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Velkommen til Pensionisthøjskolen
og Idræt i dagtimernes
PROGRAM FOR 2018
Pensionisthøjskolen og Idræt i dagtimerne hører hjemme i samme afdeling og
i tæt samarbejde forsøger vi at skabe attraktive tilbud til kommunens borger.
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.
Dette er vores nye helårsprogram for 2018, 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 forskellig 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 bl. a. Ældre Sagen i Hedensted Kommune, Tørring Idrætsforening,
Honum og Omegns Skytteforening og bibliotekerne. Vi arbejder endvidere
sammen med pensionistforeninger, og hører også gerne fra din forening.
Til vores udflugter og rejser kræves tilmelding på grund af deltagerbegrænsning.
Se side 25 hvorledes tilmeldingen foregår.
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Som deltager i vore aktiviteter, kan du opleve glæden ved at synge, bevæge
dig, lytte til det levende ord med efterfølgende debat, oplevelser i naturen,
lære nyt og opleve andre landes kultur- og samfundsforhold.
Vi håber programmet vil give dig inspiration til aktiviteter.

De bedste hilsner
Pensionisthøjskolens brugerråd og Jette Højgaard
Jette Højgaard - Tlf. 4040 9518

Pensionisthøjskolens brugerråd
Erik Christensen, Løsningvej 16, 8722 Hedensted............ Tlf.:
Gerda Volkmann, Torvestrædet 1 St C, 7171 Uldum........ Tlf.:
Irene Laursen, Kingos Alle 32, 8723 Løsning....................... Tlf.:
Laurits Lauritsen, Toftevej 12, Glud, 7130 Juelsminde..... Tlf.:
Ragnhild Hansen, Bredgade 55, 7160 Tørring..................... Tlf.:
Svend Hansen, Rosavej 42, 7160 Tørring.............................. Tlf.:
Vagn Jensen, Blichersvej 10, 8723 Løsning........................... Tlf.:

2781 1843
2889 9688
2371 6929
3098 5071
5093 1822
7580 2259
2390 9538

Suppleant
Britta Jepsen, N.C. Hyttelsvej 5B, 8722 Hedensted........... Tlf.: 2947 2133
Årsmødet i Brugerrådet, med valg til Brugerrådet afholdes
onsdag den 11. april 2018 kl. 14.00 i Hedensted Sognegård
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Holdplan for året 2018
Se yderligere informationer om holdene, tid, sted og pris under aktiviteter
i første del af programmet fra side 6. Vi tilbyder lokale vandrehold i flere områder
se venligst program for dit område side 14.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

Seniorgymnastik
Mixhold
Hedensted
Idrætscenter
Kl. 9.30 - 10.30

Idræt i dagtimer
Gudenåhallen,
i Tørring
Kl. 10.00

Sommer Vandrehold
”Over stok og sten”
Hver anden onsdag
Kl. 9.30 - ca. 12.00

Syng sammen
i Juelsminde
Hellebjerg
Idrætsungdomsskole
Hver anden mandag
Kl. 9.30 - 11.00

Krolf Juelsminde
Hellebjerg
Idrætsungdomsskole
Kl. 10.00 - 12.00

Skydning
i Rask Mølle
Klubhuset
Pistol og gevær på
bane
Kl. 10.00 - 12.00

Sommer Idræt og
motion for sjov
Rask Mølle
Kl. 9.30 - 11.30
Seniordans
Gudenå Centret
Tørring
Kl. 14.00 - 16.00

Seniordans
Bøgely, Hedensted
Kl. 14.00
Bordtennis
slagstyrke +60
Ølstedhallen
Kl. 14.00
Krolf Ølholm
Byparken
Kl. 13.30

Højskolemøder
Lindved Sognegaard
Hver anden onsdag
Kl. 14.00 - 16.30
Højskolemøder
Kirkecenter
Hedensted
Hver anden onsdag
Kl. 14.00 - 16.30

TORSDAG
Studiekreds
’Bevar mig vel’
Plejecenter Møllebo,
Rask Mølle
Hver anden torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Sangkor
”Kastanierne”
Spejderhuset, Kastaniehøj
Hver anden torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Syng sammen
i GudenåCentret
”Årsungerne”
Hver anden torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Krolf, Tørring
GudenåParken
Udendørs, kølle/
kuglespil
Kl. 14.00
Seniordans
Dagcenter Løsning
Kl. 16.00
Krolf i Lindved
Tingparken
Kl. 18.30

Alle dage tilbydes IT-hjælp i samarbejde med bibliotekerne - se side 13
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AKTIVITETER PÅ HOLD
Betaling for aktiviteterne foregår ved første mødedag, hvor der kan
betales kontant, og der gives herved kvittering.


Senior syng sammen, Juelsminde

I samarbejde med ÆldreSagen, Juelsminde
Sted:
Hellebjerg Idrætsungdomsskole
Dato:	8. jan. – 22. jan.– 5. feb. – 19. feb. – 5. marts – 19. marts
Start efterår ifølge aftale
Tid:
Hver anden mandag kl. 9.30 – 11.00
Leder:
Lise Winther Olsen.
Musik:
Ved pianist Jytte Kragh og Birte Stisen
Violinist Knud Kaastrup, klarinet og bas Freddy Herbst
Pris:
6 gange for 120,- kr.
Har du lyst til at være sammen med en masse sangglade mennesker, så
kig forbi og se om det er noget for dig. Vi finder ved fælles hjælp ud af
hvilke sange der skal synges, men vi skal også lære nye. I pausen hygger
vi os i sanglokalet med den medbragte kaffe og en god snak.


Seniorgymnastik på mixhold
Sted:
Start:
Dag:
Instruktør:
Pris:

HedenstedCentret, Gesagervej 68, Hedensted
Den 8. januar. Efteråret start den 3. september
Mandag kl. 9.30 – 10.30
Sonja Brix
Forår: 14 gange for 330,- kr.
Efterår: 14 gange for 330,-kr.

Vi arbejder hele kroppen igennem ledsaget af god musik.
Kom i afslappet tøj og medbring liggeunderlag.
Der er mulighed for omklædning og bad.
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Idræt i dagtimer

I samarbejde med Tørring Idræts forening
Sted:
Gudenåcentret, Tørring
Start:
Den 9. januar. Efteråret start den 21. august
Tid:
Tirsdag kl. 10.00 – 12.00
Instruktør: Jytte Skov Sørensen, Lene Søndergaard Ellingsen
Pris:
15 gange for 350,- kr.
Der tilbydes fælles opvarmning og gymnastik i hallen, hvor hele kroppen
bliver arbejdet igennem, ledsaget af godt musik. Kom i afslappet tøj og
medbring liggeunderlag. Herefter skal du tage stilling til om du vil blive i
hallen og deltage i de aktiviteter der foregår her, eller om du vil i svømmehallen og deltage i enten vandgymnastik eller banesvømning. Har du
tid og lyst, så medbring kaffe eller frugt, som vi hygger os med efter aktiviteterne.


