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Velkommen til Pensionisthøjskolen 
og idræt i dagtimerne

Program for 2022
Pensionisthøjskolen og idræt i dagtimerne er et kommunalt tilbud til 
kommunens borgere. Der arrangeres kulturelle arrangementer, udflugter 
og rejser, samt motionstilbud.

Målsætningen er at styrke de sociale relationer og være med til at styrke 
sundheden i Hedensted Kommune.

Som deltager i vore aktiviteter, kan du opleve glæden ved at synge, be-
væge dig, lytte til det levende ord med efterfølgende debat, oplevelser i 
naturen, lære nyt og opleve andre landes kultur- og samfundsforhold.

Dette er vores nye helårsprogram for 2022, som du meget gerne må tage 
med hjem. Husk også at tage et med til naboen.

Programmet er sammensat ud fra ønsker, der er fremkommet gennem 
en brugerundersøgelse. Herefter har vi lavet en beskrivelse af vores 
arrangementer, de forskellige hold, samt vores udflugter, rejser og 
studieture. Der er frit valg til at deltage i en eller flere aktiviteter.

Nogle aktiviteter og studieture er udfærdiget i samarbejde med andre 
foreninger - og vi hører også gerne fra din forening.

Til vores udflugter og rejser kræves tilmelding på grund af deltager-
begrænsning. Se side 6-7 hvorledes tilmeldingen foregår.

Vi håber programmet vil give dig inspiration til aktiviteter.

De bedste hilsner

Pensionisthøjskolens brugerråd og
Annabel Hillestrøm Bækkegaard 
Leder af Pensionisthøjskolen
annabel.hillestrom@hedensted.dk - Tlf. 2380 9837
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Pensionisthøjskolens Brugerråd

Karen Bornemann, Søndergade 62, 8783 Hornsyld  Tlf.:  6168 7699 
Gerda Volkmann, I. P. Hansensvej 7, 7171 Uldum Tlf.: 2889 9688
Irene Laursen, Smedetoften 1, 8722 Hedensted Tlf.: 2371 6929
Laurits Lauritsen, Toftevej 12, Glud, 7130 Juelsminde Tlf.: 3098 5071
Ragnhild Hansen, Bredgade 55, 7160 Tørring Tlf.: 5093 1822
Steen Larsen, Grønlund 18, 7160 Tørring Tlf.: 2826 5691
Vagn Jensen, Blichersvej 10, 8723 Løsning Tlf.: 2390 9538

Suppleant
Marie Munk, Moseparken 19, 8722 Hedensted  Tlf.:  5194 1971

Årsmødet i Brugerrådet med valg til Brugerrådet afholdes  
onsdag den 30. marts  kl. 14.00 i Hedensted Sognegård

Brugerrådet i Pensionisthøjskolen

Brugerrådets arbejde består af tre - fire  møder årligt med Pensionisthøj-
skolens leder Annabel Hillestrøm Bækkegaard. 

Her taler vi om erfaringer med nuværende aktiviteter og om kommende 
aktiviteter, hvilket vi i Brugerrådet er medbestemmende om. 

Medlemmerne af Brugerrådet er gerne ”praktiske hjælpere” ved nogle 
aktiviteter, så som at modtage betaling ved aktivitets opstart, dække bord 
og servere ved højskolemøder, komme med forslag til vandreture ”Over 
stok og sten”, er behjælpelig med den digitale verden, - f. eks. ved rejsetil-
melding og anden tilmelding. 

Hvert forår holdes der årsmøde, hvor rådets medlemmer er på valg hvert 
andet år. Brugerrådet modtager meget gerne nye ideer til aktiviteter, fore-
dragsholdere, rejsemål eller udflugter – ja måske sidder DU med en helt 
ny ide til en aktivitet.

Vi modtager også gerne ris og ros for det igangværende, måske du har en 
ide til, hvordan vi f.eks. kan gøre tingene bedre. Tøv ikke med at henvende 
jer til os i Brugerrådet. Vi vil rigtig gerne sammensætte et program ud fra 
brugernes ønsker.

Ønsker du at modtage Pensionisthøjskolens nyhedsmail, 
send da venligst dit fulde navn, adresse og telefon nummer 
til mail: annabel.hillestrom@hedensted.dk

Du kan også løbende holde dig orienteret på Pensionisthøjskolens 
hjemmeside: phs.hedensted.dk



Ny tilmeldings måde  
til rejser og ture 2022
Hvordan tilmelder jeg mig?
Fra i år er det ikke længere muligt at melde sig til via vores kendte 
”midterside”. Alle rejser tilmeldes og betales digitalt via vores hjemmeside 
phs.hedensted.dk. Her går du ind under rejser og ture, finder den rejse 
eller tur du ønsker at deltage i og følger sidens anvisninger. 

Hvis du føler dig usikker i brugen af online-tilmelding, 
udbyder vi kurser følgende steder:
Tørring:  Mandag den 10. januar kl. 11.00 til 12.00. Administrationshuset
 i Tørring, Stationsparken 1, mødelokale 2.
Hedensted:  Tirsdag den 11. januar kl. 14.00 til 15.00. 
 Rådhuset i Hedensted, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted, 
 indgang H i mødelokale 5.
Julesminde:  Torsdag den 13. januar kl. 10.00 til 11.00.  
 Rådhussalen, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde.

Driller teknikken stadig, sidder Brugerrådet klar til at hjælpe dig 
fredag den 14. januar på følgende lokationer og tidspunkter:

Juelsminde Rådhus: Mødelokale 102 - kl. 9.00 til 12.00
Hornsyld Bibliotek: kl. 13.00 til 15.00
Hedensted Rådhus: Indgang H, mødelokale 3 - kl. 9.00 til 12.00
Løsning sundhedshus: Kantinen - kl. 13.00 til 15.00
Tørring, Administrationshuset: Mødelokale 6 - kl. 9.00 til 14.00
Uldum bibliotek kl. 9.00 til 12.00
Lindved Højtoften bofællesskab, Gl. landevej 66 A, Lindved: 
Mødelokale ved hovedindgangen til højre, kl. 13.00 til 15.00

Det er vigtigt, at du husker dit betalingskort og Nemid/ Mitid. 
Hvis du har MobilePay kan det også bruges. 
Husk at dit kort og MobilePay skal være sat op til nethandel. 

Rejseorienteringsdag

Onsdag den 12. januar er der en rejseorienteringsdag i Lindved Sognegård 
kl. 13.30 til 16.00, hvor vore tekniske rejsearrangører kommer og fortæller 
om de forskellige rejser.

Hvornår kan jeg tilmelde mig?
Fredag den 14. januar åbner vores online tilmelding kl. 9.00. Har du ikke 
mulighed for at tilmelde dig elektronisk hjemmefra, kan du møde op og få 
hjælp fra vores brugerråd i nærheden af, hvor du bor. Se under datoer og 
steder under ”hvordan tilmelder jeg mig?”.

Tilmeldingerne sker efter ”Først til mølle princippet”. Der vil blive oprettet 
ventelister, hvor du kan skrive dig op i tilfælde af udsolgt tur.
OBS! Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt. Hvis der skal tages hen-
syn til diæt eller reservering af plads i bussen, er det vigtigt, at dette angives 
ved tilmelding. 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg bestiller en rejse?
Ved rejser er det vigtigt at være opmærksom på følgende: 

• Udløbsdato i pas

• Sygesikringsbevis gult og blåt – det blå skal medbringes på rejser 
 i udlandet. 

• Forsikringer - Særligt i forbindelse med rejser til udlandet er det vigtigt,
 at man har sine forsikringsforhold i orden. Derfor opfordrer vi til, at 
 man kontakter sit eget forsikringsselskab.  
 Vi anbefaler altid afbestillings- og rejseforsikring - både i Danmark og 
 udlandet. Har du ikke tegnet forsikring, kan vi ikke hjælpe dig med at 
 få pengene retur ved afbud.

• Får du receptpligtig medicin, medbringes en medicinliste fra apoteket 
 eller lægen. 

Hvem kan jeg spørge hvis jeg har spørgsmål?
Skulle du have spørgsmål til din tilmelding kan du kontakte Annabel  
på tlf. 2380 9837 eller pr. mail annabel.hillestrom@hedensted.dk
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Vi tager situationsbilleder på vores hold, busture og rejser. 
På Hedensted Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid 
kan du læse mere om, hvordan vi i Pensionisthøjskolen behandler 
dine personlige oplysninger og billed data.

Aktiviteter på hold
Betaling for aktiviteterne foregår ved første mødedag,
hvor der kan betales kontant eller med MobilePay. 
Efterfølgende udleveres en deltagerliste, som herved er kvittering.
Vi gør opmærksom på, at der ikke kan betales med kontanter fra 2023.   
Vi arbejder på en løsning, så alle kan deltage på de hold, de ønsker.

Vandrerholdet ”Over stok og sten”  

Sted: Forskellige steder i Hedensted Kommune 
 og lidt hos nabo kommunerne
Start: Den 6. april -  20. april - 4. maj - 18. maj - 1. juni - 15. juni - 29. juni 
  3. aug. - 17. aug. - 31. aug. - 14. sept.
Tid: Hver anden onsdag kl. 10.00 til 12.00 
Tovholder: Jette Højgaard tlf. 4040 9518

Første gang mødes vi ved herregården Hvolgaard ved Ølholm.  
Hvolgårdsvej, der er ikke noget nummer, men kør ind ved Dannebrogsflaget. 
Turen bliver mest på mindre asfalterede veje. 

Vandrerholdet ”Vintervandrene”  

Sted: Forskellige steder i Hedensted Kommune 
 og lidt hos nabo kommunerne
Start: Den 12. jan. - 26. jan. - 9. feb. - 23. feb. - 9. mar. - 23. mar. og 
 28. sep. - 12. okt. - 26. okt. - 9. nov. - 23. nov - 7. dec.
Tid: Hver anden onsdag kl. 10.00 til 12.00 
Tovholder: Kirsten Madsen tlf. 2968 2290

Første gang mødes vi på parkeringspladsen ved Hornsyld Svømmehal.  
Vi går via stisystemer til Bråskov, videre til Brå Mølle og hjem via Bråskov.

Gælder for begge hold: Vi er en flok glade vandrere, der på skift arrangerer 
vandreture. Vi går i meget forskelligt terræn og ca. 5 til 6 km. 
Vi får motion, en masse snak og frisk luft. Så har du lyst til at færdes i naturen 
er dette lige holdet for dig. Efter gåturen vender vi tilbage til den medbragte 
kaffe, evt. madpakke og måske en lille klapstol til at sidde på.

Har du set vores  
nye hjemmeside?

I 2021 har vi opbygget og testet vores nye hjemmeside 
og nu er den i luften med alle sine funktioner.

Tag et kig på phs.hedensted.dk 
og se om vi ikke har det helt rette tilbud til dig!
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AALE
Vandrehold  

Sted: Ved tidligere foderstof i Aale 
Tid : Hver mandag kl. 14.00
Tovholder: Else Marie Kjærgaard, tlf. 2178 7589

Ring gerne i forvejen, hvis du er ny og gerne vil med ud at gå.

GLUD 
Krolf  

I samarbejde med Idrætsforeningen
Sted: Sportspladsen, Sønderbakken 27, 7130 Juelsminde 
 - bag skolen i Glud 
Start: Hele året.  
Tid : Mandag kl. 14.00 til 16.00 og onsdag kl. 9.30 til 11.30 
Tovholder: Iben Sørensen, tlf. 2843 8028
Pris: 150,- kr. for et år.

Kom og prøv spillet. Der er køller og kugler til rådighed. 
Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.

Senioridræt på mixhold 

Sted: Glud hallen, Sønderbakken 25 B, Glud, 7130 Juelsminde
Start: Torsdag den 13. januar og 8. den september
Dag: Hver torsdag kl. 9.00 - 10.30 (i vinterhalvåret)
Instruktør: Laurits Lauritsen, tlf. 3098 5071
Pris: 100,- kr.

Der tilbydes fælles opvarmning i hallen, hvor hele  kroppen bliver arbej-
det igennem. Derefter er der Tæppecurling, Skumtennis, ”Bedste” Volley, 
Bordtennis, Bowls samt Pickleball.

HEDENSTED
Idræt i dagtimer - Gymnastik, Krolf og Volly

Seniorgymnastik på mixhold 
I samarbejde med ÆldreSagen, Hedensted

Sted: Hedensted Centret, Gesagervej 68, Hal A, Hedensted
Start: Den 10. jan. Efteråret start den 12. sep. Ferie i uge 7 og 42
Tid: Mandag kl. 9.40 – 10.40
Instruktør: Sonja Brix
Pris: Forår: 12 gange for 300,- kr. Efterår: 12 gange for 300,-kr.
 
Vi arbejder hele kroppen igennem ledsaget af god musik. Kom i afslappe
tøj og medbring liggeunderlag. Der er mulighed for omklædning og bad.

