
 
 

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

 

Nyhedsmail oktober 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Efteråret har godt fat i os og sikke en start vi har fået på vore hold. Der kommer flere nye og 

tidligere brugere- det betyder utrolig meget for de frivillige og mig med denne opbakning. 

Desværre blev Koushi Radhakrishnan syg til begge foredrag, men mange havde meldt sig til og 

derfor har jeg nu booket ham, så han kommer til næste år. 

Jeg skal også sige en stor tak til alle der har deltaget i ”til bords med kulturen”. Jeg har ladet 

mig fortælle, at det har været et par meget vellykkede arrangementer og med stor deltagelse 

af Pensionisthøjskolens brugere. Er du nysgerrig på hvad der ellers foregår af kulturelle 

arrangementer i Hedensted kommune er du velkommen til at kigge nærmere på 

kulturkalenderen på kultur.hedensted.dk – kalenderen opdateres løbende. 

 

Vandreholdet over ”stok og sten”  

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 

Vandretur den 9. november kl 10.00  Snaptun 

Gåturen i dag er i området ved Snaptun- fugletårnet og Tønballegård 

Mødested: Parkeringspladsen ved Snaptun havn. Havnevej 20, 7130 Juelsminde 

Guide: Lena 

Vandretur den 23. november kl 10.00  Boller 

Gåturen i dag er i området ved Boller slot- ca. 7 km 

Mødested: Parkeringspladsen ved Boller slot. Boller slotsvej 20, 8700 Horsens 

Guide: Kirsten Madsen 

Vandretur den 7. december 10.00   Horsens 

Gåturen i dag er i Horsens- indre by ca. 6 km. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Industrimuseet, Gasvej 17, 8700 Horsens 

Guide: Birthe Haulrich  -Der uddeles parkeringskort. 

Har du en god ide til hvor vi kan gå, i den vestlige del af kommunen, så kontakt meget gerne 

Kirsten Madsen på tlf.: 2968 2290 eller e-mail: kjmadsen13@hotmail.com 

 

Den 25. oktober fejrer vi Pensionisthøjskolens 40 års jubilæum. Vedhæftet dette nyhedsbrev er 

invitationen, husk der er tilmeldingsfrist den 20. oktober og der er kun få ledige pladser. 

https://kultur.hedensted.dk/


 
 

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

 

 

Den 25. oktober kan Pensionisthøjskolen fejre 40 års jubilæum. Ønsker du at deltage i 

fejringen, så læs mere i invitationen i vedhæftede fil. 

Programarbejdet for 2023 kører på højtryk og de tekniske rejsearrangører har lagt sig i selen 

for at arrangere de bedste rejser og udflugter for os- i kan godt glæde jer  

I næste uge holder jeg vinterferie med mine børn- der skal skæres græskarlygter og hygges 

med gåture og varm kakao- jeg håber også at i alle får en skøn uge, og måske endda med 

børnebørn eller andre i har kær? Jeg er tilbage på kontoret igen mandag den 24. oktober. 

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 
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