Seniordans
Sted:
Start:
Tid:
Underviser:
Pris:

GudenåCentret i Tørring
Den 8. januar. Efteråret start den 17. september
Mandag kl. 14.00 – 16.00
Birte Stisen og Freddy Herbst
10 gange for 240,- kr.

Er du vild med dans, så kom og dans dig glad i seniordans. Seniordans 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.
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Seniordans

Sted:
Bøgely (salen) Rørkærvej 1 Hedensted
Start:
Den 9. januar. Efteråret start 11. september
Tid:
tirsdag kl. 14.00
Sted:
Dagcentret Sneppevej 30 Løsning
Start:
11. januar Efteråret start 13. september
Tid:
Torsdag kl. 16.00
Underviser: Ingrid Therkelsen
Pris:
10 gange 240 kr
Er du vild med dans, så kom og dans dig glad i seniordans
Seniordans er godt for hjerte, hjerne, helbred og humør.
Dansene er partnerfri og alle kan være med – også nybegyndere.
Medbring lidt vand eller frugt til pausen.


Studiekreds ”Bevar mig vel”

Sted:
I dagcentrets lokale på Møllebo, Rask Mølle
Start:
Den 11. januar. Efteråret start den 11. oktober
Tid:
Hver anden torsdag kl. 9.30 – 11.30
Tovholder: Esther Pedersen
Pris:
5 gange for 120,- kr.
Vi finder i fællesskab emner, som vi alle har interesse i at arbejde videre
med. Vi ser film, teater, læser bøger og fortæller hinanden en masse historier. Herigennem kan vi give hinanden nye øjne, og måske opdage at
verden kan se anderledes ud.


Idræt og motion for sjov

I samarbejde med ÆldreSagen Tørring-Uldum
Sted:
Sportspladsen, Rask Mølle
Start:
Den 9. april.
Tid:
Hver mandag kl. 9.30 – 11.30
Tovholder: Lillian Andersen tlf.nr. 22827342.
Vi laver en fælles formiddag, hvor vi spiller udendørs spil som f.eks. kroket og
petanque. Vi kan lide udfordringer og er derfor også med i små venskabstuneringer. Har du lyst til at prøve noget nyt, så kig forbi på sportspladsen.
Vi skal nok tage godt imod dig. I pausen drikker vi den medbragte kaffe.
8 | Program 2018
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Sangkor ”Årsungerne”
Sted:
Start:

GudenåCentret i Tørring
Forår:	18. jan – 1. feb. – 15. feb. – 1. marts – 15. marts –
5. april – 19. april
	Efterår:	20. sept. – 4. okt. – 18. okt. – 1. nov.
15. nov. – 29. nov.. – 13. dec.
Tid:
Hver anden torsdag kl. 9.30 – 11.30
Musik:
Klaver Martha Sandahl
Pris:	Forår 7 gange for 140,- kr. Efterår 7 gange for 140,- kr.
Har du lyst til at synge i kor og ha’ det sjovt sammen med andre?
Så spring ud i det og syng med. Vi synger kendte og nye sange, med plads
til udfoldelse og dejligt musik.
Vi lægger vægt på socialt samvær, og mødes med andre sangglade mennesker til små arrangementer.


Sangkor ”Kastanierne” Hedensted

I samarbejde med ÆldreSagen Hedensted
Sted:
Kastaniehøj, Spejderhuset i Hedensted
Start:	Forår:	11. jan. – 25. jan. – 8. feb. – 22. feb. – 8. marts –
22. marts
Efterår:	27. sept. – 11. okt. – 25. okt. – 8. nov. – 22. nov. –
6. dec.
Tid:
Hver anden torsdag kl. 9.30 - 11.30
Musik :
Klaver Vita Kristensen
Sang:
Inge Ditlevsen
Pris:
Forår 6 gange for 120,- kr.
Efterår 6 gange 120,- 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. Vi
synger mange kendte sange fra højskolesangbogen og hjælper hinanden
med at finde nye sange.
I pausen hygger vi os med en kop kaffe og en god snak.
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Vandrerholdet ”Over stok og sten”

Sted:	Mulighed for fælles samkørsel kl. 9.30 fra:
Stationspladsen i Uldum, Møllebo i Rask Mølle,
Brugsen i Lindved, eller på det i forvejen aftalte sted.
Start:
Onsdag den 4. april – 18. april – 2. maj – 16. maj – 30. maj
13. juni – 27. juni – 1. aug. – 15. aug. – 29. aug. – 12. sept.
Tid :
Hver anden onsdag kl. 10.00 til 12.00
Tovholder: Esther Pedersen tlf. 2372 6749
Første gang mødes vi Kloster Møllevej 48, (v. Danmarks natur center)
8660 Skanderborg kl. 10.00.
Vi er en flok glade vandrere, der på skift arrangerer vandreture med
indhold. Vi går ture i meget forskelligt terræn og forskelligt tempo. 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.


Krolf Juelsminde

I samarbejde med ÆldreSagen, Juelsminde
Sted:
Hellebjerg Idrætsefterskole
Start:
Tirsdag den 17. april
l Tid :
Hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00
Pris:
50 kr.
Kontaktperson: Ove Lauridsen - Tlf. 6138 4269
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.


Krolf i Tørring

I samarbejde med ÆldreSagen, Tørring-Uldum
Sted: GudenåParken ved Slårup å i Tørring
Start: Start torsdag den 19. april
Tid :
Hver torsdag kl. 14.00
Kontakt: Svend Hansen tlf. 7580 2259
Krolf er spillet for seniorer og en mellemting mellem kroket og golf. Vi spiller
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.
10 | Program 2018
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Krolf i Lindved
Sted:
Start:
Tid :

Tingparken, Lindved
Torsdag den 12. april
Hver torsdag kl. 18.30
Kontakt: Margot Harrison, tlf. nr. 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.


Krolf Ølholm

I samarbejde med Ølholm Krolf klub
Sted:
Byparken Ølholm
Start:
Hele året.
Tid :
Hver tirsdag kl. 13.30 til 15.30, hele året
Pris:
100,00 kr. For et år.
Kontaktperson: Niels Wind tlf. 2129 8990
Kom og prøv spillet. Der er køller og kugler til rådighed.
Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.


