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Nyhedsmail november 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Den 25. oktober kunne Pensionisthøjskolen endelig afholde sin jubilæumsfest. 107 var tilmeldt- 

tak til alle Jer der kom, det var dejligt at fejre dagen med Jer. Der var flotte taler ved 

borgmester Ole Vind, Brugerrådsmedlem Gerda Volkmann, Erik Christensen som talte på vegne 

af Ældre Sagens tre lokal afdelinger samt undertegnede. Køkkenet serverede dejlig 

hjemmebag, kaffe og bobler- alt var som det skulle være når man fylder rund  

Priserne i samfundet stiger for alle og egentlig vil vi holde vores prisniveau, men for at tingene 

kan hænge sammen må vi hæve prisen på vores juleafslutning i Lindved fra de 150kr. til 175kr. 

Jeg håber fortsat, at alle der vil, kan være med trods denne lille prisstigning. Til juleafslutningen 

i Hedensted kan vi holde prisen. Alle der har meldt sig til vil blive kontaktet. 

Man kan tilmelde sig og betale for juleafslutningen i Hedensted samt julefrokosten i Lindved, 

ved de kommende Højskolemøder- tilmeldingen er bindende. 

 

Vandreholdet over ”stok og sten”  

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 spørgsmål eller ideer til vandreture kan du kontakte Kirsten Madsen på tlf.: 2968 2290 

eller e-mail: kjmadsen13@hotmail.com 

Og så vil jeg benytte lejligheden til at lave lidt reklame for ”Kunstpletten”, som er en lille butik i 

Hedensted. Det er 14 forskellige kunstnere der udstiller og sælger deres håndværk. Der er alt 

fra smykker, malerier, skulpturer, strik, keramik, glaskunst mv. ”Kunstpletten” er beliggende på 

Østerbrogade 12, i Hedensted og holder åbent ons.- tors.- og fredag 12.00 til 17.30 og lørdag 

9.30 til 13.00.  
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Efterårets sidste foredrag er som følger 

2. november i Hedensted Kirkecenter- Mit liv i søværnet i 3 generationer 

9. November i Lindved Sognegaard- Mit liv i søværnet i 3 generationer 

16. november i Hedensted Kirkecenter- At rejse med hjertet forrest 

23. november i Lindved Sognegaard- At rejse med hjertet forrest 

30. november i Hedensted kirkecenter- Juleafslutning- pris 100kr. betales på de forgående 

møder 

7. december i Lindved Sognegaard- Julefrokost- pris 175kr. betales på de forgående møder. 

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

mig til at se jer alle derude 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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