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Nyhedsmail juni 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Efter en lang sommerferie er her nu nyt fra pensionisthøjskolen. Jeg håber i alle har haft en 

dejlig sommer hvor i har kunnet nyde vejret- altså når det har vist sig fra sin pæne side. For mit 

vedkommende har der været tid til at se venner og familie samt nyde et par dage ved 

stranden. 

 

Mht. diverse hold er der lidt ændringer i forhold til det trykte program: 

Vandreholdet i Aale stopper da tovholderen flytter fra byen og de andre ikke ønsker at 

overtage posten. Men skulle du sidde der ude og tænke at du gerne vil sætte gang i et hold i 

Aale, så kontakt mig gerne, så hjælper jeg gerne i gang.  

 

Krolf i Glud har fået en ny tovholder, så kunne du tænke dig at være med til Krolf, så kontakt 

Marianne Wolder 29292888 

 

Padel i Hedensted fortsætter i efteråret-opstart den 9. september. Tiden udvides fra kl. 10-12 

og samme pris 12 gange for kun 250 kr. 

 

Sang i Tørring starter som planlagt, dog vil tovholderen, Martha, kun være der den første time. 

 

Vandreholdet i Uldum har fået ny tovholder: Gerda Volkmann som kan kontaktes på 28899688 

 

Danseholdet i Tørring er lukket! Vi opfordre alle til at fylde bilerne og køre til Hedensted 

 

Vore hold starter så småt op her i august og september. Husk at Idræt i dagtimerne i Tørring 

allerede starter den 23. august. 
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Vandreholdet over ”stok og sten”  

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.       

 

I næste uge holder jeg ferie, men mine kollegaer i Kultur og Fritid kan kontaktes på 

kulturogfritid@hedensted.dk hvis der er noget presserende. 

I uge 33 er jeg i Østrig med et hold men kan som vanligt kontaktes via mail eller telefon. 

Jeg ønsker Jer alle en dejlig august. 

 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  
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