Skydning i Rask Mølle – også for damer

I samarbejde med Honum og Omegns skytteforening og
ÆldreSagen Tørring-Uldum
Sted:
Klubhuset i Rask Mølle idrætsplads
Start:
onsdag den 3. jan. – 17. jan. – 31. jan – 14. feb. –
28. feb. – 14. mar. – 28. mar.
Tid:
Hver anden onsdag kl. 10.00 - 12.00
Instruktør: Ove Rasmussen tlf 4085 8748
Pris:
30,00 kr. pr. gang alt incl.
I de hyggelige klublokaler ved sportspladsen i Rask Mølle tilbyder vi pistol
og gevær skydning på 15 mtr. bane. Alle er velkomne til at møde op, såvel øvede som nybegynder, idet der er instruktør, våben og ammunition til
rådighed. Skydning er også for damer. Vi har også tid til hyggeligt samvær
med kaffe.
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Bordtennis slagstyrke 60+

I samarbejde med Ølsted Bordtennisklub
Sted:	Ølsted Hallen, Kirstinelundsvej 9, Ølsted, 8723 Løsning
Start:
Den 2. januar 2018
Tid:
Tirsdag kl.14.00 – 17.00
Instruktør: Allan Sørensen
Pris:
10 gange for 150,- kr.
Bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men udfordrer også
hjernen. Spillet træner reaktionsevne og balance samt styrker musklerne.
”Slagstyrke 60” er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både
fysikken og det mentale, når man har passeret de 60 år. Alle kan være
med på tværs af form og ambitioner, 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, så du får lyst til at blive hængende og komme igen.
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IT- HJÆLP

I samarbejde med Bibliotekerne Hedensted Kommune
Sted:
Bibliotekerne - eller ved grupper et andet sted
Start:
Efter aftale. Pris: Gratis
Underviser: Ansatte på biblioteket
Hvad kunne du tænke dig at lære noget mere om?
• Ring til, eller mød op på, dit lokale bibliotek, så sørger vi for, at du får
kontakt til den rette medarbejder.
Herunder kan du se de forskellige ting, vi afholder kurser i.
Vi tilpasser selvfølgelig indholdet til netop dine/jeres ønsker og behov.
• Få hjælp til din iPad eller Android tablet
• Billedbehandling på PC eller tablet
• Bibliotekets nettjenester
• Digital postkasse, e-Boks og Nem-ID
• Sociale medier
• Informationssøgning
Hedensted Bibliotek, Østerbrogade 26, 8722 Hedensted
Tlf. 79 74 13 70 - hedensted@hedenstedbib.dk
Hornsyld Bibliotek, Nørremarksvej 1B, 8783 Hornsyld
Tlf. 79 74 13 88 - hornsyld@hedenstedbib.dk
Juelsminde Bibliotek, Wedelsgade 1, 7130 Juelsminde
Tlf. 79 74 13 60 - juelsminde@hedenstedbib.dk
1. tirsdag i måneden er der spørgetime fra kl. 10 til kl. 11
Tørring Bibliotek, Kirkevej 10. 1. 7160 Tørring
Tlf. 79 74 13 50 - toerring@hedenstedbib.dk
Uldum Bibliotek, Bakken 2, 7171 Uldum
Tlf. 79 74 13 59 - uldum@hedenstedbib.dk
Yderligere oplysninger kontakt Jette Højgaard - tlf. 4040 9518.
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VANDREHOLD / GÅTURE, HELE ÅRET
I samarbejde med ÆldreSagen
Hedensted

Sted:
Tid:
Tovholder:
		
Ølsted

Biblioteket
hver tirsdag kl. 10.00
Ingrid Rosenvenge Tlf. 4014 2436
Edith Sørensen tlf. 4163 1257

Sted:
Klubhuset
Tid:
hver onsdag kl. 14.00
Tovholder: Kirsten Høgh Tlf. 6093 3794

Løsning	Sted:
Løsning plejecenter
Tid:
Hver onsdag kl. 9.30
Tovholder: Else Hansen - Tlf. 7589 3053
Uldum
Sted:
Uldum, start ved biblioteket
		
Tid: Hver torsdag 9.00
Tovholder: Solveig Berggren - Tlf. 4296 3469
Lindved

Sted:
Tid:
		
Tovholder:
		

Lindved, start v. Tingparkens P-plads.
Efterår og vinter: Hver tirsdag kl. 9.30
Sommer: Hver mandag kl. 18.30
Arne Henriksen - Tlf. 7585 1203 og
Anna Marie Pedersen - Tlf. 7585 1303

Tørring

Sted:
Kiosk ved campingplads
Tid:
Hver onsdag kl. 9.30
Tovholder:	Inge Lise Jensen - Tlf. 75801614
		
Henny Nielsen - Tlf. 4085 7002
Aale	Sted:
Ved tidligere foderstof i Aale.
Tid:
Hver mandag kl. 14.00
Tovholder: Else Marie Kjærsgaard, tlf. 2178 7589
Rask Mølle

Sted:
Borringvej ved vandværket
Tid:
Hver mandag kl.9.00
Tovholder: Dagmar Laursen tlf. 30719960

Snegleholdet

Sted:
Ved bænken, Hybenvej Rask Mølle
Tid:
Hver fredag kl. 14.00
Tovholder: Marie Antonsen tlf. 7690 0690

Har du/I lyst til at starte et vandre- eller stavgangshold i jeres
område, så kontakt Jette Højgaard tlf. 4040 9518
14 | Program 2018
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HØJSKOLEMØDER I 2018
Tilmelding til årets rejser
Sted:
Tid:
Pris:

Lindved sognegård, Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle
Onsdag den 10. januar 2017 kl. 13.00
70,- kr. incl. kaffe og kage

Tilmelding til rejser kan også ske på tlf. 4040 9518 - fra kl. 13.00
Rejseorientering om årets ture og rejser begynder kl. 13.30
Panterrejser, Vejle, England · De grå Busser, Autostadt, Hannover
og Blekinge Sverige · Sørens Rejser, Seniorvelvære Polen, Den Jyske
Hede, Ærø, Herlufsholm Kloster · Primo tours / ÅrhusCharter: Cypern

Højskolemøder i Lindved
Sted:
Tid:
Pris:

Lindved sognegård
Onsdage kl. 14.00 - 16.30
70,- kr. incl. kaffe og kage


Onsdag den 24. januar i Lindved.
Slut fred med din medicin.
Et underholdende foredrag om alt det, din læge ikke har tid til at fortælle.
Hvorfor er der så mange bivirkninger? Hvorfor er medicin så dyrt? Hvad er
kopimedicin? Hvorfor svarer min læge undvigende, når jeg fortæller, at jeg
tager naturmedicin? Et langt fra søvndyssende foredrag med alvorlige emner,
men fortalt med jysk humor
Ved: Kåre Sundmark.
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Onsdag den 7. februar i Lindved.
Eventyret om Jens ”Lyn” Jensen.
Enebarnet, eneboeren, brunkulsarbejderen Jens ”Lyn” Jensen lever et rigt liv
i nøjsomhed ude i naturen sammen med en flok katte og cykler. Han dør
som millionær. I Billeder og ord følger vi hans liv fra to årig som forældreløs
i Frederikshavn, via Odense, og tyske brunkulslejer til banevognen, hvor han
boede i 54 år. Vi hører også Jens ”Lyn” selv fortælle.
Ved: Jan Svendsen.