Krolf - indendørs/udendørs 
I samarbejde med ÆldreSagen, Hedensted
Sted: Hedensted Centret, Gesagervej 68, Hal A, Hedensted
Start: Indendørs den 3. januar og den 5. september
 Udendørs den 21. april til den 1. september. 
Tid : Mandag kl. 14.00 (inde) – Torsdag kl. 14.00 (ude)
Kontakt:  Jørgen Tønnes, tlf. 4057 2079
Pris: 100,- kr.

Kom og prøv spillet. Der er køller og kugler til rådighed, samt instruktør  
til at lære os reglerne. Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen. 

Volley 60+ 
I samarbejde med ÆldreSagen, Hedensted
Sted: Hedensted Centret, Gesagervej 68, Hal A, Hedensted
Start: Den 4. jan. til den 5. april og den 6. sep. til den 13. dec.
Tid : Tirsdag kl. 14.00 – 15.30
Kontakt: Lis Jacobsen, tlf. 2282 3994
Pris: 100,- kr. for hver sæson.

Er du vild med boldspil, så kom til Volley 60+. Vi spiller med en blød bold  
på en badmintonbane. Alle kan være med.

t 

Kan tilmeldes via phs.hedensted.dk 
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Seniordans 
Sted: Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hede
Start: Forår start den 6. januar. Ferie uge 7 
 Efteråret start den 15. september. Ferie uge 42
Tid: Torsdag kl. 14.00 – 16.00
Instruktør: Birte Stisen og Freddy Herbst
Pris: 10 gange 250,- kr.

Er du vild med dans, så kom og dans dig glad. Seniordans er godt for 
hjerte, hjerne, helbred og humør. Dansene er partnerfri og alle kan være 
med – også nybegyndere. Medbring lidt vand, kaffe eller frugt til pausen.

Syng sammen  
I samarbejde med ÆldreSagen Hedensted

Sted: Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted
Start:  Forår: 13. jan. - 27. jan. - 10. feb. - 24. feb. - 10. marts - 24. marts
 Efterår:  29. sept. - 13. okt. - 27. okt. - 10. nov. - 24. nov.  - 8. dec.
Tid: Hver anden torsdag kl. 9.30 - 11.30 
Musik : Klaver Vita Kristensen - Sang: Inge Ditlevsen
Pris: Forår 6 gange for 150,- kr. - Efterår 6 gange 150,- kr.
 
Kom og få sangmusklerne brugt, her kan alle nemlig være med, bare man 
har lyst til at være sammen med en masse sangglade mennesker.  I pausen 
hygger vi os med en kop kaffe og en god snak. 

Vandrehold  

Sted: Biblioteket
Tid : Hver tirsdag kl 10.00
Tovholder: Ingrid Rosenvinge tlf. 4014 2436, Edith Sørensen tlf. 4163 1257

nsted

Padel  
Sted: Padel Arena, Hedensted, Lundagervej 22, 8722 Hedensted.
Start: Den 7. januar.
Tid : Fredag kl. 10.00-11.30
Instruktør:  Sune Mortensen - Tilmelding på telefon 2575 7517.
Pris: 250 kr. (12 gange)

“Vi skal have det sjovt med Padel”. Den nye populære aktivitet giver tilpas 
sved på panden - er rigtig nem at spille og super sjov. Alle kan være med.  
Der er gratis bat og bolde, alt du skal have med er et par gode indendørs-
sko. Der afsluttes med gratis kaffe. Padel i fællesskab med andre bidrager  
til godt humør og livsglæde. 

HORNSYLD
Petanque  
I samarbejde med HIF
Sted: Ved Hornsyld Idrætscenter, foran biblioteket, 
 Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld
Start: Hele året          
Tid: Hver tirsdag kl. 14.00 - 16.00
Tovholder: Ove Hyldborg Sørensen tlf: 2339 2540
Pris: 200,- kr. 
 
Har du lyst til at prøve spillet så kig forbi, vi skal nok tage godt imod dig.  

Kan tilmeldes via phs.hedensted.dk 
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JUELSMINDE
Syng sammen 
I samarbejde med ÆldreSagen, Juelsminde  

Sted: Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde
Dato:  Forår: 10. jan. - 24. jan. - 7. feb. - 21. feb. - 7. marts - 21. marts
 Fællessang på havnen i Juelsminde: 
 Mandag den 27. juni og 25. juli kl. 20.15
 Efterår: 26. sept. - 10. okt. - 24. okt. - 7. nov. - 21. nov. - 5. dec.
Tid: Hver anden mandag kl. 9.30 – 11.00
Leder: Lise Winther Olsen.
Musik:  Ved pianist - Jytte Kragh og Birte Stisen, klarinet og 

 bas - Freddy Herbst og violin - Kirsten Pedersen
Pris: 6 gange for 150,- kr.

Har du lyst til at være sammen med en masse sangglade mennesker, så 
kig forbi og se om det er noget for dig. I pausen hygger vi os i sanglokalet 
med den medbragte kaffe og en god snak. 

Seniordans 
I samarbejde med Ældre Sagen i Juelsminde

Sted: Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde  
Forår: Den 17.  jan. - 31. jan. - 14. feb. - 28. feb. - 14. marts - 28. marts 
Efterår: Den 19. sep. - 3. okt.- 17. okt. - 31. okt.- 14. nov. - 28. nov. 
Tid: Mandag kl. 10.00 -12.00

Instruktør: Bente Drammestrup 
Pris: 6 gange 150,- kr.

Er du vild med dans, så kom og dans dig glad. Seniordans er godt for hjerte, 
hjerne, helbred og humør. Dansene er partnerfri og alle kan være med  
– også nybegyndere. Vi danser i 2 x 45 min og har en pause på en halv time.  
I pausen drikker vi kaffe/te og kage kan tilkøbes for 10 kr.

Krolf 
I samarbejde med ÆldreSagen, Juelsminde
Sted: Hellebjerg Idrætsungdomsskole, 
 Jens Engbergs Allé 4, 7130 Juelsminde 
Start: Tirsdag den 19. april  
Tid : Hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00 
Tovholder: Martin Bech Jørgensen, tlf. 5193 6856
Pris: 50,- kr.
Kom og prøv spillet. Der er køller og kugler til rådighed, samt instruktør  
til at lære os reglerne. Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.

Senioridræt 
I samarbejde med  badmintonklubben, Juelsminde
Sted: Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde 
Start: Den 5. jan. - 30. marts og 14. sep. - 14 dec. 
Tid : Onsdag kl. 10.00 til 12.00 
Tovholder: Lilli Berdin, tlf. 4018 3726
Pris: Pris: 150,- kr. for et helt år.
Efter endt opvarmning spiller vi tæppecurling, Petanque og Bowls. 
Ved opstart i september er der kaffe og rundstykker i cafeen. 
Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.

Billard 
I samarbejde med  Juelsminde Billardklub
Sted: Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde
Tid : Der spilles hverdag.
Tovholder: Knud Erik Vig Hansen, tlf. 2339 2311
Pris: 550,- kr. for et helt år.
Kom og prøv det hyggelige og sjove spil i vore flotte klublokaler.  
Vi spiller både for sjov og tager til turneringer. Ring for tilmelding.

Vandrehold  

Sted: Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde
Tid : Torsdag kl. 13.00 til 15.00 (7- 10 km) Ferie efter skolernes ferieplan.
Tovholder: Carl P. Østerby tlf. 2872 8033 og
 Henning Christiansen tlf. 4031 3966
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LINDVED
Krolf  
Sted: Tingparken, Gl. landevej, Lindved, 7100 Vejle
Start: Torsdag den 21. april
Tid : Hver torsdag kl. 18.30
Kontakt:  Margot Harrison, tlf. 5132 9161

Vi har en dejlig park i Lindved hvor vi med private kræfter har lavet en 
krolf-bane. Vi har køller og kugler til rådighed og spiller 24 huller hver  
tirsdag aften, herefter hygger vi med vores aftenkaffe i pavillonen. Vi vil 
gerne have besøg af andre krolfspillere og vi besøger også gerne andre.

Vandrehold  

Sted: Lindved, start v. Tingparkens P-plads.
Tid : Efterår og vinter: Hver tirsdag kl. 9.30, 
 Sommer: Hver mandag kl. 18.30
Tovholder: Arne Henriksen - tlf. 7585 1203 og 
 Anna Marie Pedersen - tlf. 4092 0035

LØSNING
Vandrehold  

Sted: Løsning plejecenter
Tid : Hver onsdag kl. 9.30
Tovholder: Den sociale deminsion - tlf. 6161 2292

RASK MØLLE
Skydning i Rask Mølle  
I samarbejde med Honum og Omegns skytteforening og  
ÆldreSagen Tørring-Uldum

Sted: Klubhuset, Kildevej 11, 8763  Rask Mølle 
Start: Forår: Onsdag den 5. jan. - Efterår: Onsdag den 12. okt.
Tid: Hver anden onsdag kl. 10.00 - 12.00 
Instruktør: Søren Rasmussen, tlf  2146 1449
Pris: 35,- kr. pr. gang alt incl.

For kvinder og mænd,  øvede som nybegynder. Vi tilbyder pistol og gevær 
skydning på 15 mtr. bane - våben og ammunition til rådighed. Vi har også tid 
til hyggeligt samvær med kaffe.

RÅRUP
Petanque  
Sted: Sommer: Rårup Kirkecenter, Bakkedalsvej 25 K, 7130 Juelsminde
           Vinter: Rårup Hallen, Kirkedalsvej 53, 7130 Juelsminde
Start: Vi spiller hele året. 
 Maj t.o.m. september ude. Oktober t.o.m. april inde.
Tid: Sommer hver onsdag kl. 14.00 til 16.00
 Vinter hver torsdag kl. 14.00 til 16.00
Tovholder: Erna Rasmussen, tlf. 5184 3578
Pris: Kun i vintersæson 225,- kr.

Har du lyst til at prøve spillet så kik forbi, vi skal nok tage godt imod dig. 
I samarbejde med Rårup Idrætsforening.
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TØRRING
Seniordans 

Sted: Gudenåcentret i Tørring, Kirkevej 10, 7160 Tørring
Forår: 10. jan., 17. jan., 24. jan., 31. jan., 7. feb., 21. feb., 28. feb., 
 7. marts, 14. marts og 21. marts
Efterår: 12. sep., 19. sep., 26. sep., 3. okt., 10. okt., 24. okt., 31. okt.,
  7. nov., 14. nov. og 21. nov. 
 (ferie i uge 7 og 42)
Tid: Mandag kl. 14.00 – 16.00 
Instruktør: Birte Stisen og Freddy Herbst
Pris: 10 gange for 250,- kr.

Er du vild med dans, så kom og dans dig glad i seniordans. Senior dans er 
godt for hjerte, hjerne, helbred og humør. Dansene er partnerfri og alle 
kan være med – også nybegyndere. Medbring selv kaffen til lidt hygge i 
pausen. 

Idræt i dagtimer 
I samarbejde med Tørring Idræts forening

Sted: Gudenåcentret, Kirkevej 10, 7160 Tørring
Start: Den 4. januar. Efteråret start den 23. august
Tid: Tirsdag kl. 10.00 – 12.00 ( Fra kl. 11.10 svømmehal/fitness)
Forår:  4. jan. til 5. april (13 gange) (vinterferie ingen gymnastik)
Efterår:  23. aug. til 13. dec. (15 gange) (efterårsferie ingen gymnastik)
Instruktør: Jytte Skov Sørensen, Lene Søndergaard Ellingsen 
Pris: 350 kr. for en sæson. 

Der tilbydes fælles opvarmning og gymnastik i hallen, hvor hele  kroppen 
bliver arbejdet igennem. Kom i afslappet tøj og medbring liggeunderlag. 
Efter kl. 11.00 kan du blive i hallen eller gå i fitness eller i svømmehallen og 
deltage i enten vandgymnastik eller banesvømning. 

Kan tilmeldes via phs.hedensted.dk 

Syng sammen  

Sted: Gudenåcentret i Tørring, Kirkevej 10, 7160 Tørring
Forår: 6. jan., 20. jan., 3. feb., 17. feb., 3. marts, 17. marts, 31. marts.
Efterår: 22. sep., 6. okt., 20. okt., 3. nov., 17. nov., 1. dec., 15. dec.
Tid: Hver anden torsdag kl. 9.30 – 11.30
Musik: Klaver Martha Sandahl
Pris:  7 gange for 175,- kr.
 
Har du lyst til at være sammen med en masse sangglade mennesker, så 
kig forbi og se om det er noget for dig. I pausen hygger vi os i sanglokalet 
med den medbragte kaffe og en god snak.

Krolf  
I samarbejde med ÆldreSagen, Tørring-Uldum

Sted: Gudenå Parken ved Slårup å, Solfang, 7160 Tørring
Start: Start torsdag den 21. april og slut den 13. oktober.
Tid : Hver torsdag kl. 14.00 - 16.00
Pris: 50,- kr.  
Kontakt:  Steen Larsen, tlf. 2826 5691

Krolf er spillet for seniorer og en mellemting mellem kroket og golf. Vi spil-
ler på græsbane og vi får motion, frisk luft, samvær, konkurrence og grin. 
Der er køller og kugler til rådighed, samt instruktør til at lære reglerne. 
Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.

