Keukenhof” satte sig som en særlig 

oplevelse i alle. 

Als bød på Sønderjysk kaffebord, flotte rundvisninger i Dybøl skanse samt Gråsten slotshave og 

den nye køkkenhave. Som overraskelse havde Tv Syd valgt at lave et indslag fra køkkenhaven 

den dag og flere af rejsedeltagerne kom i TV- bedre reklame findes der vel næppe for 

køkkenhaven  

Turen til Odense var spændende og besøget på det nye H.C. Andersen museum var noget ud 

over det sædvanlige. Der var bestemt meget nyt og overraskende. Den Fynske Landsby gjorde 

også stort indtryk og guiderne var meget levende i deres fortællinger- alt i alt en fremragende 

tur med masser af hygge. 

Schackenborg og Ribe viste sig fra deres bedste sider. Det var spændende at komme ind og se 

slottet samt få den interessante historie om stedet. Bredebro kro havde trykket en fantastisk 

middag og vi kunne alle – mætte- drage videre til Ribe, hvor den lokale guide fik vist både den 

gamle bydel og domkirken frem. 

Den 22. april havde brugerrådet og jeg et udbytterigt møde om næste års ture. Nu ligger det i 

hænderne på vore tekniske rejsearrangører og vi er sikre på at det bliver mange gode ture der 

bliver udbudt i 2023.  

I den forbindelse vil jeg også nævne at mange af jer nok har modtaget en ekstra opkrævning 

fra Sørens rejser på ”Brændstoftillæg”. Grundet de stigende fødevarer og brændstofpriser, har 

selskabet desværre været nødt til dette tillæg. Pensionisthøjskolen bakker op om tillægget og 

har i spørgsmål vedr. dette, er i meget velkommen til at kontakte Sørens Rejser eller 

undertegnede. 

 

Der er fortsat et par ledige pladser på turene: 

 

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

gøre. 

Nørregaards Højskole. 
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På Brugerrådets årsmødet den 30. marts var mange gode emner som blev  

vendt og drejet. Det er dejligt når i kommer med Jeres input. I den forbindelse blev  

det igen omtalt, mht. betalingen ved højskolemøderne og jeg har haft dette punkt med videre 

ved min chef. Vi kan se at det har været en større mundfuld for mange- trods det, at de helt 

store ændringer endnu ikke var indtruffet. Derfor ruller vi planen en smule tilbage igen og 

fastholder derfor nu, at man kan benytte sig af alle betalingsmuligheder ved vore foredrag -

altså man kan betale kontant eller med MobilePay i døren eller booke og betale via 

hjemmesiden. Vi håber derved at se mange af Jer igen, som i første omgang blev udfordret af 

det nye. 

 

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

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 har fortsat ture og udflugter her i juni, men 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 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  
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