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Nyhedsmail juni 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Kalenderen siger sommer, men vejret leger ikke helt med. Og dog, da vi var på Samsø den 31. 

maj regnede det, men hver gang vi steg ud af bussen skinnede solen. Vi havde en dejlig tur og 

fik set øen fra syd til nord. 

 

Den 7. til 8. juni kørte vi Ringkøbing Fjord rundt. Vi havde nogle dejlige dage i det vestjyske, 

med whisky, bunkers, stjerneskud og meget meget mere. 

 

”Kend din kommune” turen gik også meget godt. Vejret var med os hele dagen- og sikke et 

held, da vi skulle være ude det meste af dagen. Vi fik besøgt ”Deer genetics” hvor Jakob kunne 

vise os sine to flotte områder. Vi kom helt tæt på dyr, som man sjældent kan, oplevede en 

avler der arbejder med god dyrevelfærd og dyrenes ve og vel. En spændende ”verden” at kigge 

ind i. Hyrup kro stod for en god forplejning og godt mætte, kunne vi så besøge ArtArt i Bråskov 

hvor der blev savet med motorsav og kigget i galeriet. Afslutningsvis fik vi kaffe og lun kringle i 

bålhytten, hvor bysbarnet Erik Yding kunne fortælle om Bråskov og udviklingen i byen. 

 

Sidste tur før sommerferien gik til Viborg. Her fik vi en flot rundvisning i den gamle bydel, så 

domkirken og fik en dejlig frokost på Latiner ly. 2. stop var på Grønhøj kro, hvor vi fik den 

dejligste kringle og nød den gode fortælling om slægtens historie akkompagneret af musik. 
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Vandreholdet over ”stok og sten” holder sommerferie. De har en tur mere  

inden sommerferien og starter op igen den 3. august. 

Onsdag den 29. juni kl. 10.00  Rørbæk sø 
Sidste vandretur inden sommerferien. 
Vi skal til bunden af Rørbæk sø 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. 

Vandretur den 3. august kl. 10.00  Syvårssøerne    

Vi mødes ved parkeringspladsen Randbøldal hede rasteplads. Gåturen er i lidt kuperet terræn, 

men i en hel unik natur. (Hvis det giver problemer med at finde adressen, så kontakt Kirsten tlf. 

29682290). 

Vandretur den 17. august kl. 10.00  Juelsminde 

Vi mødes på havnen - sæt navigationen til Havnen 5, 7130 Juelsminde.  

Tag med på en varieret tur rundt i Juelsminde hvor vi ser både by, havn, strand og skov. Vi har 

også lidt om byens historie og fremtid. Turen er ca. 6,5 km - med et par små stigninger. 

Der er nogle borde og bænke til rådighed - men dog nok ikke til mere end 40 personer. 

Havnens Café og Isbar er åben så der er mulighed for både kaffe og is - og meget mere.   

Vandretur den 31. august kl. 10.00  Tørring 

Vi mødes ved Spejdernes hus i Tørring. Drej ind ved Ågade nr. 20 A. 

Vi skal på rundtur i og omkring Tørring, se de nye boligområder ved det gamle Action park, 

forbi vores hyggelige lille campingplads, en lille tur på hjertestien og så skal vi denne gang op 

på det nye kommunale administrationshus og nyde udsigten. Til dem der ikke vil på trapperne 

kan man også benytte elevatoren. Kom med på en oplevelse i Tørring.       

 

Pensionisthøjskolen holder lukket/ går på sommerferie i juli måned. Dvs. sender du en mail, så 

videresendes den ikke. Har du konkrete spørgsmål til tur nr. 11- Østrig, Schweiz og 

Lichtenstein, så er du velkommen til at kontakte rejseriet direkte på mail Thomas@rejseriet.dk 

Jeg er tilbage på kontoret den 1. august  

 

Nå, men hvad skal sommerferien så gå med? Jeg vil lave lidt reklame for vore hold ude i de små 

byer, som ikke holder ferie. Så har du altid drømt om at prøve krolf eller Petanque, så er det 

måske nu du har tid til det? Ring til tovholderne og få en snak og kig ud til holdene i de 

forskellige byer. 

Det kunne også være at man vil være med til dette års to sangarrangementer på havnen i 

Juelsminde den 27. juni og 25. juli - se vedhæftede plakat. 
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Jeg vedhæfter også en plakat fra kulturskolen- måske var det noget for dig, 

at være med i et orkester på tværs af alder? 

 

Biblioteket har også lige sendt deres nye arrangementsfolder ud, hvor der er mange 

spændende foredrag og arrangementer. Du kan se det spændende program her. 

 

Skulle ferielysten have meldt sig hos dig og har du ikke fået en plads på vore rejser og ture her i 

foråret, så husk at der stadig er pladser på dette års højskoleophold, hvor vi skal være på 

Nørregaards Højskole. Jeg vedhæfter programmet i denne mail. Er du i tvivl om det er noget 

for dig, så ring endelig til Annabel i uge 26 eller 31, så vi kan få en snak om det   

 

En sidste og lidt træls besked er, at der desværre ikke bliver noget dansehold i Tørring i 

efteråret/vinteren 2022. Birte og Freddy vil koncentrere sig om de andre hold de har, så derfor 

vil vi anbefale alle fra Tørring-holdet at fylde bilerne og køre til Hedensted. Vi har forsøgt, men 

desværre ikke kunnet finde en instruktør der kan tage holdet i Tørring. Vi takker Birte og 

Freddy for de gode år de har været med os i Tørring og glæder os samtidig over at de vil 

fortsætte i Hedensted. 

 

Det var alt for nu. Jeg vil ønske Jer alle en helt fantastisk sommer og så glæder jeg mig utrolig 

meget til at vi ses igen i august. Næste nyhedsmail kommer i august. 

 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

www.hedensted.dk  

M:+452380983 

https://www.hedenstedbib.dk/sites/default/files/det-sker-efteraar2022.pdf
mailto:annabel.hillestrom@hedensted.dk
https://www.hedensted.dk/