Vandrehold  

Sted: Kiosk ved campingplads, 7160 Tørring.
Tid : Hver onsdag kl. 9.30
Tovholder: Grethe Vingum - tlf. 7580 1235 og 
 Henny Nielsen - tlf. 4085 7002

Kan tilmeldes via phs.hedensted.dk 
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ULDUM
Vandrehold  
Sted: Start ved biblioteket.
Tid : Hver torsdag kl. 9.00
Tovholder: Solveig Berggren - tlf. 4296 3469 

ØLHOLM
Petanque  

I samarbejde med Ølholm Boldklub

Sted: Langskovhallen, Skolevej 80, Ølholm, 7160 Tørring
Start: Hele året. Vi spiller inde i vinterhalvåret og 
 går ud onsdag den 16. marts til den 12. oktober          
Tid: Hver onsdag kl. 19.00 til 20.30
Tovholder: Stern Pirupshvarre, tlf. 2268 5064
Pris: 250,- kr. 

Har du lyst til at prøve spillet så kig forbi, vi skal nok tage godt imod dig. 

Krolf  
I samarbejde med Ølholm Krolf Klub

Sted: Byparken Ølholmbygade, 7160 Tørring
Tid : Hver tirsdag kl. 13.30 til 15.30, hele året
Pris: 100,- kr. 
Kontakt:  Niels Wind, tlf. 2129 8990

Kom og prøv spillet. Der er køller og kugler til rådighed.  
Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.

ØLSTED
Bordtennis slagstyrke 60+ 
I samarbejde med Ølsted Bordtennisklub

Sted: Ø lsted Hallen, Kirstinelundsvej 9, Ølsted, 8723 Løsning
Start: Den 4. jan. til 26. april. Start efterår 30. aug. til 21. dec.
 Vi følger skolernes ferieplan.
Tid: Tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Instruktør: Erik Hansen, tlf. 5123 1691 
Pris: 400,- kr. for hele vintersæsonen.

Alle kan være med, da spillet kan varieres i tempo og intensitet. Det sociale 
vil være en stor del af spillet, og der vil blive taget godt imod nye spillere. 

Vandrehold  

Sted: Spejderhuset.
Tid : Hver onsdag kl. 14.00
Tovholder: Kirsten Høgh - tlf. 6093 3794 

ØSTER SNEDE
Kroket 
I samarbejde med Sole Idrætsforening Kroketafdeling
Sted: Øster Snede Stadion, Ribevej 65, 8723 Løsning /ved skolen
Start: Den 4. januar. Vi spiller hele året.
Tid: Tirsdag  og torsdag kl. 13.30 - 16.30
Tovholder: Bjarne Toft, tlf. 2627 3231

Savner du nogen at spille kroket med? Så kom og prøv spillet.
Alle kan deltage, der er ingen krav til påklædning eller udrustning, 
kom blot som du er. Vi stiller udstyr og instruktør til rådighed. 
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Vandrehold / gåture, hele året
I samarbejde med ÆldreSagen

Aale Sted: Ved tidligere foderstof i Aale.
 Tid: Hver mandag kl. 14.00
 Tovholder: Else Marie Kjærsgaard, tlf. 2178 7589 

Hedensted Sted:  Biblioteket 
 Tid: Hver tirsdag kl. 10.00
 Tovholder: Ingrid Rosenvinge tlf. 4014 2436 
  Edith Sørensen tlf.  4163 1257 

Juelsminde Sted: Juelsmindehallen
 Tid: Torsdag kl. 13.00 til 15.00  (7- 10 km)  
 Tovholder: Carl P. Østerby tlf. 2872 8033
           Henning Christiansen tlf. 4031 3966 

Lindved Sted: Lindved, start v. Tingparkens P-plads.
 Tid:  Efterår og vinter: Hver tirsdag kl. 9.30
  Sommer: Hver mandag kl. 18.30
 Tovholder: Arne Henriksen - tlf. 7585 1203 og 
  Anna Marie Pedersen - tlf. 4092 0035 

Løsning Sted: Løsning Plejecenter  
Tid: Hver onsdag kl. 9.30

 Tovholder:  Den sociale deminsion - tlf. 6161 2292 

Tørring Sted:  Kiosk ved campingplads
 Tid:  Hver onsdag kl. 9.30
 Tovholder: Gr ethe Vingum - tlf. 7580 1235
  Henny Nielsen - tlf. 4085 7002  

Uldum Sted: Uldum, start ved biblioteket
 Tid: Hver torsdag 9.00
 Tovholder: Solveig Berggren - tlf. 4296 3469 

Ølsted Sted: Spejderhuset 
 Tid: Hver onsdag kl. 14.00
 Tovholder: Kirsten Høgh tlf. 6093 3794 

Se også side 9 - Over stok og sten samt vintervandrene 

Har du/I lyst til at starte et vandre- eller stavgangshold i jeres 
område, så kontakt Annabel  tlf. 2380 9837

    

    

Holdplan for året 2022
Se yderligere informationer om holdene, tid, sted og pris under aktiviteter i første del af 
programmet fra side 9. 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

Seniorgymnastik Idræt  Krolf Glud Senioridræt  
Mixhold i dagtimer Sportspladsen på mixhold
Hedensted Centret Gudenåhallen Kl. 9.30 - 11.30 Glud hallen
Kl. 9.40 - 10.40 i Tørring Kl. 9.00 - 10.30

Kl. 10.00 - 12.00 “Vintervandrene”  
Syng sammen “over stok & sten” Syng sammen 
i Juelsminde Krolf Juelsminde Hver anden onsdag Kastaniehøj, Hed.
Juelsminde hallen Hellebjerg idræts- Kl. 10.00 - 12.00 Hver anden torsdag
Hver anden ungdomsskole Kl. 9.30 - 11.30
mandag Kl. 10.00 - 12.00 Skydning 
Kl. 9.30 - 11.00 Rask Mølle, Klubhus Syng sammen  

Krolf Ølholm Kl. 10.00 - 12.00 i GudenåCentret
Seniordans Byparken Tørring
Juelsminde hallen Kl. 13.30 - 15.30 Petanque Rårup Hver anden torsdag
Hver anden Sommer: Rårup Kl. 9.30 - 11.30
mandag Kroket Kirkecenter/ 
Kl. 10.00 - 12.00 Øster Snede Vinter: Rårup Hallen Kroket 

Stadion/Ved skolen Kl. 14.00 - 16.00 Øster Snede
Seniordans Kl. 13.30 - 16.30 Stadion/Ved skolen
Gudenå Centret Højskolemøder Kl. 13.30 - 16.30
i Tørring Idræt i dagtimer Lindved Sognegaard
Kl. 14.00 - 16.00 Volley 60+  Hver anden onsdag Seniordans

Hedensted Centret Kl. 14.00 - 16.30 Kastaniehøj, Hed. 
Krolf Glud Kl. 14.00 - 15.30 Kl. 14.00 -16.00
Sportspladsen Højskolemøder
Kl. 14.00 - 16.00 Bordtennis Kirkecenter  Krolf, Tørring

Slagstyrke +60 Hedensted GudenåParken
Idræt i dagtimer Ølstedhallen Hver anden onsdag Kl. 14.00 - 16.00
Krolf - indedørs Kl. 14.00 - 17.00 Kl. 14.00 - 16.30
Hedensted Centret Idræt i dagtimer 
Kl. 14.00 - 16.00 Petanque Petanque Krolf - udendørs

Hornsyld Langskovhallen Hedensted Centret 
Idrætscenter Ølholm Kl. 14.00 - 16.00
Kl. 14.00 - 16.00 Kl. 19.00 - 20.30

Krolf i Lindved
Senioridræt Tingparken  
Juelsminde hallen Kl. 18.30
Kl. 10.00 - 12.00

NYT FREDAG
Padel tennis - Hedensted Kl. 10.00 - 11.30
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Højskolemøder i 2022

Højskolemøder i Lindved 

Sted:  Lindved sognegård, Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle
Tid:  Onsdage kl. 14.00 - 16.30
Pris:  80,- kr. inkl. kaffe og kage

FORÅR

Onsdag den 26. januar i Lindved
Toner af guld og Matador 

Et koncertforedrag med musik fra 30’erne og 40’erne med en forkær- 
lighed for Matador. Lyt til melodierne, der understreger stemninger af 
glæde, vemod munterhed og drama. Det samme gør Rødes bryllups- 
optræden, Elisabets klaver spil, de tyske soldaters traurige lieder, samt 
indslag på postgården af finkulturel karakter. Numrene bindes sammen 
af små fortællinger om TV–succesen. Det hele rundes af på festlig vis af 
Konsulinde Holms sang: ”Sølvstæng i det gyldne hår”.
Ved: Helle og Dynes Skovkjær. 

Onsdag den 9. februar i Lindved 
Fra ingenting til det dobbelte 

Revyernes ukronede konge fra Sønderborg har mange kasketter.
Der findes næppe det revy i Danmark, hvor han ikke har skrevet en eller 
flere tekster. Når der ikke arbejdes med revy står der oneman-show på 
programmet. Der en mange kasketter på den travle mands hoved, som 
indtil videre er båret kækt på det smilende hoved.
Ved: Leif Maibom.

Højskolemøderkan tilmeldes via phs.hedensted.dk 

Onsdag den 23. februar i Lindved
Sirius Patruljen 

Sirius-Patruljen er Danmarks militære tilstedeværelse i Grønlands ube-
boede Nationalpark. Patruljen er en 12 mand stor dansk specialenhed, 
der patruljerer med hundeslæde i Nordøstgrønland, et 1800 km langt 
område. Det stiller særlige krav til soldaterne både fysisk og psykisk. 
Endvidere kræver det en naturlig forståelse og respekt for landets natur.  
Ved: Anders Kjærgaard.

Onsdag den 9. marts i Lindved 
Det er i faldet, du finder dine vinger 

En fighter en ildsjæl, der har valgt at kæmpe for at leve livet, trodset 
døden, og evnet at overvinde livets prøvelser og samfundets store og 
små udfordringer. Selvom livet leves både med synlige og et usynligt 
handicap fokuseres der på de positive ting samt mulighederne i 
tilværelsen, og finde lys i mørket. 
Ved: Johnny Sort.

Onsdag den 23. marts i Lindved 
Det levende ord – den gode melodi 

Vi har gode forfattere, som indfanger de væsentlige ting i livet: tro og tvivl, 
glæde og sorg, lyst og længsel, naturen og det kosmiske. Vi har ånds-
beslægtede komponister, som udtrykker essentielle følelser i enkle og 
præcise toner. Forståelsen af sammenhængen vil forhøje fornøjelsen ved 
at synge sangene! Og det er netop dét, vi tager fat på til dette foredrag i 
højskolesangens tegn.
Ved: Helge Teglgård.
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EFTERÅR
Onsdag den 28. september i Lindved 
”Jeg er en firkantet cirkel” 

Nogle gange tager livet nogle overraskende drejninger. Som spæd, havde 
jeg ikke planlagt, at jeg skulle havne et sted i Silkeborg 40 år efter. Det var 
ikke min unge alder, som var grund til min uvidenhed - det handlede om, 
at jeg befandt mig på den anden side af kloden i 40 graders tropisk varme. 
Men hvorfor endte jeg så her? Hvad laver jeg her? Hvad sker der når man 
ikke lige passer ind i ”den optimale” forestilling om hvordan jeg burde 
være? Få historien om en lille brun drengs famlen rundt for at blive en 
høj mand på 40. En livsrejse blandt guder med 10 hoveder og Fader Vor, 
danske værdier og tamilske normer, at fejre Diwali OG jul, få en mulighed 
for at blive Tv-vært og nyde de muligheder det gav, for at finde glæden i 
lærergerningen.   
Ved: Koushi Radhakrishnan. 

Onsdag den 12. oktober i Lindved 
”Jeg har mødt en million mennesker” 

I 20 år kunne danskerne begynde eller afslutte dagen med Cecilie Frøkjær 
kørende på skærmen i Go´morgen eller Go áften Danmark. Hun har mødt 
flere mennesker end de fleste- politikere, skuespillere, sangere, forfattere 
og alle slags danskere med hver deres personlige historie. Med humor og 
selvironi fortæller Cecilie Frøkjær, hvad hun lærte af møderne med bl.a. 
Lise Nørgaard, Jane Aamund og sin gamle klassekammerat, Thor. Glæd 
dig til et underholdende, tankevækkende og personligt foredrag.
Ved: Cecilie Frøkjær – i samarbejde med biblioteket.

