
 
 

Ønsker du ikke nyhedsmails fra Pensonisthøjskolen, vil vi gerne bede dig om, at skrive tilbage til os, således du kan blive slettet. 

 

Nyhedsmail september 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Efteråret er begyndt at melde sig. Farverne og temperaturerne skifter men vi holder fast i vores 

gode humør, program og priser. Udgifterne stiger alle steder i samfundet, men vi har besluttet 

os for at fastholde vore priser- for lidt sjovt skal der være plads til  

Vi er ved at komme i gang med alle vore hold og skulle du have glemt det, så kan du læse mere 

om vore hold, tidspunkter og priser på hjemmesiden phs.hedensted.dk 

 

Onsdag den 21. september starter vi op med højskolemøder i Hedensted og onsdag den 28. 

september er det så i Lindved. Vi har glæden af at det er Koushi- kendt fra strikkedysten, som 

kommer og holder sit foredrag ”Jeg er en firkantet cirkel”. Man kan som altid melde sig til på 

vores hjemmeside eller møde op i døren og betale med kontanter eller MobilePay.  

 

Vandreholdet over ”stok og sten”  

 

Vandretur den 28. september kl. 10.00  Løsning 

Gåturen i dag er i et område omkring Løsning.  

Mødested: Spejdergården, Rævebjergvej 7, Løsning. 

Guide: Anders      

 

Vandretur den 12. oktober kl 10.00  Stouby 

Gåturen i dag er ved Rosenvold. 

Mødested: Rosenvolds parkeringsplads, Rosenvoldsvej 19, Stouby 

Guide: Kaj 

 

Vandretur den 26. oktober kl 10.00  Hvirring 

Gåturen i dag er i området ved Hvirring 

Mødested: Parkeringspladsen ved Hvirring kirke, Hvirringvej 70, Flemming 

Guide: Marna og Svend 

 

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

Kommunens demenskoordinator har arrangeret to gode arrangementer: mandag den 19 

september kan man besøge det nye demensplejehjem i Hedensted kl 15.00 til 17. Hvis du er 

frivillig eller pårørende til en borger med demens, så inviteres der til gratis foredrag med 

Vibeke Drevsen Bach onsdag den 21. september.  

Begge arrangementer kan der læses mere om på kommunens hjemmeside.  

https://phs.hedensted.dk/vaerd-at-vide/program-2022
https://phs.hedensted.dk/aktiviteter/hoejskolemoeder
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/demens


 
 

Ønsker du ikke nyhedsmails fra Pensonisthøjskolen, vil vi gerne bede dig om, at skrive tilbage til os, således du kan blive slettet. 

 

Her nedenfor er der også et nyt arrangement jeg vil gøre lidt reklame for. Det viste sig at i var 

så glade for de forrige tre jeg sendte ud til jer, Så det fjerde ”kom til bords med…” kommer her 
 

Kom til bords med kulturen og bliv klogere på FN’s 17 verdensmål 

Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 17.00-19.00 inviteres du til bords med kulturen i Compas’ 

lokaler i Hedensted. Aftenen vil byde på lækker mad, tankevækkende kunstværker og samtale 

om det bæredygtige samfund.  

Kultur har et stort potentiale til at skubbe til folks holdninger og adfærd. Vi har derfor indgået 
et samarbejde med 11 lokale kunstnere, der hver især vil præsentere et værk med 
udgangspunkt i et af FN’s 17 verdensmål. Disse værker bliver udstillet i Compas og vil danne 
udgangspunkt for samtaler og refleksioner i løbet af aftenen. 
Til arrangementet vil der blive serveret små retter, der ligeledes hver især er inspireret af 
udfordringer og problematikker, der er præsenteret i de 17 verdensmål. 
Billetten koster 50 kr. Der er kun plads til 50 gæster, så køb din billet allerede i dag på: 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/677/.  

Arrangører: Compas og #OplevKulturen Hedensted Kommune 

 

Jeg håber i alle nyder efterårets komme, at haven er gjort vinterklar, så i kan komme til alle 

vore gode tilbud i hele kommunen. 

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

https://hedensted.nemtilmeld.dk/677/
mailto:annabel.hillestrom@hedensted.dk
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