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Nyhedsmail marts 2023 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Så gik vinteren med hastige skridt ja, man kan jo næsten sige flyvende. Når jeg tænker over 

det, har vi haft utrolig meget stormvejr- men februar har været snu og skænket os varme 

her de sidste dage, så husker vi nok det  Jeg glædes over alle forårsbebuderne i min have 

og at vi kan pynte med smukke forårsblomster ved højskolemøderne. 

Hvad jeg troede blev en stille tid på kontoret ændrede sig ret hurtigt efter udgivelsen af 

sidste nyhedsmail. Med udviklingsarbejde, en uges ferie med børnene, messe i Herning og 

planlægning af næste år gik meget af tiden. Vores Kultur og fritidskonsulent Inger, har valgt 

at gå på efterløn, så februar bød også på samtaler og vi har nu fundet en ny kollega som 

tiltræder 1. april. 

Som varslet i sidste nyhedsmail, er der et spørgeskema med i denne mail. Brugerrådet og 

jeg vil meget gerne, hvis du/i vil bruge lidt tid på at udfylde det og sende det tilbage til mig. 

På den måde kan vi imødekomme Jeres ønsker om hold, foredrag og rejser på bedst mulig 

vis. Send gerne skemaet til mig senest den 9. marts. 

Vil du nå at med os på tur i 2023 er der stadig ledige pladser på følgende ture: 

NY Polen med velvære 24. til 28. april- FÅ LEDIGE PLADSER 

Lille Vildmose 17. maj- FÅ LEDIGE PLADSER 

Helgoland og Schleswig- Holstein 22. til 24. maj 

Lolland og Falster med revy 14. til 17. juni 

Sommersang i Mariehaven 18. juni 

Flugt museum og Blåvand 21. juni- FÅ LEDIGE PLADSER 

Vraa højskole 31. juli til 6. august 

Kend din kommune 10. august 

Thy 16. til 18. august 

Kulturmøde på Mors 24. august 

Belgien, Holland og Tyskland 28. august til 1. september 

Brande og Brunkulslejrene 5. september 

 

Tilmelding via phs.hedensted.dk eller ring 23809837  

https://phs.hedensted.dk/aktiviteter/rejser-og-udflugter/oversigt-over-rejser-og-udflugter
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Højskolemøderne marts er: 

1. marts Hedensted Kirkecenter   På plejehjem med trillebør og halmballe 

    ved Arendse Lillesø og Tanja Marcher 

  

8. marts Lindved Sognegård   50 år i dansk presse 

15. marts Hedensted kirkecenter  ved Tommy Poulsen 

  

22. marts Lindved sognegård   De hvide busser på Møgelkær 

29. marts Hedensted Kirkecenter  Ved Vagn Nedergaard 

 

30. marts Årsmøde   Valg til Brugerrådet 

Hedensted Sognegård 

  

Vandreholdet over ”stok og sten” 

For at du altid har mulighed for at planlægge i god tid, vedhæfter vi her vore planlagte 

vandreruter med 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 sensommeren eller efteråret, 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. 

Vandretur den 8. marts kl. 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 kl. 10.00   Purhøj 

Mødested: Purhøjvej 66, Bjerre, 8783 Hornsyld 

Guide: Kaj 

Vandretur den 5. april kl. 10.00   Sandbjerg vig (bugten) 

Mødested: Vi mødes ved Sandbjerg Vig (bugten) v. Juelsminde. Her laver vi kørselsaftaler 

og kører til Palsgaard gods Palsgaardsvej 10. Vi går fra Palsgaard Gods og tilbage til Bugten 

ad hjertestien. Der efter kører vi tilbage til Palsgaard Gods og drikker vores kaffe. 

Guide: Kirsten 
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Vandretur den 19. april kl. 10.00   Øster Snede 

Vi går ca. 6 km på en blanding af trampestier og asfalt 

Mødested: Lindvedvej 30, 8723 Løsning. Parkeringspladsen lige overfor kirken 

Guide: Ellen 

Vandretur den 3. maj kl. 10.00   Vejlefjord 

Vi går en tur rundt om det ikoniske Hotel Vejlefjord og parken/skoven bagved. En tur med 

flotte udsigtspunkter hvor vi holder små pauser hvor der bliver fortalt historier. Turen er ca 

5 km men en del kuperet. Fodtøj til mudret terræn vil måske være en god ide afhængig af 

vejret. 

Mødested: Sanatorievej 27 C, 7140 Stouby. Kør til venstre forbi Rehabiliteringscentret og 

ned til parkeringspladsen overfor det lille vandværk 

Guide: Hanna og Kurt 

Vandretur den 17. maj kl. 10.00   Hvirring 

Mødested: Hvirring kirke, Hvirringvej 70, 8762 Flemming 

Guide: Marna og Svend 

Vandretur den 31. maj kl. 10.00   Løsning 

Turen går gennem sebberupskov til Rimmerslund, omkring Put and Take søerne, langs 

banen og tilbage igen. 

Mødested: Remmerslundvej, sebberupskov p-plads. Over for genbrugspladsen- kør efter 

Remmerslundvej 35, 8723 Løsning 

Guide: Anders 

 

Dette var alt for nu og jeg ønsker jer alle et skønt forår fra i morgen  Jeg glæder mig til at 

vi ses der ude på et hold eller til et højskolemøde. 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

M:+452380983 
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