Onsdag den 9. november i Lindved
Mit liv med Søværnet i 3 generationer 

Mogens Højstrup Sørensen beskriver i foredraget sit og sin families liv 
og oplevelser med Det Danske Søværn igennem 3 generationer over en 
hundredårig periode fra 1909 til 2015. 
Farfar Svend Åge sejlede med ubåde -ind- og udenlands og senere med 
Handelsflåden på Middelhavet. Far Svend kom i søværnet og sejlede 
med ubåde til 1943 hvor flåden blev sænket. Efter krigen arbejde faderen 
fortsat i flåden og havde forskellige opgaver, nogle meget skræmmende! 
Mogens blev selv ansat i 1976 i Søværnet på Holmen, som Skibsinspektør.
Ved: Mogens Højstrup Sørensen.

Onsdag den 23. november i Lindved
At rejse med hjertet forrest 

I starten af december 2019 stod familien Hausgaard Gregersen, bestå-
ende af Peter og Christina og deres to drenge på 8 og 9. år på Vejle bane-
gård. Med sig havde de en enkeltbillet til Thailand og rygsækkene var kun 
pakket med det allermest nødvendige. Huset var fremlejet og skoledag-
ene var 24/7 i hjemmeskole. Autosvar var sat til i firmaet www.artart.dk. 
Eventyret ventede forude og meget lidt var planlagt. Tre mdr. i Sydøst- 
asien, med hjertet forrest blev det til, inden Søren og Mette beordrede 
dem hjem pga. covid-19.  
Ved: Peter og Christina Hausgaard Gregersen

Onsdag den 7. december i Lindved
Juleafslutning med julefrokost og hyggeligt samvær  
kl. 12.00-16.00  
Året er ved at gå på hæld, og vi vil synge de gamle julesange. Horsens-
pigerne spiller op til fællessang og underholder også med et par numre. 
Vi nyder som vanen tro en god julefrokost.
Ved: Horsenspigerne og Birgit Martinusen 
Husk: Tilmelding til juleafslutning på hjemmesiden eller ved fremmøde 
på tidligere møder. 
Pris 150 kr.
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Højskolemøder i Hedensted 

Sted:  Kirkecentret, Kirkegade 15, Hedensted 
Tid:  Onsdage kl. 14.00 - 16.30
Pris:  80,- kr. incl. kaffe og kage

FORÅR

Onsdag den 19. januar i Hedensted
Toner af guld og Matador  

Et koncertforedrag med musik fra 30’erne og 40’erne med en forkærlig-
hed for Matador. Lyt til melodierne, der understreger stemninger af glæde, 
vemod munterhed og drama. Det samme gør Rødes bryllups- optræden, 
Elisabets klaver spil, de tyske soldaters traurige lieder, samt indslag på 
postgården af finkulturel karakter. Numrene bindes sammen af små fort-
ællinger om TV–succesen. Det hele rundes af på festlig vis af Konsulinde 
Holms sang: ”Sølvstæng i det gyldne hår”.
Ved: Helle og Dynes Skovkjær.

Onsdag den 2. februar i Hedensted
Fra ingenting til det dobbelte 
Revyernes ukronede konge fra Sønderborg har mange kasketter. Der 
findes næppe det revy i Danmark, hvor han ikke har skrevet en eller flere 
tekster. Når der ikke arbejdes med revy står der oneman-show på pro-
grammet. Der en mange kasketter på den travle mands hoved, som indtil 
videre er båret kækt på det smilende hoved.
Ved: Leif Maibom. 

Onsdag den 16. februar i Hedensted
Sirius Patruljen 

Sirius-Patruljen er Danmarks militære tilstedeværelse i Grønlands ubebo-
ede Nationalpark. Patruljen er en 12 mand stor dansk specialenhed, der 
patruljerer med hundeslæde i Nordøstgrønland, et 1800 km langt område. 
Det stiller særlige krav til soldaterne både fysisk og psykisk. Endvidere kræ-
ver det en naturlig forståelse og respekt for landets natur.
Ved: Anders Kjærgaard. 

Højskolemøderkan tilmeldes via phs.hedensted.dk 

Onsdag den 2. marts i Hedensted 
Det er i faldet, du finder dine vinger 

En fighter en ildsjæl, der har valgt at kæmpe for at leve livet, trodset  
døden, og evnet at overvinde livets prøvelser og samfundets store og 
små udfordringer. Selvom livet leves både med synlige og et usynligt han-
dicap fokuseres der på de positive ting samt mulighederne i tilværelsen, 
og finde lys i mørket.  
Ved: Johnny Sort.

Onsdag den 16. marts i Hedensted
Det levende ord – den gode melodi 

Vi har gode forfattere, som indfanger de væsentlige ting i livet: tro og tvivl, 
glæde og sorg, lyst og længsel, naturen og det kosmiske. Vi har ånds-
beslægtede komponister, som udtrykker essentielle følelser i enkle og 
præcise toner. Forståelsen af sammenhængen vil forhøje fornøjelsen ved 
at synge sangene! Og det er netop dét, vi tager fat på til dette foredrag i 
højskolesangens tegn.
Ved: Helge Teglgård.
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EFTERÅR

Onsdag den 21. september i Hedensted 
”Jeg er en firkantet cirkel” 

Nogle gange tager livet nogle overraskende drejninger. Som spæd, havde 
jeg ikke planlagt, at jeg skulle havne et sted i Silkeborg 40 år efter. Det var 
ikke min unge alder, som var grund til min uvidenhed - det handlede om, 
at jeg befandt mig på den anden side af kloden i 40 graders tropisk varme. 
Men hvorfor endte jeg så her? Hvad laver jeg her? Hvad sker der når man 
ikke lige passer ind i ”den optimale” forestilling om hvordan jeg burde 
være? Få historien om en lille brun drengs famlen rundt for at blive en 
høj mand på 40. En livsrejse blandt guder med 10 hoveder og Fader Vor, 
danske værdier og tamilske normer, at fejre Diwali OG jul, få en mulighed 
for at blive Tv-vært og nyde de muligheder det gav, for at finde glæden i 
lærergerningen.   
Ved: Koushi Radhakrishnan. 

Onsdag den 5. oktober i Hedensted
”Jeg har mødt en million mennesker” 

I 20 år kunne danskerne begynde eller afslutte dagen med Cecilie Frøkjær 
kørende på skærmen i Go´morgen eller Go áften Danmark. Hun har mødt 
flere mennesker end de fleste- politikere, skuespillere, sangere, forfattere 
og alle slags danskere med hver deres personlige historie. Med humor og 
selvironi fortæller Cecilie Frøkjær, hvad hun lærte af møderne med bl.a. 
Lise Nørgaard, Jane Aamund og sin gamle klassekammerat, Thor. Glæd 
dig til et underholdende, tankevækkende og personligt foredrag.
Ved: Cecilie Frøkjær – i samarbejde med biblioteket.

Onsdag den 2. november i Hedensted
Mit liv med Søværnet i 3 generationer  

Mogens Højstrup Sørensen beskriver i foredraget sit og sin families liv 
og oplevelser med Det Danske Søværn igennem 3 generationer over en 
hundredårig periode fra 1909 til 2015. 
Farfar Svend Åge sejlede med ubåde -ind- og udenlands og senere med 
Handelsflåden på Middelhavet. Far Svend kom i søværnet og sejlede 
med ubåde til 1943 hvor flåden blev sænket. Efter krigen arbejde faderen 
fortsat i flåden og havde forskellige opgaver, nogle meget skræmmende! 
Mogens blev selv ansat i 1976 i Søværnet på Holmen, som Skibsinspektør.
Ved: Mogens Højstrup Sørensen.

Onsdag den 16. november i Hedensted
At rejse med hjertet forrest 

I starten af december 2019 stod familien Hausgaard Gregersen, bestå-
ende af Peter og Christina og deres to drenge på 8 og 9. år på Vejle bane-
gård. Med sig havde de en enkeltbillet til Thailand og rygsækkene var kun 
pakket med det allermest nødvendige. Huset var fremlejet og skoleda-
gene var 24/7 i hjemmeskole. Autosvar var sat til i firmaet www.artart.dk. 
Eventyret ventede forude og meget lidt var planlagt. Tre mdr. i Sydøst-
asien, med hjertet forrest blev det til, inden Søren og Mette beordrede 
dem hjem pga. covid-19. 
Ved: Peter og Christina Hausgaard Gregersen

Onsdag den 30. november i Hedensted
Juleafslutning med hyggeligt samvær  
kl. 14.00-16.30  
Året er ved at gå på hæld, og vi vil synge de gamle julesange. Horsens-
pigerne spiller op til fællessang og underholder også med et par numre. 
Ved: Horsenspigerne og Birgit Martinusen 
Husk: Tilmelding til juleafslutning på hjemmesiden eller ved fremmøde 
på tidligere møder. 
Pris 100 kr.
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Halv- og heldagsture, 
studieture og rejser

Fulde rejsebeskrivelser kan ses på hjemmesiden PHS.hedensted.dk 
eller rekvireres ved at ringe på 2380 9837

Tur nummer 1
Madeira 
7 dages fly rejse fra den 3. - 10. april 2022

Madeira har været det foretrukne rejsemål i vintermånederne for mange 
nordeuropæere siden 1800-tallet, bl.a. på grund af sit behagelige, lune 
klima og sin overdådige frodighed, med et farvestrålende blomsterhav  
og en mængde spændende frugter. Madeira byder på dejlige byer, spæn-
dende seværdigheder, lunt badevand og mange muligheder for oplevelser. 
1. dag: Afrejse fra Danmark: Afrejse fra Danmark. Der arrangeres bus  
fra lokalområdet til Århus Lufthavn (Tirstrup). Vi flyver med DAT og der  
er mad ombord på flyet. I Funchal bliver I budt velkommen af Århus  
Charters dygtige, danske rejseledere, der følger med på hotellet og vil  
være behjælpelige hele ugen.
Udflugt 1: Introduktionstur - Funchal bytur. 1/2 dag.  
Vi oplever hoved-byen Funchal. Vi kører i bus fra hotellet til den gamle 
bydel, med de interessante historiske bygninger, monumenter og snævre 
gyder fra det Lavrodores, hvor der altid er masser af liv. Gå ikke glip at  
fiskemarkedet. Turen afsluttes i et vinhus, hvor der prøvesmages et par  
af de gode Madeira vine.
Udflugt 2. Madeiras Vilde Vest. 1/1 dag med frokost inkl. Vi starter  
dagen med at køre op til den lille madeiranske vinfabrik, Barbeito, hvor vi 
bliver vist rundt og slutter besøget af med en vinsmagning af fabrikkens 
egen madeiravin. Derefter går turen videre op over Encumeada bjerg-
passet. Vi slår et smut ind på det store marked, Mercado dos. Turen går 
derefter videre til den lille kystby Sao Vicente. Her udforsker vi byen og  
ikke mindst dens specielle kirke og kirkegård. I Sao Vicente nyder vi også  
en frokost. Efter frokost kører vi videre mod havnebyen, Porto Moniz.  
Her får vi tid til at gå langs havet og se de imponerende naturlige havbas-
siner, som byen er kendt for. Nu går turen op over Paul de Serra, højsletten, 
hvor naturen skiller sig ud fra resten af øen. Højsletten fører os tilbage til 
Madeiras sydside og ikke mindst Europas højeste havklippe, Cabo Girão. 

Udflugt 3. Et sted mod Øst. 1/1 dag med frokost. Det 3. højeste punkt 
på Madeira, Pico do Arieiro på 1.810 m bliver 1. stop på turen. I klart vejr er 
der udsigt over stort set hele øen. I naturparken Ribeiro Frio, ”den kolde 
flod” bliver der mulighed for at smage den lokale drik, poncha og nyde  
byens charme samt mulighed for at se byens ørreddambrug. I Santana, 
besøges de karakteristiske stråtækte, trekantede huse i blåt, rødt og hvidt. 
Her får vi frokost. På turen tilbage til Funchal stopper vi i byen Garajau, og 
ser den flotte monumentalstatue af Jesus Kristus ved navn Cristo Rei. 
Udflugt 4. I Nonnernes fodspor. 1/2 dag. Vi besøger en af de mest hem-
melighedsfulde og sagnomspundne seværdigheder på Madeira, nemlig 
Nonnernes Dal. Vi starter turen ved Eira do Serrado, hvorfra vi ser den 
betagende udsigt over Nonnernes Dal og naturen i området. Derefter går 
turen ned i selve dalen, hvor der vil være mulighed for at besøge dalens 
kirkegård eller nyde den smukke udsigt og ro, som området byder på. Vi 
besøger også et lokalt og originalt nonnekloster i Camara de Lobos. Vi hø-
rer om nonnernes dagligdag, deres historie og får et unikt indblik i en ellers 
lukket verden.
Afsked med  Madeira. Vi bliver kørt til lufthavnen, hvor flyet afgår mod 
Tirstrup. Her venter bussen, der bringer os retur til opsamlings stederne.

