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Nyhedsmail august 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Oven på en lang sommer er vi hurtigt kommet i gang med gode rejser/ ture og opstart af det 

første hold. 

Turen til Østrig, Schweiz og Lichtenstein var en stor oplevelse. Køreture på panoramaveje, 

besøg på Apenzeller osteri samt en tur på toppen af Säntis 2,5 km over havets overflade- Det 

var oplevelser, som vi alle kunne tage med hjem fra denne tur. 

Djursland bød også på en masse spændende oplevelser. Et besøg på vingården Åkjærsgård, 

Kalø gods, overnatning på Sostrup slot- i Hästens senge og meget mere, hørte til de to 

intensive dage med oplevelser. 

 

Som tidligere nævnt, er der lidt ændringer i forhold diverse hold, iht. 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. 

Dette berører kun den første gang. 

 

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 

 

Gymnastik og svømning i Tørring er kommet godt fra start, men der er plads til flere på gulvet 

og i bassinet, så kom endelig og prøv det af- hver tirsdag kl 10.00 til 12.00 
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Vandreholdet over ”stok og sten”  

Vandretur den 31. august kl. 10.00   Tørring 

Gåturen i dag er i og omkring Tørring. Vi kommer også op på taget af administrationshuset 

Mødested: Spejdernes hus i Tørring. Drej ind ved Ågade nr. 20 A. 

Guide: Jette 

 

Vandretur den 14. september kl. 10.00  Urlev 

Gåturen er i et område omkring Urlev kirke.  

Mødested: Parkeringspladsen, ved Urlev kirke. Præstebrovej 12, Urlev,  8722 Hedensted 

Guide: Kaj 

 

Vandretur den 28. september kl. 10.00  Løsning 

Gåturen i dag er i et område omkring Løsning.  

Mødested: Spejdergården, Rævebjergvej 7, Løsning. 

Guide: Anders      

 

I Uge 38 er der huskeuge og lørdag den 24. september 2022 er der international Alzheimer dag. 

Program med tiltag i Hedensted kommune er under udarbejdelse og bliver sendt til jer så snart 

jeg får det  Ellers må i meget gerne holde Jer orienteret på kommunens hjemmeside  

 

Her nedenfor er der også tre arrangementer jeg vil gøre lidt reklame for. 

Åbne Atelierdøre i Hedensted Kommune 

I weekenden den 3.-4. september kl. 10.00-14.00 åbner 42 lokale kunstnere dørene til deres 

værksteder og atelier. Kom helt tæt derind hvor kunsten skabes. Hør kunstnerne fortælle om 

skabelsesprocessen fra tanke til det færdige værk. Se når kunstnerne arbejder med deres 

værker i værkstedet. 

Flere steder kan du også se flotte udstillinger i haver og gallerier samt gøre en god handel. 

Der er gratis entré alle steder. 

Se oversigtskort og beskrivelser af alle de deltagende kunstnere her: 

https://indd.adobe.com/view/2b840ab3-2368-42f5-b49a-7a1839ab7c4c.  

Hvis du gerne vil have et trykt katalog, kan det hentes på et af bibliotekerne i Hedensted 

Kommune. 

Arrangør: Kunstnernetværket i Hedensted Kommune 

 

  

https://indd.adobe.com/view/2b840ab3-2368-42f5-b49a-7a1839ab7c4c
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Kom til bords med kulturen og smag på Hjarnø 

Søndag den 4. september 2022 kl. 16.00-19.00 inviteres du på en kulinarisk oplevelse ud over 

det sædvanlige på Hjarnø. Temaet for arrangementet er ”fra jord til bord”, og sammen skal vi 

lytte, se og fremfor alt smage på råvarerne fra Hjarnøs spisekammer. 

Kl. 15.50 er der traktortur med start fra Hjarnø Færge og opsamling i Skolehaven kl. 16.00. Vi 

kører rundt på øen, hvor Gunnar Jensen vil fortælle om øens produktion af fødevarer gennem 

tiden – liv og dagligdag som et selvforsynende samfund. 

Kl. 17.15 er der middag i Skolehaven med råvarer, der produceres på øen. Hermann Hare, 

Kirsten Jensen m.fl. vil fortælle om madkultur, fødevarer og produktion i dag. 

Den lækre menu er: 

 Græskarsuppe med fyld af grønkål, æbletern, kerner og cremefraiche 

 Quinoabrød 

 Æbledessert 
Drikkevarer kan tilkøbes. 

Billetten koster 50 kr. og inkluderer traktortur og middag. 

Der er kun plads til 50 gæster, så køb din billet allerede i dag på: 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/637/.  

Arrangører: Råvareproducenter fra Hjarnø og #OplevKulturen Hedensted Kommune 

Kom til bords med kulturen i de historiske rammer på Bjerre Arrest 

Søndag den 18. september 2022 kl. 14.00-16.00 inviteres du til kaffebord i Tingsalen på Bjerre 

Arrest, hvor kulturen vil sidde med til bords. Temaet for arrangementet er ”Lokalhistorie”, og 

sammen skal vi lytte, tale, synge og forhåbentlig få ny viden og nye indtryk med hjem. 

Hør Jan Simris fra Bjerre Lokalarkiv fortælle den spændende historie om arresten, som havde 

sin storhedstid omkring befrielsen i 1945. Og Vagn Nedergaard fra Møgelkær Museum vil 

fortælle historien om ”de hvide busser”. 

Helene Hartz Bak vil med sin smukke stemme sætte stemningen med sange, som vi forbinder 

med tiden omkring befrielsen i 1945. Hun vil både synge solo og invitere til fællessang. 

Sidst men ikke mindst vil Ole Kramer Jensen fra Bjerre Arrest fortælle historien bag de fotos, 

som hænger i Tingsalen. 

Billetten koster 50 kr. og inkluderer kaffe, kage, foredrag samt musikalske indslag. 

Der er kun plads til 40 gæster, så køb din billet allerede i dag på: 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/636/.  

Arrangører: Bjerre Lokalarkiv, Bjerre Arrest og #OplevKulturen Hedensted Kommune 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/637/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/636/
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Jeg håber i alle nyder en dejlig august og de varme dage vi har fået. 

I næste uge skal jeg op på Nørgårds højskole med en dejlig flok her fra Hedensted kommune. 

Som altid, kan jeg kontaktes pr. telefon eller på mail, men da jeg også skal følge det planlagte 

program er ikke helt så ”tilgængelig” som ellers   

 

Jeg håber at alle de ovenstående tilbud har givet anledning til en masse aktivitet. Jeg glæder 

mig til at se jer alle der ude et sted  

 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

www.hedensted.dk  

M:+452380983 

mailto:annabel.hillestrom@hedensted.dk
https://www.hedensted.dk/