Onsdag den 21. februar i Lindved.
Hvor taler du godt dansk.
En af Danmarks mest markante og profilerede journalister fortæller meget
personligt om familiens kamp for at lykkes her i landet. Vi hører om en
arabisk families rejse fra Libanon til asylcentret i Holte, over Middelfart til
Lærkevej i Ølstykke.
Ved: Abdel Aziz Mahmoud.

Onsdag den 7. marts i Lindved.
Mennesker på min vej.
Den tidligere chefredaktør på VAF, har i sin tid som journalist mødt mange
mennesker på sin vej. Hans evner til at tale med alle, høj som lav, giver
en særlig oplevelse for tilhøreren. Vi skal høre om mødet med bl.a.: Ove
Sprogøe, Birthe Kjær og Lars lilholdt. Og mon ikke der også er mulighed for
at møde et par af de lokalt kendte mennesker.
Ved: Arne Mariager.

Onsdag den 21. marts i Lindved.
Ørehængere- fra dengang farfar var ung.
Folkets musik – Hvor blev den af?
En buket melodier, sange og anedoter fra før der var noget, der hed CD. Et
møde med folkelig dansk sang og musik spillet og sunget af bønderkarle og
andet godtfolk. De tre musikanter spiller og synger – sammen med publikum – et udpluk af de populære ørehængere fra en svunden tid.
Ved: Hans Rytter, Peder Sørensen og Arne Ploug.
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Onsdag den 10. oktober i Lindved.
”Fortællerkonen fra Heden”
Der er noget ved livet, man ikke finder andre steder, en levende fortælling,
fortalt med en sjælden gejst. Vi skal høre om mødet med mennesker fra
et mange årigt arbejde i hjemmeplejen. Livsfortællinger om menneskelige
grundvilkår, hvor fortællinger og hændelser fra virkeligheden nogle gange
overgår fantasien.
Ved: Ruth Dein.

Onsdag den 24. oktober i Lindved.
Jorden rundt på cykel.
Verden er uendeligt meget bedre end sit rygteMed et imponerende lyd-, billed, og videomateriale skal vi høre en personlig
og livsbekræftende fortælling om højdepunkter og nedture, om glæder og
savn, om livslyst og frygt. Hør om en solo rejse på cykel jorden rundt, et besøg i 56 lande, 6 kontinenter i alt: 1.413 dage. 62.180 km. Eller et cykelstyrt
i 4.800m i Tibets ubarmhjertige, iskolde mennesketomhed.
Ved: Nicolaj Bangsgaard.

Onsdag den 7. november i Lindved.
Sange og historier omkring H. C. Andersen.
Fyldt af livsglæde og fortællelyst skal vi høre en lidt anderledes historie om
eventyr digteren. Vi følger hans liv igennem historier og dejlige fællessange.
Vi skal opleve, hvordan god fortæller kunst giver noget særligt til samværet
mellem mennesker.
Ved: Jens Peter Madsen. Musik: Carl Erik Lundgaard
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Onsdag den 21. november i Lindved.
Slut fred med din krop.
Om motion, motivation, dovenskab, løgne og taknemmelighed. En uoverkommelig opgave, måske?? Gider vi ikke at motionere? Får vi dårlig samvittighed? Vi ved jo godt, at vi bør træne! STOP den dårlige samvittighed, du
kan ikke gøre for det. Foredraget handler om fysiske og psykiske barrierer
vi må kæmpe med. Hør hvordan skeen tages i den anden hånd, ærmene
smøget op, og overmunden helt plads.
Ved: Kåre Sundmark.

Onsdag den 5. december i Lindved.
Juleafslutning og hyggeligt samvær kl. 12.00-16.00.
Om at se julen i glædens, begejstringens og humorens tegn. Et causeri om
julen som den skønneste tid på året. Vi skal høre en lang række historier,
der i humorens og visdommens lys fortæller om adventstidens og julens
forventninger og glæder. Vi skal høre lidt om, hvorfor de allerbedste julegaver
måske ikke ligger under et juletræ. Der fortælles lidt om Dave Allen, der altid
sluttede sine shows med ordene: ”Godnat- og må din Gud være med dig”.
Ved: Christen Væver.
Husk: Tilmelding til juleafslutning på tlf. 4040 9518
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Højskolemøder i Hedensted
Sted:
Tid:
Pris:

Kirkecenter, Kirkegade 15, 8722 Hedensted
Onsdage kl. 14.00 - 16.30
70,- kr. incl. kaffe og kage


Onsdag den 17. januar i Hedensted.
Slut fred med din medicin.
Et underholdende foredrag om alt det, din læge ikke har tid til at fortælle.
Hvorfor er der så mange bivirkninger? Hvorfor er medicin så dyrt? Hvad er
kopimedicin? Hvorfor svarer min læge undvigende, når jeg fortæller, at jeg
tager naturmedicin? Et langt fra søvndyssende foredrag med alvorlige emner,
men fortalt med jysk humor
Ved: Kåre Sundmark.

Onsdag den 31. januar i Hedensted.
Eventyret om Jens ”Lyn” Jensen.
Enebarnet, eneboeren, brunkulsarbejderen Jens ”Lyn” Jensen lever et rigt liv
i nøjsomhed ude i naturen sammen med en flok katte og cykler. Han dør
som millionær. I Billeder og ord følger vi hans liv fra to årig som forældreløs
i Frederikshavn, via Odense, og tyske brunkulslejer til banevognen, hvor han
boede i 54 år. Vi hører også Jens ”Lyn” selv fortælle.
Ved: Jan Svendsen.