REJSEFAKTA
Pris per person i juniorsuite: Kr. 7.495,-
Enkeltværelsestillæg: Kr. 1.600,-
Rabat på 3. og 4. prs. i delt suite: kr. 800,-
Prisen inkluderer:
Bustransport fra lokalområdet/Århus Lufthavn t/r. • Flyrejse t/r • Mad 
ombord • 20 kg bagage/5 kg håndbagage • Bustransport lufthavn-hotel t/r 
• Hotelophold på Girassol med All Incl. • De 4 anførte udflugter inkl. frokost 
på heldagsturene • På rejsemålet benyttes Århus Charters dygtige danske 
rejseledere. 
Hotellet:  Girassol suite Hotel 3 1/2 ****. Central beliggenhed, tæt på 
lido- området og havet. Smuk have med eksotiske træer og blomster. 
Indkvartering er i rummelige og moderne juniorsuiter, der alle har separat 
soveværelse og opholdsrum, bad/toilet, balkon/terrasse, hårtørrer og TV.
Fitnesscenter. Gratis Wi-Fi på hotellet.

All Inclusive betyder:  Morgenmadsbuffet, frokost, Eftermiddagssnacks 
samt aftensmad. Der er Lokale drikkevarer både med og uden alkohol. 
Internationalt kendte drikkevarer, samt friskpresset frugtjuice er ikke 
inkluderet. All Inclusive måltiderne serveres enten fra buffet eller som fast 
menu. Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.
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Tur nummer 2 
Holland  
5 dages bustur den 25. - 29. april 2022
 
1. dag: Turen går sydover mod den hollandske grænse og videre gen-
nem det nordhollandske landbrugsland, inden vi når ud på den ca. 30 km 
lange Zuiderseedæmning, som blev bygget i forbindelse med de store 
land-indvindinger. Pause på dæmningen til at tage dette fantastiske 
bygnings¬værk i øjesyn. Vi har frokost med i bussen, som vi spiser på et 
passende tidspunkt. Vi når frem til vort hotel til lidt sen aftensmad.
2. dag: Vi besøger byen Enkhuizen og det store friluftsmuseum, som for-
tæller levende om livet i Holland gennem tiderne. Her findes forretninger, 
vindmølle, fiskerøgeri, kanaler, landbrug m.m. Der bliver en pause med 
god tid til at kigge sig omkring og spise frokost på egen hånd. Herefter 
fortsætter vi til den charmerende by Hoorn. På gåturen ser vi de mange 
charmerende huse og via et par karakteristiske broer når vi havnen. Den 
maritime fortid fornemmes stærkt. Aftenens middag nydes på hotellet.
3. dag: Efter en tidlig morgenmad kører vi sydpå. Ad idylliske småveje når 
vi frem til Hollands største forårsattraktion - blomsterparken Keukenhof. 
Det er i dag Europas flotteste blomsterudstilling. Fra hele Holland bringer 
gartnerier og planteavlere deres fineste blomsterløg til haven, i alt over 
syv millioner. Haven breder sig over 32 hektarer, og her er utallige driv-
huse, blomsterbede og hele alléer med blomster. Frokost i haven vil være 
på egen hånd. Efter en dag i haven kører vi hjem til hotellet igen.
4. dag: Vi besøger Amsterdam. Selvom Amsterdam er en storby, så 
bidrager kanalerne og cyklerne til, at centrum er en lille oase i storbyens 
larm. Byen bærer præg af, at Holland sad på 60% af verdenshandelen i 
1600tallet, for med handelsindtægterne fulgte den prangende arkitektur, 
og kunstens centrum flyttede fra Firenze og Venedig til Holland. Vi skal 
på byrundtur, hvor vi kommer forbi de mest kendte seværdigheder, bl.a. 
kongeslottet, museerne, Dam-pladsen med frihedsmonumentet, det 
gamle jødiske centrum Waterlooplein m.m. Vi skal selvfølgelig også på 
kanalrundfart. Fra søsiden får man nemlig det allerbedste indtryk af Am-
sterdam og kan beundre de mange karakteristiske huse, som ligger med 
gavlen ud til kanalerne. Der bliver god tid til at opleve Amsterdam, samt 
spise frokost på egen hånd, inden vi vender tilbage til hotellet
5. dag: Efter tidlig morgenmad går turen nordpå, og ved middagstid hol-
der vi ind og spiser fællesfrokost. Vi fortsætter gennem Nordtyskland, og 
ved grænsen bliver der mulighed for indkøbspause.
Hjemkomst ud på aftenen.

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 5.299,-
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 950,-

Prisen inkluderer: 
Buskaffe og rundstykke • 4 x Hotelovernatning inkl. halvpension • Hånd-
madder til frokost dag 1 • Entré til Enkhuizen •  Entré til Keukenhof • Udflugt 
til Amsterdam • Kanalrundfart i Amsterdam • Frokost dag 5 • Dansk rejse-
leder.

Hotellet: Fletchers Badhotel Callantsoog, 1759 Callantsoog.
Fletcher Badhotel ligger tæt ved vandet og har en dejlig overdækket  
terrasse og hyggelig restaurant. Værelserne er fine værelser og nogle  
har udsigt. Alle værelser har eget bad/toilet, TV og telefon.
Der er gratis pool på hotellet, så husk badetøj!

Tur nummer 3 
Als 
3 dages bustur den 4. - 6. maj 2022
 
1. dag: Efter opsamling finder vi et passende sted at drikke morgenkaffe 
med et smurt rundstykke til. Vi kører videre til Skamlingsbanken som er 
et smukt naturområde og som gennem mange år har været et folkeligt og 
nationalt samlingssted. Fra det populære udflugtsmål er der udsigt over 
hele egnen, Lillebælt og til Fyn. 
Vi kører videre til Ballebro, hvor vi tager den smukkeste vej til Als -med 
Færgen Bitten. Vi kører nordpå til Dyvig havn med Dyvig Badehotel – 
ifølge eget udsagn Danmarks smukkeste. Undervejs finder vi et godt 
sted til vore frokostpakker. Turen går sydpå til Sønderborg, hvor vi bliver 
indkvarteret på det nye hotel Alsik. Om aftenen venter en 3-retters menu 
i én af hotellets 3 restauranter.
2. dag: Velforsynede fra morgenmaden på hotellet kører vi til halvøen 
Kegnæs mellem fjorden Hørup Hav og Flensborg Fjord sydøst for Sønder-
borg. Vi holder pause på dæmningen ved Kegnæs Fyr, et 18 meter fyrtårn, 
som er vejrstation og drives af Søfartsstyrelsen. 
Vi holder frokostpause på egen hånd på havnen i Sønderborg. Turen 
fortsætter til Broager kirke, Danmarks eneste kirke med 2 spir, videre over 
Egernsund og til Gråsten Slot, Dronningens sommerresidens. Vi besøger 
slotskirken, går en tur igennem dronningens køkkenhave og slotshaven, 
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der ligger smukt omgivet af skov og sø, mens vores guide fortæller om 
kirken, haven og de slotte, som har ligget på stedet siden 1500-tallet. Og 
så skal vi opleve det store sønderjyske kaffe/kagebord på Den Gamle Kro 
i Gråsten, inden vi vender tilbage til Sønderborg. På havnepromenaden 
foran hotellet er det oplagt at beundre kunstværket ”Tidscirkler” af Olafur 
Eliasson, inden det bliver tid for en 2-retters middag.
3. dag: Efter morgenmad på hotellet pakker vi bussen og kører til Dybbøl 
Banke. I Historiecenteret træder vi direkte ind i de dramatiske dage under 
krigen i 1864. Det Mærkelige hus, skabt af arkitekterne Ernst Lohse og Mi-
chael Freddie, er fuldt af symboler, som det er op til den besøgende selv 
at tolke. Soldaterbyen og Skansen viser livet i lejren og 1 km bag skanserne. 
Vi fortsætter ad Fjordvejen gennem Rønshoved, Sønderhav til Kollund, 
hvor Gendarmstien går ind gennem Kollund Skov. Stien er en vandrerute, 
der går fra Padborg ved den dansk-tyske grænse til Høruphav på Als, en 
afmærket strækning på 84 kilometer. De, der har lyst, kan gå en strækning 
på ca. 2 kilometer til Kobbermølle i Tyskland, hvor bussen venter. 
For dem, der kører i forvejen med bussen, bliver der tid til at handle i 
grænsekioskerne i Kobbermølle. Her er ligeledes mulighed for at få en let 
frokost. Turen går nu hjemad, og vi forventer at være retur sidst på efter-
middagen i vores hjembyer
 
REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 3.595,-
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 695,-

Prisen inkluderer: 
2 x Hotelovernatning • 2 x Morgenmad • 1 x 2-retters aftensmad • 1 x 3-ret-
ters aftensmad • 1 x Smurt rundstykke med kaffe dag 1 • 1 x Frokostpakke 
dag 1 • 1 x Sønderjysk kaffe/kage bord • Entré og guide Gråsten • Entré og 
guide Dybbøl Banke • Færgen Bitten • Alle udflugter i Als.

Hotellet: Alsik Hotel Nørre Havnegade 21-25, 6400 Sønderborg.
Hotel Alsik er Sønderborgs nye vartegn. 190 værelser, tre restauranter og 
med Nordeuropas største spa- og wellnessafdeling som vi har fri adgang 
til.  Indvendigt er Alsik et pragtstudie i nordisk design, stemning og hygge. 

Tur nummer 4
Odense - H. C. Andersen, historie og tilbage i tiden  
1 dags bustur onsdag den 11. maj 2022

H.C. Andersens eventyr er givet Danmarks største bidrag til verdenskul-
turen. 30. juni 2021 åbnede den største nye attraktion i Odense i mange 
år - et nyt H.C. Andersen Hus. Museet er tegnet af den berømte japanske 
arkitekt Kengo Kuma og består af både indendørs og udendørs rum. Mens 
vi er rejst tilbage i tiden, besøger vi det fynske friluftsmuseum Den Fynske 
Landsby - med landsbyhuse og gårde fra det 18. og 19. århundrede - et 
komplet landsbymiljø er blevet genskabt. 
Program: 
Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi finder et passende sted til vores 
morgenkaffe med et smurt rundstykke. Vi kører til Odense hvor vi skal 
mødes med en guide fra H.C. Andersens Hus som vil give os en grundig 
introduktion om det nye museum. Vi får udleveret et audio head set som 
vi bærer rundt i museet som giver os en levende fortælling og rumliggør 
oplevelsen af Andersens litterære univers og iscenesætter en levende 
verden, et totalkunstnerisk rum, hvor arkitektur, lyd, lys og en strøm af 
billeder hele tiden skaber nye møder mellem den besøgende og Ander-
sens eventyr. Efter besøget kører vi til Den Fynske Landsby hvor vi starter 
med at nyde vores medbragte madpakker udendørs. Vi får efterfølgende 
en rundvisning i landsbyen og ser hvordan folk på landet boede sammen 
i små samfund og levede selvforsynende liv. Rundt på Museet udfører 
frivillige rollerne som kokke, kuske, markarbejdere, lysedyppere, gåsepiger 
og mange flere. Efter nogle hyggelige timer her sætter vi kursen mod Jyl-
land, og undervejs finder vi et passende sted til vores eftermiddagskaffe 
med kage fra bussen.

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 695,-  
Prisen inkluderer: Transport i 4-stjernet turistbus • 1 x Smurt rundstykke 
med kaffe • 1 x Frokostpakke • 1 x Introduktion og entre H.C. Andersens 
Hus • 1 x Rundvisning og entre Den Fynske Landsby • 1 x Kaffe & hjemme-
bagt • Alle entre i Odense.
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Tur nummer 5
Nordfriesland og Friedrichstadt - med mulighed for seniordans 
5 dages bustur den 16. - 20. maj 2022  

