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Nyhedsmail januar 2023 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

 

Rigtig godt nytår til jer alle. Jeg håber i har haft nogle dejlige juledage og kom godt ind i det nye år. 

Vi er i fuld gang med opstart af diverse hold og det er dejligt at se så mange af jer igen. Husk at i 

altid må tage venner og naboer med- der er altid plads til en mere.  

Mine nytårsønsker fra sidste år gik heldigvis i opfyldelse. Jeg ønskede mig at vi kunne ses mere end 

i 2021, at rejsedrømmene måtte gå i opfyldelse og at Corona var på tilbagetog. Corona er vi ikke 

sluppet helt af med, men det er vist en virus vi må lære at leve med. 

Men hvad kan vi så ønske os af 2023? Her fra Pensionisthøjskolens side, ønsker jeg mig at vi får en 

god rejseorienteringsdag den 11. januar. En sådan dag har endnu ikke været afviklet i min tid. Jeg 

håber i alle vil tage godt imod det nye koncept og meld gerne (konstruktivt) tilbage. Dagen er jo til 

for jeres skyld. 

For 2023 ønsker jeg mig også at flere seniorer vil deltage i Pensionisthøjskolens aktiviteter, rejser 

og udflugter. I Pensionisthøjskolen arbejder vi hele tiden på at blive mere synlige, men kender du 

til et sted hvor vi endnu ikke er synlige, så giv mig endelig besked, så vil jeg tage hånd om det i det 

omfang jeg kan. 

Er du usikker i brugen af vores hjemmeside eller hvordan man melder sig til rejser, så udbyder vi 

igen kurser. Dato og mødested kan du se nedenfor og husk at den 12. januar sidder vi klar ude i 

nærheden af dig til at hjælpe, eller grib telefonen og ring til mig. På side 6 i programmet kan i læse 

mere om tilmelding. 

 

Vigtige datoer i januar: 

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 

 

 

Vandreholdet over ”stok og sten” 

Vi vandrer for det meste i Hedensted kommune, ind i mellem lige på grænsen i andre kommuner. 

Har du en god ide til hvor vi skal vandre i løbet af sommeren, så tøv ikke og kontakt Kirsten 

Madsen på tlf:29682290 eller e-mail: kjmadsen13@hotmail.com 

Her nedenfor kan du se hvor vi går de næste par måneder. 
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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 

Vi går ad Stjernevejskvarteret gennem industriområdet, langs marker- på asfaltvej og grusvej. 

Mødested: Løsning stadion klubhus. Tranebovej, Løsning. 

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   Stenhøj via Rand strand 

Vi går fra parkeringspladsen, op ad vejen, drejer til højre- går ad Rand strand og tilbage langs 

fjorden 

Mødested: Stenhøj parkeringsplads ved Stouby. Kør fra Vejlevej og ned ad Smedskærlund, fortsæt 

til Staksrode og kør ned ad Staksrodevej indtil i kommer til en stor skovparkeringsplads. 

Guide: Kirsten  

Vandretur den 22. marts 10.00   Purhøj 

Mødested: Purhøjvej 66, Bjerre, 8783 Hornsyld 

Guide: Kaj 

Jeg håber også i alle har fået fingre i det nye program og fået lyst til at deltage på hold eller 

udflugter. 

Dette var alt for nu. Jeg glæder mig til vi ses 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

M:+452380983 
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