Onsdag den 14. februar i Hedensted.
Mennesker på min vej.
Den tidligere chefredaktør på VAF, har i sin tid som journalist mødt mange
mennesker på sin vej. Hans evner til at tale med alle, høj som lav, giver
en særlig oplevelse for tilhøreren. Vi skal høre om mødet med bl.a.: Ove
Sprogøe, Birthe Kjær og Lars lilholdt. Og mon ikke der også er mulighed for
at møde et par af de lokalt kendte mennesker.
Ved: Arne Mariager.
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Onsdag den 28. februar i Hedensted.
Hvor taler du godt dansk.
En af Danmarks mest markante og profilerede journalister fortæller meget
personligt om familiens kamp for at lykkes her i landet. Vi hører om en
arabisk families rejse fra Libanon til asylcentret i Holte, over Middelfart til
Lærkevej i Ølstykke.
Ved: Abdel Aziz Mahmoud.

Onsdag den 14. marts i Hedensted.
Ørehængere- fra dengang farfar var ung.
Folkets musik – Hvor blev den af?
En buket melodier, sange og anedoter fra før der var noget, der hed CD. Et
møde med folkelig dansk sang og musik spillet og sunget af bønderkarle og
andet godtfolk. De tre musikanter spiller og synger – sammen med publikum – et udpluk af de populære ørehængere fra en svunden tid.
Ved: Hans Rytter, Peder Sørensen og Arne Ploug.

Onsdag den 3. oktober i Hedensted.
”Fortællerkonen fra Heden”
Der er noget ved livet, man ikke finder andre steder, en levende fortælling,
fortalt med en sjælden gejst. Vi skal høre om mødet med mennesker fra
et mange årigt arbejde i hjemmeplejen. Livsfortællinger om menneskelige
grundvilkår, hvor fortællinger og hændelser fra virkeligheden nogle gange
overgår fantasien.
Ved: Ruth Dein.

Onsdag den 17. oktober i Hedensted.
Jorden rundt på cykel.
Verden er uendeligt meget bedre end sit rygteMed et imponerende lyd-, billed, og videomateriale skal vi høre en personlig
og livsbekræftende fortælling om højdepunkter og nedture, om glæder og
savn, om livslyst og frygt. Hør om en solo rejse på cykel jorden rundt, et besøg i 56 lande, 6 kontinenter i alt: 1.413 dage. 62.180 km. Eller et cykelstyrt
i 4.800m i Tibets ubarmhjertige, iskolde mennesketomhed.
Ved: Nicolaj Bangsgaard.
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Onsdag den 31. oktober i Hedensted.
Sange og historier omkring H. C. Andersen.
Fyldt af livsglæde og fortællelyst skal vi høre en lidt anderledes historie om
eventyr digteren. Vi følger hans liv igennem historier og dejlige fællessange.
Vi skal opleve, hvordan god fortæller kunst giver noget særligt til samværet
mellem mennesker.
Ved: Jens Peter Madsen. Musik: Carl Erik Lundgaard

Onsdag den 14. november i Hedensted.
Slut fred med din krop.
Om motion, motivation, dovenskab, løgne og taknemmelighed. En uoverkommelig opgave, måske?? Gider vi ikke at motionere? Får vi dårlig samvittighed? Vi ved jo godt, at vi bør træne! STOP den dårlige samvittighed, du
kan ikke gøre for det. Foredraget handler om fysiske og psykiske barrierer
vi må kæmpe med. Hør hvordan skeen tages i den anden hånd, ærmene
smøget op, og overmunden helt plads.
Ved: Kåre Sundmark.

Onsdag den 28. november i Hedensted.
Juleafslutning og hyggeligt samvær kl. 14.00-16.30.
Om at se julen i glædens, begejstringens og humorens tegn. Et causeri om
julen som den skønneste tid på året. Vi skal høre en lang række historier,
der i humorens og visdommens lys fortæller om adventstidens og julens
forventninger og glæder. Vi skal høre lidt om, hvorfor de allerbedste julegaver
måske ikke ligger under et juletræ. Der fortælles lidt om Dave Allen, der altid
sluttede sine shows med ordene: ”Godnat- og må din Gud være med dig”.
Ved: Christen Væver.
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TILMELDINGSBLANKET
Tilmelding til rejser og ture 2018

Midtersiderne rykkes ud af programmet, og bruges ved tilmelding til rejser
og ture. Det næste hold sider er til eget brug
Tilmeldingen starter onsdag den 10. januar 2018 kl. 13.00 på
tlf: 4040 9518, og på Lindved Sognegård til vores rejseorienterings
dag.
Du afleverer din tilmelding, eller sender den med post, herefter bliver
man noteret i den rækkefølge, som tilmeldingerne indkommer.
Tilmeldingsblanket kan sendes med post til
Pensionisthøjskolen, Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Tilmeldingen sker efter ”Først til mølle princippet”. Der vil blive oprettet ventelister, hvor man kan blive skrevet op i tilfælde af udsolgt tur.
Betalingsoplysninger gives ved udsendelse af deltagerliste.
OBS! Det er vigtig at alle felter udfyldes:
Sæt kryds, i rubrik ”andet”. Hvis der skal tages hensyn til f.eks diæt eller reservering af plads i bussen.
Vær opmærksom på følgende: Udløbsdato i pas, sygesikringsbevis blåt +
gult. Det blå sygesikringsbevis skal medbringes på rejser i udlandet.
I forbindelse med rejser til udlandet er det vigtigt at man har sine forsikringsforhold i orden.
Vi opfordrer til at man kontakter sit eget forsikringsselskab.
Vi anbefaler altid afbestillings- og rejseforsikring.
Har du ikke tegnet forsikring kan vi ikke hjælpe dig med at få pengene
retur ved afbud.
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OBS! Det er vigtigt, at man skriver det navn, der står i passet
Navn:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Mail adresse:
Mobil nummer:
Evt. indlogering sammen med:
Evt. indlogering sammen med:

1: Polen, Seniorvelvære, side 31
5 dages bustur fra den 5. - 9. marts 2018
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 2.195,- i delt db. værelse
Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 575,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

2: Autostadt, Hannover, side 32
3 dages bustur den 16.-18. april 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 2.498,Jeg ønsker eneværelse. Tillægspris: kr. 500,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

3: Den jyske Hede & Borgbjerg Mølle, side 34
2 dages bustur den 8. - 9. maj 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 1.895,Jeg ønsker eneværelse. Tillægspris: kr. 495,Andet
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TILMELDINGSBLANKET
Tilmelding til rejser og ture 2018