1. dag: Efter endt opsamling holder vi dagens første pause, hvor vi får en 
kop kaffe og et rundstykke ved bussen. Herefter kører vi med passende 
pauser til vi ankommer til Slesvig, som er Nordens ældste by. Her holder 
vi en pause, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Turen går nu videre til 
Husum, hvor vi skal bo de næste dage, og efter indkvartering tager vores 
rejseleder os med rundt på en lille byrundtur. Til aften er der fælles mid-
dag på hotellet, efterfulgt af seniordans. 
2. dag: Efter et dejligt morgenbord går turen til Schlüttsiel, hvorfra vi skal 
sejle gennem Vadehavet - Halligmeer til øen Hallig Hooge. Hallig Hooge er 
næsten bilfri, og øens foretrukne transportmidler er hestevogne og cyk-
ler. En hallig består af flere forhøjninger, der også kaldes varfter. Der ligger 
10 Hallig i Vadehavet, hvoraf Hallig Hooge er den næststørste. Den består 
igen af 10 beboede varfter og et par ubeboede. Ca. 100 beboere er 
fordelt på disse 10 varfter, som igen er omgivet af et 1,20 meter højt dige. 
Alt land på Hallig Hooge, med undtagelse af varfterne, bliver oversvøm-
met flere gange om året under særligt ekstreme vejrforhold. Vi tager på 
en spændende og anderledes tur med hestevogn gennem de fantastiske 
naturområder, som øen byder på. Undervejs er der tid til at spise frokost 
på egen hånd. Om eftermiddagen tager vi tilbage med båden til Schlütt-
siel, hvor bussen venter på os. Derefter kører vi til Husum og får aftens-
mad på hotellet, inden vi efterfølgende gør klar til at danse. 
3. dag: Vi starter dagen med en tur til halvøen Eiderstedt, hvor der er  
en smuk natur med masser af grønne enge. Vi kører ud til fyrtårnet ved 
Westerhever og holder en lille pause, før vi kører videre til St. Peter Ording, 
der ligger lige ud til havet. Turen går herfra videre til Hollænderbyen Frie-
drichstadt, hvor vi bl.a. skal på en hyggelig sejltur gennem de små kanaler. 
Det er også her, der bliver tid på egen hånd til b.la. at spise frokost. Dagen 
slutter med aftensmad på hotellet i Husum, hvor vi igen også skal danse. 
4. dag: Vi kører fra Husum til Dagebüll og tager færgen over til en anden 
af de dejlige vadehavsøer, nemlig Föhr, også kaldet -den grønne ø. Den 
danske konge Chr. D. 8 ”opdagede” den smukke ø og også H. C. Andersen 
rejste til øen i 1844 og nu gør vi det samme! Föhr var tidligere hjemsted for 
hvalfangst. Hovedbyen på øen er Wyk, men Föhr har meget mere at byde 
på. Vi skal på en ø-rundtur, der tager et par timer, hvor vi hører om friser-
nes kultur, sprog og traditioner via de gamle gravhøje, levn fra vikingetiden 

og skønne gamle huse. Efter turen rundt bliver der ophold i Wyk, til at 
finde frokost. Byen har en hyggelig, lille gågade og en meget fin strandpro-
menade. Til aften er vi retur i Husum igen. Her skal vi have turens sidste 
danse seance. 
5. dag: Efter et godt morgenmåltid har vi formiddagen til at nyde Husum. 
Turen går nu op mod grænsen, hvor vi spiser fælles frokost. Inden vi kryd-
ser grænsen, holder vi en lille handlepause ved en af grænsebutikkerne. 
Herefter kører vi til Bredebro, hvor vi besøger Ecco Museet inden  
vi fortsætter det sidste stykke hjem til vores hjembyer.

REJSEFAKTA:
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: Kr. 5.299,- 
Enkeltværelsestillæg: Kr. 650,- 

Prisen inkluderer: 4 overnatninger • Ophold med halvpension • Kaffe og 
rundstykke dag 1 • Frokost sandwich dag 1 • Besøg i Schleswig • Byrundtur 
i Husum • Færge til Hooge • Udflugt til Eiderstedt • Kanalrundfart i Frie-
drichstadt • Hestevognstur • Færge til Föhr • Lokalguide på Föhr • Frokost 
dag 5 • Besøg på ECCO-museet • Dansk rejseleder. 

Hotellet: Hotel Osterkrug, 25813 Husum
Dette hyggelige hotel ligger i centrum af Husum. Hotel Osterkrug byder  
på komfortable værelser, der har eget bad og toilet samt hårtørrer.  
Morgen- og aftensmad spises i hotellets restaurant.



40   |   Program 2022 Program 2022  |  41  

Tur nummer 6
Schackenborg - Med besøg i Danmarks ældste by Ribe  
1 dags bustur onsdag den 25. maj 2022

Schackenborg Slot er ikke kun fortællingen om et prinsepar elsket af fol-
ket, men også om en familie i 11 generationer og Danmarks mest berømte 
guldfund. På turen skal vi også besøge Ribe som er Danmarks ældste by. 

Program: 
Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi finder et passende sted til vores 
morgenkaffe med et smurt rundstykke. Vi starter dagen med en spæn-
dende rundvisning på Schackenborg slot og slots have. Når du træder ind 
på slotspladsen på Schackenborg Slot, går du i fodspor, der strækker sig 
tusind år tilbage i tiden og måske endnu længere. På rundvisningen vil vi 
få fortællingen om stedets historie, og om Kongehuset og Schackenborg. 
Der vises rundt på slottet i de spændende sale og gemakker. Vi kører nord 
på til Brede Bro Kro som står klar med vores frokost. Her skal vi have 2 ret-
ter klassisk god Dansk kro mad. Vi kører til Ribe hvor vi mødes med vores 
lokal guide som vil fortælle om Ribes historie som går helt tilbage til den 
tidlige vikingetid. Byen er især kendt for sin domkirke som vi skal besøge. 
Domkirken havde sin første byggeperiode ca. 1150-1225 og er hermed 
Danmarks ældste domkirke. Efter nogle hyggelige timer i Ribe kører vi 
hjemad, og efter en kaffepause med hjemmebagt kage forventer vi at 
være hjemme i Hedensted Kommune først på aftenen.  

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 750,-  
Prisen inkluderer: Transport i 4-stjernet turistbus • 1 x Smurt rundstykke 
med kaffe • 1 x Frokost • 1 x By guide • 1 x Entre og guide på Schackenborg •
1 x Kaffe & hjemmebagt • Alle entre i programmet.  

Tur nummer 7
Samsø   
1 dags bustur tirsdag den 31. maj 2022 

Vi kører til Hou hvor vi starter med morgenkaffen, samt et smurt rund-
stykke inden vi sejler med færgen til Samsø. Sejlturen tager ca. 50 min. 
Når vi kommer i land på Samsø, står den lokale guide klar til at stige på 
bussen. Formiddagen starter på sydøen - den største del af Samsøs 
areal. Her venter der os en spændende fortælling om mange af øens  
22 små byer, der hver især har en helt unik historie at fortælle. Bl.a. 
landarbejderbyen Ørby og hovedbyen Tranebjerg. Vi passerer de gamle 
middelalderkirker, øens eneste fyrtårn Vesborg og godset Brattingsborg. 
De små gamle husmandssteder kan fortælle om tidligere tiders landbrug 
på Samsø - og samtidig en nutidig fortælling om, hvordan små lokale virk-
somheder efterhånden skyder op i de gamle bygninger. Vi gør holdt i en af 
dem - Samsø Gårdbutik. Svanegården er oprindelig en gammel firlænget 
Samsøgård, men er i dag indrettet som en stor gårdbutik. Virksomheden 
 har sine rødder i det midtjyske, hvor der fra eget væveri produceres 
uldvarer. Ud over uldvarer og beklædning, præsenterer butikken også en 
række af lokale produkter. Midt på dagen gør vi holdt Flinchs Hotel, her 
serveres en god frokostbuffet. Turen går om eftermiddagen til nordøen. 
Her venter der os en helt usædvanlig naturoplevelse. Både i området 
omkring Stavns Fjord med den hyggelige havneby Langøre og senere i 
det bakkede morænelandskab på Samsøs nordspids. Der bliver tid til et 
besøg i den idylliske by Nordby, hvor der kan opleves gadekær, klokketårn 
og bindingsværkshuse. Her kan man besøge den gamle butik ”Smagen 
af Øen”, som byder os på flere årstidsbestemte smagsprøver på nogle 
af de mangle lokalt producerede varer, der er repræsenteret i butikken. 
Sydøstover igen vil vi køre forbi æbleplantager og solbærmarker. Vi sejler 
retur sidst på eftermiddagen til fastlandet og kører til vores hjembyer. 
Under overfarten hjem bliver der serveret kaffe med kage.

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 700,-
Prisen inkluderer:  Kørsel i 4 stjernet turistbus • Kaffe m. smurt rund-
stykke • Færge tur / Retur • Lokal Guide • Frokostbuffet • Eftermiddags-
kaffe med kage på færgen.
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Tur nummer 8
Ringkøbing- Fjorden rundt 
2 dages tur den 7. - 8. juni 2022

Området omkring Ringkøbing giver unikke muligheder for at smage og se 
det fantastiske Vestjylland. Vi skal opleve bunkerne, gårdbutikken, se og 
høre om whisky, fly samt nyde stemningen ved havet. Kort sagt, oplevel-
ser af libitum. 
1 dag: Efter opsamling i Hedensted kommune kører vi vest på. Undervejs 
gør vi et stop, hvor vi nyder vores buskaffe og et smurt rundstykke. Vores 
første besøg bliver ved Staunings whisky. Det lyder som begyndelsen på 
en klassisk joke, når man spørger, hvad fire ingeniører, en lærer, en kok, en 
slagter, en pilot og en læge har tilfælles. Det er dog langt fra en joke, for 
svaret er Stauning Whisky. Et lille destilleri langt mod vest, der med tiden 
har vokset sig stort og fået alles næser til at dreje sig mod duften af malt. 
Kom med på opdagelse og rejsen gennem Staunings whiskyfremstilling. 
Hør historien om deres eventyr, og kom helt tæt på hvert trin i produk-
tionen. Fra gulvmaltningen af den danske byg og rug, til destillering i de 
24 kobber pot stills. Imens kan du nyde den smukke arkitektur i det nye 
destilleri, hvor der er lagt vægt på både sjæl og åbenhed. 
Herfra køres det lille stykke vej til Stauning Flymuseum hvor vi nyder vores 
medbragte frokostpakker. Efter frokosten er der guidet rundvisning. 
Danmarks Flymuseums formål er at medvirke til at restaurere, bevare og 
udstille historiske luftfartøjer og relaterede effekter samt i tilknytning her-
til, at formidle flyvningens historie - i særdeleshed den danske flyhistorie. 
Herfra køres til Ringkøbing, hvor vi bliver indkvarterer på hotel Ringkøbing. 
Inden aftensmaden går vi en lille guidet rundtur i den gamle bydel.
2 dag: Efter morgenmaden pakker vi bussen, vores første besøg i dag er 
ved Bunkerne. Når man går rundt blandt de mange bunkers ved Houvig 
går man rundt i en lille landsby, her har der både været købmand, læge 
og – kanoner! Betonekæmperne ved stranden var en del af den tyske 
Atlantvold, den vold der skulle strække sig fra Sydeuropa til Nordnorge og 
holde de allierede ude. Mange af bunkerne er stadig synlige, mens andre 
er mere eller mindre gemt i klitterne. Det er muligt at komme ind i nogle 
af bunkerne, så det kan være en god ide at medbringe en lommelygte. 

  
Herfra går turen til Vestkystens Gårdbutik. Et landbrug der drives mellem 
Vesterhavet og fjordene. Slægtsgården gennem 500 år drives økologisk 
og dyrevelfærd er i højsæde. Det krogmodnede økologiske oksekød, grill-
pølser, spegepølser, samt lokale oste fra Troldhede Mejeri og Thise Mejeri. 
Vesterhavsosten er især spændende med dens lagring i den karakte-
ristiske salte havluft, nu findes den i flere varianter, som røget Vester-
havsost og grubelagret Vesterhavsost. I gårdbutikken kan man købe ind 
til tapasanretning med oste, pølser, brød og et væld af hjemme¬lavede 
tapastilbehør fra eget landkøkken. Vi fortsætter til Hvide Sande hvor vi 
nyder et stjerneskud. Der bliver lidt tid i byen, inden vi fortsætter til Abeli-
nes Gaard som er en fredet strandfogedgård i Haurvig, nogle få kilometer 
syd for Hvide Sande. Gården blev i midten af 1970’erne indrettet som 
hjemstavnsmuseum, hvor I kan opleve historien lige der, hvor den foregik. 
Museet består af en række autentiske bygninger, der alle fortæller hver sin 
spændende historie om det liv, der er levet her, og om hvordan menne-
sker og landskab har præget det. 
Efter besøget køres mod vores hjembyer.

REJSEFAKTA 
Pris pr. person i dobbeltværelse: Kr. 2.395,- 
Enkeltværelsestillæg: Kr. 400,-  

Prisen inkluderer:  Bustransport • 1 x Hotelovernatning i Ringkøbing • 1 
x Morgenmad • 1 x Aftensmad • Kaffe og rundstykke ved bussen på 1.dag 
• Frokostpakke på 1.dagen • Guidet rundvisning i Ringkøbing • Entré og 
fortælling på Stauning Whisky • Entré og fortælling på Stauning Flyveplads 
• Guidet tur ved bunkerne • Stjerneskud i Hvide Sande • Entré til Abelines 
Gaard.

