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Nyhedsmail december 2022 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

”Nu er det altså jul igen, det la’r sig ikke skjule…” Vi er i fuld gang med juleafslutningerne på 

diverse hold og til højskolemøder og årets julegave i form af Pensionisthøjskolens program, er nu 

på gaden. I det vedhæftede dokument kan du se hvor du kan finde programmet i nærheden af dig 

 

Jeg kan også allerede nu afsløre at der har sneget sig et par fejl ind i programmet. Det drejer sig 

bl.a. om højskoleopholdet hvor der står at tog tur/retur koster noget- det er en fejl- Der er 

naturligvis en bus med opsamling i kommunen, indregnet i prisen  

Drillenissen havde også været på spil og fjernet et af vore nye hold. Det er et bordtennishold i 

Juelsminde:  

Bordtennis for alle 
I samarbejde med Klakring Idrætsforening 
Sted: Juelsminde Hallerne, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde 
Start: Torsdag den 5. januar 2023 
Tid: Torsdag kl. 18.00-20.00 
Kontakt: Berit Schmidt Hansen, tlf. 40599025 
Pris: 200 kr. for en halv sæson 
 
Bordtennis er verdens hurtigste sport. Her bliver både kondition, reaktion og koncentration 
udfordret. Bordtennis er både for unge og ældre samt øvede og nybegyndere. Kom og bliv en del 
af et fællesskab, hvor vi både bliver bedre bordtennisspillere, men hvor der også er tid til sjov og 
socialt samvær. 

I sidste nyhedsmail skrev jeg om en ledig plads til juleturen- den blev hurtigt afsat, men skulle der 

være to der gerne vil med på årets juletur til København på søndag den 11. december, så har jeg 

to ledige pladser. Ring gerne til mig, så finder vi ud af det. Vi skal høre DR-pigekoret og kommer en 

tur i Tivoli. 

Af vigtige datoer i det nye år kan jeg nævne: 

6. januar  kursus i hjemmesiden og rejsetilmelding Juelsminde rådhus kl 10.00 til 11.00 

9. januar kursus i hjemmesiden og rejsetilmelding Hedensted rådhus kl 13.00 til 14.00 

10. januar kursus i hjemmesiden og rejsetilmelding Tørring rådhus kl. 12.00 til 13.00 

11. januar rejseorienteringsdag    Lindved sognegård kl.13.30 til 16.00 

12. januar åbning af rejsetilmelding kl 9.00  hjemmesiden phs.hedensted.dk  

eller ring 23809837 

 

30. marts Valg til brugerrådet   Hedensted sognegård kl 14.00  
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Vandreholdet over ”stok og sten” 2023 

Som du kan se er turen den 8. marts ikke planlagt, så har du en god ide til hvor vi skal gå hen, eller 

bare et godt sted at gå i løbet af sommeren, så tøv ikke og kontakt Kirsten Madsen på tlf:29682290 

eller e-mail: kjmadsen13@hotmail.com 

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 

Vandretur den 25. januar 10.00   Boller slot 
Langs kysten på stisystem mod Bisholt strandvej. Turen er på 6 km. 
Mødested: Drej ned ad Boller slotsvej, forbi slottet og ca. 100m frem til P plads på venstre side 
Guide: Kirsten Madsen 

Vandretur den 8. februar 10.00   Løsning 

Langs kysten på stisystem mod Bisholt strandvej. Turen er på 6 km. 

Mødested: Mødestedet kommer med nyhedsbrevet i januar 

Guide: Anders 

Vandretur den 22. februar 10.00   Palsgård 

Vi går gennem den nye park ved Palsgård slot og videre 

Mødested: Palsgårds parkeringsplads 

Guide: Bente Rode 

Vandretur den 8. marts 10.00   IKKE planlagt endnu 

Mødested:  

Guide:  

Vandretur den 22. marts 10.00   Purhøj 

Mødested: Purhøjvej 66, Bjerre, 8783 Hornsyld 

Guide: Kaj 

Jeg går på juleferie onsdag den 21. december og er retur tirsdag den 3. januar 2023. Jeg vil ønsker 

jer alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår hvor jeg også glæder mig til at dele 

mange oplevelser og stunder med jer. 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

M:+452380983 
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