Midtersiderne rykkes ud af programmet, og bruges ved tilmelding til rejser
og ture. Det næste hold sider er til eget brug
Tilmeldingen starter onsdag den 10. januar 2018 kl. 13.00 på
tlf: 4040 9518, og på Lindved Sognegård til vores rejseorienterings
dag.
Du afleverer din tilmelding, eller sender den med post, herefter bliver
man noteret i den rækkefølge, som tilmeldingerne indkommer.
Tilmeldingsblanket kan sendes med post til
Pensionisthøjskolen, Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Tilmeldingen sker efter ”Først til mølle princippet”. Der vil blive oprettet ventelister, hvor man kan blive skrevet op i tilfælde af udsolgt tur.
Betalingsoplysninger gives ved udsendelse af deltagerliste.
OBS! Det er vigtig at alle felter udfyldes:
Sæt kryds, i rubrik ”andet”. Hvis der skal tages hensyn til f.eks diæt eller
reservering af plads i bussen.
Vær opmærksom på følgende: Udløbsdato i pas, sygesikringsbevis blåt +
gult. Det blå sygesikringsbevis skal medbringes på rejser i udlandet.
I forbindelse med rejser til udlandet er det vigtigt at man har sine forsikringsforhold i orden.
Vi opfordrer til at man kontakter sit eget forsikringsselskab.
Vi anbefaler altid afbestillings- og rejseforsikring.
Har du ikke tegnet forsikring kan vi ikke hjælpe dig med at få pengene
retur ved afbud.
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OBS! Det er vigtigt, at man skriver det navn, der står i passet
Navn:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Mail adresse:
Mobil nummer:
Evt. indlogering sammen med:
Evt. indlogering sammen med:

1: Polen, Seniorvelvære, side 31
5 dages bustur fra den 5. - 9. marts 2018
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 2.195,- i delt db. værelse
Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 575,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

2: Autostadt, Hannover, side 32
3 dages bustur den 16.-18. april 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 2.498,Jeg ønsker eneværelse. Tillægspris: kr. 500,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

3: Den jyske Hede & Borgbjerg Mølle, side 34
2 dages bustur den 8. - 9. maj 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 1.895,Jeg ønsker eneværelse. Tillægspris: kr. 495,Andet
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4: Trapholt museum og TV Syd, side 35
Heldags bustur 16. maj 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 540,Andet

5: Kend din kommune, side 36
Heldags bustur den 23. maj 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 470,Andet

6: Cypern og Pafos, side 36
8 dages flyrejse fra den 26. maj – 2. juni 2018
Pris pr. person ved 2-pers lejlighed:
1-vær. lejlighed kr. 6.495,2-vær. lejlighed kr. 6.695,Pris pr. person ved 3-pers. lejlighed:
1-vær. lejlighed kr. 6.195,2-vær. lejlighed kr. 6.295,1-vær. lejlighed til enebrug kr. 7.995,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

7: Herlufsholm Kloster og Klosterskole, side 39
Heldags bustur den 7. juni 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 745,Andet

8: Tirpitz og Nygård Ismejeri, side 40
1 dags bustur den 12.juni 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 500,Andet

9: Blekinge, side 40 - Det gamle danske land
5 dages bustur den 18.-22. juni 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 4.775,Jeg ønsker eneværelse. Tillægspris: kr. 900, Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab
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10: Æ
 rø, Perlen i Det Sydfynske Øhav, side 42
3.dages bustur fra den 27. - 29. juni 2018
Jeg ønsker at deltage Pris: kr. 2.995, Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 595,□Andet

11. I fodsporene på Downton Abbey, side 43
7 Dages flyrejse den 3. – 9.. August 2018
Jeg ønsker at deltage – Pris: kr. 10.999,Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 2.000,Andet.
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

12. D
 en Gamle Digegrevesgård, side 45
Heldagsbustur den 16.. August 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 550,Andet

13. H
 øjskoleophold, side 46
Rude Strand Højskole den 27. aug. - 1.sept. 2018
Jeg ønsker at deltage i delt db. vær. - Pris kr. 4.300,CPR.-nr. ______________________________________________
Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 400,Tjek hos dit forsikringsselskab om du er dækket på højskoleophold.

14. Juletur 2018 - Den kommer senere, - men glæd Jer, side 47
Jeg vil gerne deltage

28 | Program 2018

Program_2018.indd 28

27/11/2017 08.26

4: Trapholt museum og TV Syd, side 35
Heldags bustur 16. maj 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 540,Andet

5: Kend din kommune, side 36
Heldags bustur den 23. maj 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 470,Andet

6: Cypern og Pafos, side 36
8 dages flyrejse fra den 26. maj – 2. juni 2018
Pris pr. person ved 2-pers lejlighed:
1-vær. lejlighed kr. 6.495,2-vær. lejlighed kr. 6.695,Pris pr. person ved 3-pers. lejlighed:
1-vær. lejlighed kr. 6.195,2-vær. lejlighed kr. 6.295,1-vær. lejlighed til enebrug kr. 7.995,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

7: Herlufsholm Kloster og Klosterskole, side 39
Heldags bustur den 7. juni 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 745,Andet

8: Tirpitz og Nygård Ismejeri, side 40
1 dags bustur den 12.juni 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 500,Andet

9: Blekinge, side 40 - Det gamle danske land
5 dages bustur den 18.-22. juni 2018
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 4.775,Jeg ønsker eneværelse. Tillægspris: kr. 900, Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab
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10: Æ
 rø, Perlen i Det Sydfynske Øhav, side 42
3.dages bustur fra den 27. - 29. juni 2018
Jeg ønsker at deltage Pris: kr. 2.995, Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 595,□Andet

11. I fodsporene på Downton Abbey, side 43
7 Dages flyrejse den 3. – 9.. August 2018
Jeg ønsker at deltage – Pris: kr. 10.999,Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 2.000,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

12. D
 en Gamle Digegrevesgård, side 45
Heldagsbustur den 16.. August 2018
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 550,Andet

13. H
 øjskoleophold, side 46
Rude Strand Højskole den 27. aug. - 1.sept. 2018
Jeg ønsker at deltage i delt db. vær. - Pris kr. 4.300,CPR.-nr. ______________________________________________
Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 400,Tjek hos dit forsikringsselskab om du er dækket på højskoleophold.