Hotellet: Hotel Ringkøbing blev opført ca. omkring år 1600 og er byens 
ældste hus bortset fra kirken. Huset var i mange år byens største køb-
mandsgård. Gennem hele 1700-tallet og indtil 1805 var huset beboet af 
skiftende amtsforvaltere, som havde store kornmagasiner i gården. Siden 
1833 har der været gæstgivergård og hotel, hvilket gør Hotel Ringkøbing til 
et af landets ældste hoteller.
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Tur nummer 9
Kend din kommune  

1 dags bustur - tirsdag den 14. juni 2022

Efter opsamling i Hedensted Kommune sætter vi kurs mod Deer Gene-
tics. Vi holder ind et smukt sted og drikker buskaffe og får os et smurt 
rundstykke. Ved Deer Genetics bliver vi taget imod af Jakob Zacho som 
har drevet sin forretning siden 2010. Hos Deer Genetics avler man kron-
dyr, dådyr og muflon, som sælges videre til drift i ind- og udland. Deer 
Genetics har stort fokus på genetik og fodring og deres store passion er 
genetisk udvikling af krondyr. Vi skal se hjorte som normalt ikke ses i  
Danmark og kommer helt tæt på muflon og dådyr.
Efter at have set og hørt om dyrene, kører vi til Hyrup Kro, hvor vi spiser 
en 2 retters middag. Godt mætte kører vi til ArtArt i Bråskov, hvor Peter 
og Christina Gregersen bor og driver deres fælles forretning fra. Peter er 
motorsavsskulptør og Christina bruger sin fritid i det indrettede atelier, 
hvor der laves kunst. Peter vil fortælle om motorsavskunst samt save en 
skulptur i mens vi er der. Deres eventyrlige have er åben. 
Eftermiddagskaffen indtager vi i Bråskovs bålhytte og her vil Erik Yding, 
bys-barn og tidligere forretningsdrivende i byen, fortælle om byens og 
egnens lokalhistorie. Efter en dejlig dag i den friske luft, kører bussen os 
tilbage til afsætnings stederne i Hedensted Kommune.

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 550,-
Prisen inkluderer:   Bustur • buskaffe og rundstykke • Besøg og rundvis-
ning hos Deer genetics • 2 retters middag • besøg og fortælling hos ArtArt 
og af lokal i Bråskov • buskaffe og kage.
 
 

Tur nummer 10
Viborg - Jyllands historiske hovedstad  
1 dags bustur 22. juni 2022 

Viborg egnen byder på det hele fra bakker, dale, sø og historie der rækker 
mange århundrede tilbage. Viborgs beliggenhed i de smukke omgivel-
ser ligger ved Viborg Søerne Nørresø og Søndersø og med Borgvold det 
gamle fæstningsanlæg fra 1300 tallet som Kong Erik Menved byggede.  
I Viborgs gamle midtby ligger Latinerkvarteret og Latinerhaven.  
Latinerhaven er en frodig, grøn oase midt i Viborgs gamle bydel.  
Den er inddelt i flere mindre haveafsnit, bl.a. et smukt afsnit med  
stauder og rododendron og et andet med snapseurter.  

Program: Afgang fra vores opsamlingssteder. Turen går mod Dollerup 
Bakker hvor vi holder vores kaffepause, mens vi nyder den uovertrufne 
udsigt over dale, sø og natur. Videre langs Hald sø som ligger ved siden af 
den berømte Hald Ruin og Hald Hovedgård. Vi kører ind til Domkirke plad-
sen hvor vi bliver mødt af vores lokalguider der viser os den gamle bydel 
og fortæller om Viborgs historie. Til frokost skal vi i den gamle munkekæl-
der på Restaurant Latinerly som er en af Viborgs ældste restauranter. 
Efter maden skal vi smage på lidt af det berømte øl fra Viborg bryghus. 
Inden vi kører fra Byen er der mulighed for at besøge Domkirken. Vi kører 
fra Viborg og ud på Kongenshus Hede som er er et af Danmarks største 
hedeområder. Midt på Heden ligger Grønhøj Kro som er en fredet Kgl. 
Privilegeret kro fra 1848. Kroen har været i families eje siden 1864. Som 5. 
generation driver Gregers i dag kroen sammen med min hustru 
og gode medarbejdere. Grønhøj Kro ś staldbygninger og gæstebolig 
benyttes i dag til museum. Vi skal have kaffe og hjemmebagt kringle her, 
efter oldemors opskrift. Under maden fortæller kromanden om egnens 
og slægtens historie, og spiller op til et par fællessange. 
Efter kaffe ser vi Morten Korchmuseet som blev etableret i 2013 i kro-
ens staldbygninger. Museet indeholder bl.a. effekter skænket af Morten 
Korch ś familie. Vi kører hjemad mod Hedensted Kommune og forventer 
at være hjemme først på aftenen.

REJSEFAKTA:
Pris pr. person: Kr. 675,- 
Prisen inkluderer: Bustransport • 1 x Smurt rundstykke med kaffe •  
1 x Frokost • 1 x Byguide • 1 x Smagsprøver • 1 x Kaffe & kringle • entre.   
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Tur nummer 11
Østrig, Schweiz og Lichtenstein  
7 dages bustur – 15. til 21. august 2022

1. dag: Vi krydser grænsen ved middagstid. Herefter går turen ned gen-
nem Tyskland, hvor vi har en overnatning undervejs.
2. dag: Feldkirch. Efter morgenmaden sætter vi kurs mod vores værtsby 
Feldkirch, hvor vi har ophold på et dejligt, centralt beliggende hotel de 
næste fire dage. Efter indkvartering går vi en dejlig tur i den gamle middel-
alderlige by, der har det historiske Schattenburg som sit vartegn. Borgen 
rummer et egnsmuseum og restaurant der bl.a. er berømt for sine wie-
nerschnitzler.
3. dag: Schweiz. I dag skal vi over grænsen til Schweiz. Vi følger en meget 
smuk rute gennem Wildhaus til Schwägalp, beliggende for foden af Säntis. 
Säntis er det højeste bjerg i den vestlige del af landet. Her bliver der mu-
lighed for (ikke inkl.), at tage den imponerende svævebane op til toppen i 
2504 m´højde. I godt vejr opleves en panoramaverden uden lige. Vi kører 
videre via Urnäsch og besøger osteriet i Stein. Vi er jo i det skønne Appen-
zellerland, hvor fremstilling af ost altid har været en tradition og vi  
skal naturligvis have et par smagsprøver.
Køreturen bringer os videre til byen St. Gallen – hovedbyen i Kantonen 
af samme navn. Her skal vi besøge den imponerende barokke, katolske 
domkirke. Kirken hænger sammen med klostret og begge dele kom på 
Unesco-verdensarvsliste i 1983. På hjemturen kommer vi via Heiden og 
Rheineck med fine kik til Bodensøen. Ad mototvejen gennem Rhindalen 
går det hjem mod Feldkirch igen.
4. dag: Liechtenstein. Først går turen til vel nok Schweiz’s bedst beva-
rede landsby, Werdenberg. Her går vi en lille tur langs søen og nyder synet 
af de smukke gamle huse og slottet. Herfra går turen videre til kurbyen 
Bad Ragaz, hvor vi har et lille ophold ved den smukke kurpark, kurhuse 
og hoteller i luksusklassen. Kort efter er vi fremme i hovedstaden Vaduz. 
Her residerer landets fyrste Hans Adam d. 2. og ellers er den lille by kendt 
for kunst, frimærker og så er vi jo ellers også i et land hvor finanssektoren 
er af stor værdi for landet. Bankerne beskæftiger mange medarbejdere. 
Efter besøget i et af verdens mindste lande, går turen hjem til Feldkirch.
Om aftenen tager vi op til Schattenburg, hvor vi skal have deres berømte 
wienerschnitzler til aftensmad. 
 5. dag: Silvretta. I dag skal vi besøge en af Europas smukkeste panora-
maveje. Turen går via Bludenz og den kønne Montafondal og for enden 
af denne begynder Silvretta højalpevejen. Eventyrlige landskaber med 

hårnålesving bringer os op til Bielerhöhe i 2040 meters højde. Her ved 
den opdæmmede sø holder vi en pause. Turen går videre gennem den 
smukke Paznaundal. Vi besøger lavinemuseet i Galtür, hvor der skete en 
alvorlige lavineulykke i 1999. Her får vi forståelsen af de enorme kræfter, 
der er på spil når man bor i Alperne. Efter en oplevelsesrig dag i de høje 
bjerge er vi tilbage på vores hotel hen under aften.
6. dag: Rothenburg ob der Tauber. Efter morgenmad siger vi farvel til 
Feldkirch og kører nordpå til den hyggelige by Rothenburg ob der Tauber. 
Byen der altid er et besøg værd og skulle I lige stå og ”mangle” et stykke 
julepynt en sommerdag kan det købes i julebyen. Vi hygger os i byen med 
de flotte gamle bindingsværkshuse, inden vi fortsætter til vores overnat-
ningshotel.
7. dag: Vi er nu nået frem til turens sidste dag, hvor vi efter morgenmaden 
pakker bussen og fortsætter mod den dansk-tyske grænse, hvor vi gør et 
stop og der bliver tid til at handle lidt ind.

REJSEFAKTA 
Pris pr. person i delt dobbelt værrelse: Kr. 6.299,-  
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.200,- 
Prisen inkluderer: Buskaffe og rundstykke • Bustur i 7 dage • 2 nætter 
på overnatningshotel i Tyskland • 4 nætter på hotel centralt beliggende 
i Feldkirch med Halvpension • Wienerschnitzel på Schattenburg dag 4 • 
Udflugt til: Lichtenstein, Schweiz, Silvretta • Entréer til: Schaukäserei Stein 
inkl. en lille ostesmagning, Alpinarium Galtür • Dansk rejseleder.
 
Hotellet: Central Hotel Löwen, 6800 Feldkirch.
Dette 4-stjernede hotel ligger i hjertet af Feldkirchs historiske gamle 
bydel. De rummelige og moderne værelser har fladskærms-tv med 
satellitkanaler, skrivebord og eget badeværelse med hårtørrer.
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Tur nummer 12
Djursland  

2 dages bustur - 25. og 26 august 2022

Mols Bjerge og Hvidsten Gruppen - Med overnatning på Sostrup Slot.
1. dag: Efter opsamling sætter vi kursen mod Åkjærsgård, hvor vi drikker 
morgenkaffe med et smurt rundstykke til. Åkjærsgård er en vingård ved 
Rønde og de har en fantastisk gårdbutik, der er fyldt med delikatesser, 
brugskunst, pynteting samt hjemmedyrket vin. Jørgen Holst, som driver 
Åkjærsgård, har også slået sig ned som vinbonde. Han passer og plejer 
gårdens 3.500 vinranker, som er beliggende rundt om gården. Vinen har 
fået meget anerkendelse, og der er naturligvis mulighed for at købe et par 
flasker med hjem. Vi fortsætter til Karlsladen, som er besøgscentret for 
Kalø Hovedgård, hvor vores guide byder velkommen og fortæller om Kalø 
Gods. Turen går nu forbi Møllerup Gods, som er kendt for hamp dyrkning, 
som bliver brugt til fødevare, hudpleje og isolering. Vores guide fortæller 
om Godset. Her fra går turen forbi ”bjerglandsbyen” Agri med den smukke 
middelalderkirke, Danmarks højest beliggende sø og Stabelhøjene. 
Vi fortsætter til sydspidsen af Helgenæs til Sletterhage Fyr, hvorfra man 
i klart vejr, har en storslået udsigt ud over Kattegat og Aarhus Bugt til Sam-
sø, Tunø og Hjelm. Vi nyder vores frokostpakker i de smukke omgivelser. 
Turen går nu mod Ebeltoft via Fuglsø, Egil Fischers Ferieby og Molskroen. 
I Ebeltoft køres en lille rundtur, hvor vi ser havnen med bl.a. Fregatten 
Jylland, Glasmuseet samt ”de tre tårne” der markerer den gamle kirke. 
Vi laver en pause i byen, så der er mulighed for at besøge fregatten og 
glasmuseet. De der har lyst, kan tage med vores guide på en lille byrund-
tur til fods i den gamle bydel. Sidst på eftermiddagen køres mod Sostrup 
hvor vi bliver indkvarteret på Sostrup slot, efterfølgende er der 2-retters 
middag og kaffe i jagtstuen.
2. dag: Efter en dejlig overnatning i Hästens senge er der morgenmad i 
jagtstuerne. Efterfølgende er der rundvisning på slottet og i klosterkirken. 
Vi pakker bussen og kører mod Gl. Estrup Herregård som har en knap 700 
år lang historie. De første 600 år var herregården ejet af slægten Brock 
og Scheel, som i store dele af historien var en af Danmarks mægtigste og 
rigeste familier. Siden 1930 har Gammel Estrup været museum. Vi får en 
rundvisning på stedet og efterfølgende let frokost. 

Turen går nord på mod Udbyhøj hvor vi sejler over Randers fjord. Først på 
eftermiddagen ankommer vi til Hvidsten. Her møder vi vores lokale guide, 
som tager os med på en rundtur i området og fortælle historien om den 
berømte Hvidstengruppe. Vi går i fodsporene på Marius og Niels Fiil, der 
stod i spidsen for en gruppe modige mænd, der modtog våben fra luften, 
som led i modstanden under 2. verdenskrig. Vi skal bl.a. se nedkastnings-
pladsen, mindelunden og omkring Spentrup, inden vi vender tilbage til 
Hvidsten Kro, hvor vi får eftermiddagskaffe med kringle og lagkage. Hvid-
sten Kro er en gammel, kongelig privilegeret kro fra 1634, som har været i 
familien Fiils eje siden 1884. Efter kaffen køres mod vores hjembyer.

