
 
 

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

 

Nyhedsmail november 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

November er gået med lynets hast. De sidste aftaler iht. næste års program er faldet endelig på 

plads og vi kunne den 21. november ligge sidste hånd på programmet og sende det i trykken. 

Nu glæder vi os til, at det kommer og vi kan fordele det ud til Jer. Jeg skriver når alle 

Programmer er fordelt i kommunen  

Husk at melde Jer til juleafslutningen i Hedensted og julefrokosten i Lindved. I kan selv tilmelde 

jer via phs.hedensted.dk eller ringe til mig, så hjælper jeg jer  

Der er desværre en deltager på juleturen som er blevet forhindret i at deltage- så hvis der er én 

der kunne tænke sig at komme med til København og høre DR-pigekoret og komme en tur i 

Tivoli, så tøv ikke og ring til mig, så formidler jeg kontakten. Pladsen i bussen er i den bagerste 

del. 

 

Vandreholdet over ”stok og sten”  

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. 

Vandretur den 11. januar 10.00   Lindved 

Gåturen i dag er i Lindved. Vi går fra det gamle Lindved til det nye. Vi går i byen.  

Mødested: Parkeringspladsen over for det gamle plejehjem. Gammel landevej 45, Lindved, 

7100 Vejle 

Guide: Keld og Kaj 

Planen for vandreture i det nye år udkommer i december. 

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

eller e-mail: kjmadsen13@hotmail.com 
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Kom til bords med kulturen i de hyggelige rammer på Borupsminde 

Søndag den 4. december 2022 kl. 15.00-17.00 inviteres du på æbleskiver og gløgg i vaskeægte 

Morten Korch omgivelser på Borupsminde i Stouby, hvor kulturen vil sidde med til bords. 

Temaet for arrangementet er ”Litteratur”, og sammen skal vi lytte, tale, synge og forhåbentlig 

få ny viden og nye indtryk med hjem. 

Hør Mads-Peder Winther Søby fra Juelsminde fortælle om sit forfatterskab. Han vil 

efterfølgende læse et stykke op af hans humoristiske og fabulerende julefortælling ”Jul i Juls-

minde”, der tager sit afsæt i Bjerre Herred, hvor nisserne har fået nok af menneskernes stress 

og jag. 

Herefter vil Lilo Liselotte Germer fortælle om sit arbejde som illustrator på børnebøgerne ”Det 

syvende æg” og "Flodens farer", som forfatteren Michael Lycke har skrevet. Hun vil bl.a. 

fortælle om, hvordan hun griber en sådan opgave an samt give et indblik i processen mellem 

illustrator og forfatter.  

Annelise Corydon Frederiksen vil spille op til fællessang, så julestemningen for alvor kan sætte 

ind. 

Billetten koster 50 kr. og inkluderer æbleskiver, gløgg, og foredrag. OBS tilmeldingsfrist 30. 

november. Der er kun plads til 30 gæster, så køb din billet allerede i dag på: 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/712/. 

 

Jeg håber at alle de ovenstående tilbud har givet anledning til aktiviteter 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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