14. Juletur 2018 - Den kommer senere, - men glæd Jer, side 47
Jeg vil gerne deltage

30 | Program 2018

Program_2018.indd 30

27/11/2017 08.26

HALV- OG HELDAGSTURE,
STUDIETURE OG -REJSER
– der kan rekvireres særskilt program til alle ture på 4040 9518


Tur nummer 1.
Polen, Kolobrzeg. Senior velvære. 5-dg. bustur 5. - 9. marts 2018
Sammen skal vi være gode ved os selv. Nøgleordene er velvære, afslapning,
hygge og fællesskab med hinanden. Med knap 50.000 indbyggere er Kolobrzeg en af Pommerns ældste byer. Vort hotel ligger centralt ved byparken,
så man er i gåafstand til stort set alt: Seværdigheder, restauranter, caféer og
markeder og indkøbscentre med mad, tøj, sko osv. til favorable priser. Nyd
en slentretur i den charmerende gågade, en frisk travetur på havnepromenaden eller den 6 km lange sandstrand, et smut til havnen med lystbåde,
krigsskibe og en fiskerflåde på 114 skibe. Kolobrzeg er en af Polens mest
besøgte kurbyer med tilnavnet Polens Spa-hovedstad. Her fås behandlinger
til en overkommelig pris, og specielt mudderbadene giver afslapning og lindring, hvis man har problemer med led og kredsløb. Dette gør byen, turen
og oplevelsen perfekt for seniorer.
Udrejse 1. dag: Der er tidlig opsamling rundt i Hedensted kommune.
Ved første stop bliver der serveret buskaffe med rundstykke, og dernæst
holdes passende pauser undervejs, hvor der er mulighed for at købe forplejning. Først på aftenen når vi frem til vores hotel, vi bliver indkvarteret
og mødes i restauranten til aftensmaden.
Oplevelser & udflugt: Dagene går stærkt med oplevelser i byen, god mad,
hyggesnak med de andre rejsefælder, hotellets svømmehal med boblebad
og sauna og velvære-behandlinger. Chaufførerne laver i løbet af første dagen,
en byrundtur så man kan se lidt af den gamle by, og hvilke muligheder der
er. Tiden fordrives i hotellets nye swimmingpool med spabad, dampbad og
sauna, så husk endelig badetøjet. Der er gode shopping muligheder i byen,
bl.a. sko-tasker-tøj-smykker eller et besøg hos frisøren og materialisten.
Udflugt til Kamien Pomorski: Efter morgenmaden køres til byen Kamien
Pomorski, som er kendt for sine orgelkoncerter i byens gotiske domkirke,
der stammer fra 1300-tallet. Domkirken har siden 1965 dannet ramme
om en årlig festival med kammer- og orgelmusik. Barokorglet er fra det 17.
århundrede. Vi har en aftale om at kirken åbnes for at høre en orgelkoncert.
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En stor oplevelse venter. Når vi kommer tilbage til hotellet står frokosten
klart og til eftermiddag er der kaffe og kage til os.
Hjemrejse 5. dag: Hjemrejse. Efter tidlig morgenmad på hotellet pakker
vi bussen og tager afsked med hotellet. Der holdes pauser med passende
mellemrum som på udturen, ligesom der er indlagt pause ved grænsekioskerne sidst på eftermiddagen, så vi kan nå at handle. Vi forventer at være
i vore hjembyer først på aftenen.
REJSEFAKTA
Pris for 5 dage: kr. 2.195,Tillæg for enkeltværelse: kr. 575,- (få stk).
Prisen inkluderer:
Følgene behandlinger: 1 x 15 min. afslappende rygmassage, som løsner
stress i kroppen. 1 x partiel massage 12 min. Enten nakke, skuldre eller lænd.
2 x partiel mudderpakning f.eks. på lænden eller skuldre/ryg.
4 X hotel overnatninger • 4 X små velvære behandlinger • 4 X morgenmad
3 X frokost • 4 X aftensmad • Fri entre til spa/pool/Sauna mm. • 1 X aften
med musik og mulighed for dans • 1 X eftermiddag med kaffe/kage Buffet
1 X dags udflugt til Kamien Pomorski • Entre & orgelkoncert i Kamien Pomorski
Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.
Hotellet: H
 otel New Skanpol, ul. Dworcowa 10 Pl-78100 Kolobrzeg,
Tlf.: 00 48 94 35 28 211
Hotel info: Godt hotel i centrum, tæt på gode Indkøbs muligheder og hyggelige restauranter. Alle værelser med bad/wc, tv samt telefon. Elevator,
bar, restaurant
Valuta: PLN/Euro -Polen har deres egen valuta (Zloty) Der kan dog bruges
Euro på hotellet. Der er mulighed for at veksle i byens vekselkontor eller
benytte Visakort.
Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.

Tur nummer 2
Autostadt med besøg på Airbus fabrik
3-dages bustur den 16. – 18. april 2018
1. dag Efter opsamling i kommunen går turen sydover. Vi har rundstykker og
frokostboller med, som vi spiser med passende pauser undervejs. Omkring
kl. 12:30 ankommer vi til Airbus fabrikken i Hamborg. Fabrikken har næsten
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15.000 ansatte, og den er ikke bare stor, nej den er kæmpe stor! I en af
de største haller, er der plads til at hele ni fly kan stå parkeret side om side.
Airbus fabrikkerne ligger i forskellige lande rundt i Europa og hver fabrik er
ansvarlig for hver sin del af bygningsprocessen. På fabrikken her i Hamborg,
står de for at montere dele af kabinen. Der monteres både i de almindelige
A320 fly, men også i verdens største passagerfly, den store A380. Kabinemonteringen er sidste fase, inden flyene bliver malet og der skal bruges ikke
mindre en 3.500 kg maling til en A380’er. Vi får en to timer spændende
rundvisning, hvor vi skal gå rundt, så husk komfortable sko. Fra Hamborg
fortsætter vi det sidste stykke til vores hotel i Braunschweig. Aftensmaden
spiser vi sammen på hotellet.
2. dag Efter morgenmaden kører vi til Wolfsburg, hvor vi skal besøge
Volkswagens store oplevelsesventer. Centeret indeholder flere pavilloner,
hvor de forskellige mærker i Volkswagen gruppen er repræsenterede, sm for
eksempel Audi og Porsche. Vi skal på en maritim panorama tur, en bådtur
omkring museet, der giver et godt indblik over området. Efter turen er der tid
på egen hånd til at finde frokost i en af stedets mange forskellige restauranter,
samt at gå på opdagelse i det store center. Vi kører tilbage til hotellet, hvor
middagen venter.
3. dag Her til morgen pakker vi bussen og sætter kursen nordpå. Vi kører
først til det store skibshejseværk i Scharnebeck, som kan løfte flere tons tunge
fragtskibe helt op i 38 meters højde. Efter besøget kører vi til en lokal restaurant, hvor vi skal spise frokost. Ved grænsen holder vi en pause, hvor
der er mulighed for grænsehandel, inden vi kører det sidste stykke hjem til
opsamlingsstederne
REJSEFAKTA:
Pris: Kr. 2.498,Enkeltværelsestillæg: Kr. 500,Prisen inkluderer:
Bus i 3 dage • Overnatning på hotel i 2 nætter • Ophold med halvpension
Rundstykke og kaffe 1. dag • Frokostbolle 1. dag • Rundvisning på Airbus i
Hamborg • Fuld dag til Autostadt i Wolfsburg • Besøg på skibshejseværket i
Scharnebeck • Frokost 3. dag • Chauffør fungerende som rejseleder • Bidrag
til rejsegarantifond
Evt. øvrige entréer er ikke inkl.
Valuta: EURO€€
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Hotel: Vienna House Braunschweig, D-38126 Braunschweig, Telefon +49
531 26310
Hotel info: Hotellet ligger lige i udkanten af Branuschweig og har 176 værelser
fordelt på 3 etager. På hotellet findes elevator, bar, restaurant og bowlingbane.
Alle værelser har eget bad og toilet, TV, telefon og radio samt WiFi adgang.
Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.