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 2.495,-
Prisen inkluderer:  Bustur • Kaffe og smurt rundstykke • Frokostpakke på 
1. dagen • 1 x overnatning på Sostrup slot • 1 x 2-retters aftenmenu med 
kaffe • 1 x morgenbuffet • 1 x let frokost på Gl. Estrup •  Rundvisning på 
Sostrup Slot •  Entre og rundvisning på Gl. Estrup •  Eftermiddagskaffe med 
kringle og lagkage • Guidet rundtur med fortælling om Hvidsten Gruppen • 
Lokal guide på 1. dagen • Besøg på Åkjærsgård, vingård.

Hotellet: Sostrup Slot.
Klostercellerne på Maria Hjerte Kloster er indrettet i ny nordisk stil med 
Hästens senge – alle med eget bad/toilet naturligvis. Fælles for Kloster-
cellerne er stressfri zone så I skal ikke forvente TV på værelset – Klosteret 
indbyder i stedet til nærvær og afslapning. Der er adgang til Klosterstuen 
med udgang til en stor skøn terrasse hvor man ugenert kan nyde Kloster-
haven.



50   |   Program 2022 Program 2022  |  51  

Tur nummer 13
Nygaards Afrika  
1 dags bustur - 1. september 2022

Efter opsamling i Hedensted kommune sætter vi kurs mod Nr. Nebel, 
og undervejs nyder vi vores formiddags buskaffe med rundstykke til.
Vi ankommer til Nygaards Afrika, hvor stor vildts jægeren Niels Ny-
gaard tager i mod og fortæller om stedet. Vi skal opleve det impone-
rende jagt- museum, som er det eneste sted i Nordeuropa, man kan 
opleve ” The Big Five ” Der kan ses mange spændende dyrearter i det 
store 400 kvm. jagt- museum. Vi spiser frokosten i deres restaurant. 
Efter frokosten kører vi til Brande, her møder vi Mogens Bentzon fra 
Lions, der vil fortælle lidt om Street Art. En lang række professionelle, 
internationale kunstner indtager byen og udøver der fantastiske 
kunst i Brandes gader. Vi går på opdagelse i gaderne og ser de flotte 
kunstværker. Vi skal drikke vores eftermiddags kaffe på Hotel Dalgas. 
Vi skal have boller, lagkage og små kager. Herefter går turen hjemad til 
afsætnings stederne.
 
REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 570,-
Prisen inkluderer: Bustur • Formiddags buskaffe med rundstykke • 
Entre og rundvisning på jagt museet • Frokost • Fortælling om Street 
Art • Eftermiddags kaffe på Dalgas. 

Tur nummer 14
Højskoleophold- NØRGAARDS HØJSKOLE, Bjerringbro  

Den 4. til 10. september 2022

Program* 
Velkommen til en forrygende uge med Klassisk Højskole på Nør-
gaards Højskole. Vi har forberedt en uge fyldt med et spændende 
og varierende program, hvor du/I kommer til at deltage på skønne 
udflugter, morgensamlinger, spændende foredrag, studiekredse, 
masser af fællesskab, humør og højskolesang.

Søndag: Efter endt opsamling i Hedensted kommune kører vi mod 
Nørregaards højskole i Bjerringbro. Her vil der være indkvartering,  
velkomst og om aftenener der Højskoleaften med sang og fortælling 
om højskolens historie. Herefter rundvisning og gennemgang af ugens 
program.
Mandag: Hver morgen er der mulighed for morgensvømning i  
Bjerringbro Svømmehal. Forstander Karen Friis står for dagens 
morgensamling. Formiddagens foredrag ”Sangen i Livet” er ved Line 
Thylander. Om eftermiddagen er der Studiekreds. Vælg mellem 1.  
Byvandretur ”Bjerringbro Værsgo” med fortælling om byens historie 
og seværdigheder eller 2. Kreativt værksted med kunstner Iben Tiuf-
kjær Aftenens foredrag ”Vin og gode historier” vil være en oplysende 
og underholdende aften ledsaget af mange billeder og dejlige smags-
prøver ved Ole Eeg – højskolens helt egen vinkender.
Tirsdag: Mulighed for morgensvømning. Morgensamling ”Husker 
du” ved højskolelærer Sofie Skyom i foredragssalen. Formiddagens 
foredrag ” Hvor blev jeg af” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel. Om 
eftermiddagen skal vi på en halvdagsudflugt til ”Cold Hand Winery”. 
Der er sket meget de sidste par år på vineriet, ”Cold Hand Winery”, 
som hører hjemme på en lille gård. Vi skal opleve og høre virksomhe-
dens korte men meget interessante historie, muligheder og udfordrin-
ger, der følger med at drive en virksomhed i vækst. Under besøget skal 
vi prøvesmage nogle af deres produkter. Vi skal se vineriets produk-
tionshal, lager, Restauranten ”Cold Hand on Fire”, samt mange andre 
tiltag, som er kommet til de seneste par år. Hos Cold Hand Winery går 
de efter det sublime resultat. Derfor anvendes udelukkende danske 
frugter og bær i deres produktion. Produkterne fra Cold Hand Winery 
er opstået ud fra et ønske om at levere frugtvin i verdensklasse. Intet 
mindre. Om aftenen er der Højskoleaften ”Fællesdans” i multisalen 
eller foredrag ”USA’s historier lige nu....”
Onsdag: Mulighed for morgensvømning men også tilbud om morgen-
gymnastik. Dagens morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” får os 
godt i gang inden et musikalsk foredrag ved sangerinde og spillekvinde 
Karoline Gro Budtz. Om eftermiddagen tager vi på en halvdagsudflugt 
til ”Silkeborg Rovfugleshow og Falkemanden” alias Falkoner Falkmand 
Flemming Sanggaard, som hele livet har beskæftiget sig med sin store 
 lidenskab: natur og vilde fugle. I barndommen blev om rådets fugle 
tæmmet, og den utæmmelige knægt sås ofte i følgeskab af en fritfly-
vende allike eller krage.  
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Med tiden er rovfugleholdet vokset og ved etableringen af det 44 tdr.l. 
store Silkeborg Ørnereservat er det nu også blevet muligt at opleve 
de imponerende ørne, falke, høge, ugler samt verdens største rov-
fugl – Andes Kondoren – på tæt hold. Under besøget vil Flemming 
kort fortælle sin historie og lidt om stedet. Herefter er der kaffepause 
inden vi på nærmeste hold skal opleve det imponerende rovfugles-
how. Efter showet vil der være mulighed for at se nærmere på stedets 
andre aktiviteter inden bussen kører retur til højskolen. Husk praktisk 
tøj til at kunne være udenfor i en eftermiddag. Aftenen er fri til hygge 
og samvær i opholdsstuen.
Torsdag: Mulighed for morgensvømning. Efter morgensamlingen er 
der Studiekreds. Vælg mellem 1. Yoga for alle eller 2. Foredrag: “Sam-
sø”. Om eftermiddagen vil der igen være Studiekreds. Vælg mellem
1. Besøg på Gudenådalens Museum eller introduktion til Krolf. Om 
aftenen har vi ”Ugens foredrag”. Hele sæsonen kommer der hver 
torsdag ny foredragsholder eller højskoleaftenaktivitet.
Fredag: Mulighed for morgensvømning. Efter morgensamling vil vi 
synge fra højskolesangbogen og andre sange. Om eftermiddagen skal 
vi på en halvdagsudflugt til ”Mønsted Kalkgruber”. Vi indleder vores be-
søg med at gå ned i kalkgruberne. Dybt inde i gruberne ved den største 
sø, er der indrettet en underjordisk biograf. Her vises et multimedie-
show, som fortæller om kalkens og grubernes historie. Billederne vises 
på de rå kalkvægge og spejler sig desuden i den store sø. Efter besøget 
i gruberne er det tid til eftermiddagskaffe i Cafe Kridthuset. Der vil 
være tid til at opleve andre udstillinger på Kalkværket og Museet.  
Om aftenen er der Afslutningsmiddag og Højskoleaften med festlige 
indslag og hygge i foredragssalen.
Lørdag: Om formiddagen er der. Busafgang fra Nørgaards Højskole  
og kørsel retur til Hedensted - vi er hjemme sidst på formiddagen.
*Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Læs mere om højskoleopholdet på phs.hedensted.dk

REJSEFAKTA 
Pris pr. person: kr. 4.750 (indkvartering i dobbeltværelse, 
med delt 1 bad og 1 toilet med et andet værelse)
Enkeltværelse, med delt 1 bad og 1 toilet med et andet værelse + 400 kr.
Dobbeltværelse m. eget bad/ toilet (gebyret deles af 2 pers) + 400 kr.
Enkeltværelse m. eget bad/ toilet + 600 kr.
Prisen inkluderer: Bustransport tur/retur, kost/logi, udflugter,  
alle kurser, undervisning, undervisningsmaterialer, entre.
Højskolen: Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro. Telefon: 8668 2300.

Tur nummer 15
DR Pigekorets jul - Julestemning i København 

Vi gør opmærksom på at datoen endnu ikke kendes

Julen er en særlig tid, hvor de elskede danske julesange og salmer skaber 
rammen om ritualer, følelser og minder. DR Pigekoret og Phillip Faber 
inviterer indenfor i en smuk og julepyntet koncertsal til en medrivende 
musikalsk fortælling flettet sammen af både velkendte og nye julesange 
og værker. 
Program: Opsamling i løbet af formiddagen. Turen går mod Sjælland 
hvor vi besøger Tivolis små landsbyer som summer af liv, når mere end 70 
stadeholdere rykker ind med deres store udbud af pynt, gaver, delika-
tesser, mad og drikkevarer.  Der er mulighed for frokost på egen hånd på 
et af Tivolis mange spisesteder. Vi kører ud til DR Byen hvor vi fra gode 
billetter skal opleve DR Pigekoret fremføre deres traditionelle julekoncert. 
Koncerten foregår i den store koncertsal som er blandt verdens mest 
imponerende musikscener. Efter en hyggelig forestilling kører vi hjem 
mod Jylland.  Undervejs får vi en madpakke og til kaffen har vi julesmåka-
ger og sødt med ombord. Vi forventer at være hjemme sidst på aftenen i 
Hedensted Kommune. 

REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 1.245,-
Prisen inkluderer:   Bustur • Entre til Tivoli • A billet til DR Pigekorets  
koncert • Madpakke • Aftenskaffe • småkager & Sødt.   
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Kontaktpersoner til 
Pensionisthøjskolens samarbejdspartnere
Ældre Sagens lokalkomité Hedensted
Kontaktperson Erik Christensen
Tlf. 2781 1843 - email: erik.christ101@gmail.com

Ældre Sagens lokalkomité Juelsminde
Kontaktperson Poul Ole Pedersen 
Tlf. 4017 2888 - email: poulole.pedersen@jubii.dkk

Ældre Sagens lokalkomité Tørring-Uldum
Kontaktperson Karen Margrethe Nielsen
Tlf. 2236 9527 - email: nkarenmargrethe@gmail.com

Honum og Omegns skytteforening
Preben Olsen - Tlf. 2928 9715

Tørring Idrætsforening
Gymnastik afdeling, Annette Juul Hansen
email: ajh@tuknet.dk

Ølsted Bordtennis Klub
Kontaktperson Erik Hansen  
Tlf.: 5123 1691 - email: formand@oebtk.dk

Senior Idræt Glud
Laurits Lauritsen - Tlf.: 3098 5071

Seniorråd - Medlemmer  
Hvis du har spørgsmål, som du ønsker at Seniorrådet skal behandle,  
er du velkommen til at kontakte medlemmerne.

Se mere på phs.hedensted.dk - værd at vide.
 
Vi hører gerne fra din forening om et samarbejde.

Vi håber det nye program 
lever op til dine forventninger,

og at du blandt vore tilbud finder lige netop det hold 
eller den rejseoplevelse, som tiltaler dig.

Har du brug for et lift?
til Pensionisthøjskolens aktiviteter

Kør med Flextur næste gang du skal til Højskolemøde, syng-sammen 
eller en Pensionisthøjskolens mange andre aktiviteter.

Med Flextur bliver du hentet på din adresse og kørt lige derhen, du vil.  
I hele Hedensted Kommune betaler du kun 4,-/km.  
(dog min. 30,-/tur), og er i flere, der kører sammen, bliver det 
både hyggeligere og billigere.

Bestil senest en time i forvejen, og så er du på vej!
Vi ønsker rigtig god tur til alt det sjove.

Bestil din flextur på tlf. 8740 8300
eller læs mere på hedensted.dk/kørsel 



GIV ALDEREN BAGHJUL
”Alder er som at bestige et bjerg.

 Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt.” 
- Ingrid Bergman, svensk skuespiller

Fritid & Fællesskab Pensionisthøjskolen
Stationsparken 1 Annabel Hillestrøm Bækkegaard
7160 Tørring M: 2380 9837
www.hedensted.dk phs.hedensted.dk
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