
 
 

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

 

Nyhedsmail marts 2023 

Kære alle brugere af Pensionisthøjskolen 

Jeg tillader mig lige at sende en ekstra nyhedsmail her i marts. Jeg har lige et par ting jeg 

gerne vil fremhæve. 

Kunstudstilling 

I weekenden den 25. og 26. marts 2023 inviterer Kunstnernetværket indenfor til deres 

årlige kunstudstilling i Stouby Multihus.Kom og oplev en verden fuld af former, farver og 

forskellige materialer, når 50 lokale kunstnere står klar til at vise nogle af deres værker 

frem. Du kan opleve alt lige fra billedkunst, glaskunst og keramik til pileflet, skulpturer og 

trædrejning. På scenen vil der i løbet af weekenden være musikalsk underholdning ved 

Trio Juelsminde og Helene Hartz Bak. Se vedhæftede plakat. 

Kom med og slip sanserne løs! 

Udstillingen er åben både lørdag og søndag kl. 10.00-16.00, og der er gratis entré. 

Læs mere på: https://kunstnernetvaerket.hedensted.dk/udstillinger/udstilling-2023 

Spørgeskema 

Jeg har tidligere udsendt et spørgeskema via nyhedsmail. Det har voldet jer lidt problemer 

at svare på, derfor forlænger jeg svarfristen så i har måneden ud til at svare. 

Spørgeskemaet er med til højskolemøderne hvor man kan udfylde den på stedet, man kan 

tage det med hjem og aflevere det senere.  

Spørgeskemaet kan også printes hjemme, udfyldes og der er mulighed for at indlevere det 

på alle rådhuse- bare i siger at det skal sendes internt til mig. 

Vil man gerne sende det elektronisk, kan man markere spørgsmålene, kopiere dem over i 

en mail og så besvare dem der. Volder teknikken problemer så skal i endelig ringe, jeg 

hjælper gerne  Spørgeskemaet er vedhæftet denne mail. 

Årsmøde 

Husk at der er Årsmøde i Brugerrådet den 30. marts- tilmelding er nødvendig. På årsmødet 

snakker vi om det forgangene år og hvad vi vil det kommende år. Pensionisthøjskolen er 

vært ved boller, kage og kaffe- arrangementet er GRATIS. 

Du kan tilmelde dig via linket her https://hedensted.nemtilmeld.dk/720/ eller ringe til mig. 
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Ønsker du ikke nyhedsmails fra Pensonisthøjskolen, vil vi gerne bede dig om, at skrive tilbage til os, således du kan 
blive slettet. 

 

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

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 

Højskolemøderne marts er: 

15. marts Hedensted kirkecenter  50 år i dansk presse 

    ved Tommy Poulsen 

22. marts Lindved sognegård   De hvide busser på Møgelkær 

29. marts Hedensted Kirkecenter  Ved Vagn Nedergaard 

 

Dette var alt for nu. 

Venlig hilsen 

Annabel Hillestrøm Bækkegaard 

 

Kultur og Fritid  

Stationsparken 1, 7160 Tørring 

annabel.hillestrom@hedensted.dk  

M:+452380983 

https://phs.hedensted.dk/aktiviteter/rejser-og-udflugter/oversigt-over-rejser-og-udflugter
mailto:annabel.hillestrom@hedensted.dk