Tur nummer 3
Den jyske Hede & Borgbjerg Mølle.
2 dages bustur den 8. – 9.maj 2018
På turen vestpå skal vi opleve Esther og Peter Mosekjærs have i Trehøje
Naturpark. Møltrup Optagelses hjem. Vi forsætter til den historiske Borbjerg
Vandmølle, hvor vi skal indlogeres i de hyggelige gamle værelser. Dagen
efter leder turen ind i landet hvor vi skal besøge de to flygtninge kirkegårde
i Grove og Kølvrå, og vores lokale guide fortæller tragedien om østprøjsiske
befolkningsflugt fra de russiske troppers fremrykning i vinteren 1944-1945.
Vi skal over heden og Kongenshus til Kjellerup hvor vi besøger Sørens Rejser.
Vi skal også omkring Supersygehuset Gødstrup.
Dag 1: Efter busopsamling fra Hedensted Kommune finder vi et passende
sted til vores kaffe og smurt rundstykke fra bussen. Turen går nordvest og
første besøg bliver hos landmanden, havemanden, fugleelskeren, træskæreren og stenhuggeren Peter Mosekjær som har over 200 tons natur sten.
Disse er brugt ved terrænforskelle i haven. Alsidig beplantning, stort vandparti
m. guldfisk og karper. Over 200 hjemmelavede granitfigurer. Voliere med
mange slags fugle, opdræt af tropiske fugle. Haven går over i skov med gode
stier, udsigtspunkt. Peter & Esther fortæller om stedet og viser os rundt. Vi
finder et godt sted til vores frokostpakker i det fri. Herefter går turen videre
til Møltrup Optagelseshjem. Vi hører og ser film om herregården inden der
er rundvisning på Møldrup. Vi bydes på kaffe med boller og kage på stedet.
Turen går nu til Borbjerg Mølle, der i dag er indrettet som kro. I dag fungerer
Borbjerg Mølle som Kro, med restaurant og kursusaktiviteter. Vi tjekker ind
i de idylliske omgivelser og spiser vores aftensmad i de hyggelige lokaler.
Dag 2: Efter morgenmad forsætter vi udover heden. I Gedhus lidt syd for
Kølvrå og i Grove ligger to flygtningekirkegårde, der fungerede som begravelsespladser indtil 1950. Vi får en lokalguide med på bussen som vil fortælle
om de to kirkegårde Grove og Kølvrå og tragedien om den østprøjsiske
befolkningsflugt fra de russiske troppers fremrykning i vinteren 1944-45.
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Videre til Kjellerup, hvor skal have vores frokost ved Sørens Rejser. Indehaveren og Sørens søn vil fortælle os om historien i Kjellerup, og om næsten
50 år med udflugter, rejser og historier, fra da det hele startede. Turen går
videre til Herning, hvor vi skal besøge Gødstrup Sygehus, som er et fremtidig
supersygehus beliggende i landsbyen Gødstrup umiddelbart nordvest for
Herning. Vi får en rundvisning og et foredrag om dette fantastiske byggeprojekt. Vi får en kop kaffe og medbragt kage til. Efter et spændende besøg
med mange indtryk går turen direkte hjem til Hedensted Kommune igen,
vi forventer at være i vores hjembyer først på aftenen.
REJSEFAKTA
Pris for turen: kr. 1.895,Tillæg enkeltværelse: 495,Prisen inkluderer:
1 x Bustransport i 4 stjernet turistbus • 1 x Rundstykke og buskaffe 1. dag
1 x Frokostbolle dag 1. • 1 x Besøg ved Esther og Peter Mosekjærs have
1 x Besøg og rundvisning på Møltrup optagelses hjem • 1 x Overnatning m.
½ pension på Borbjerg Mølle • 1 x Besøg med guide på flygtninge kirkegård i
Grove/Kølvrå • 1 x Besøg inkl. frokost v. Sørens Rejser • 1 x Besøg, fortælling
og rundvisning på Gødstrup Sygehus • 1 x Eftermiddagskaffe m. kage 2. dag
Hotel: Borbjerg Mølle kro, Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro
Tlf.: +45 97 46 10 10, Fax: 97 46 16 46, info@borbjergmill.dk

Tur nummer 4
Trapholt museum og TV Syd. Heldags bustur den 16. maj 2018.
Vi starter om eftermiddagen på denne tur. Efter endt opsamling i kommunen
kører vi sydpå, undervejs nyder vi vores eftermiddags kaffe med kage. Vi
besøger Trapholt, der er Danmarks eneste museum, hvor man kan se billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign. Museets særudstillinger
byder altid på nye og spændende oplevelser med internationale og danske
kunstnere og designere. Museet rummer enkelte permanente udstillinger
af f.eks. Richard Mortensen malerier, og Arne Jacobsens unikke Kube Flexsommerhus. Vi får en guidet rundvisning med efterfølgende spisning i Cafe
Trapholt. Herefter går turen til TV Syd. TV Syd indgår i dag som en selvstændig medievirksomhed i netværket af 8 regionalstationer i TV2- familien. Medievirksomheden dækker halvdelen af Jylland og en del af Tyskland. Vi vil i
løbet af aftenen møde nogle af TV-Syds medarbejdere, der er i gang med
aftenens nyheder. Inden hjemturen serveres der kaffe og kage.
Tilmelding senest den 1. april. (Dog efter først til mølle princippet)
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REJSEFAKTA:
Pris for turen: kr. 540,00
Prisen inkluderer:
Bustur med buskaffe, rundstykke og kage • Entre til Trapholt med guidet rundtur • Spisning i cafe Trapholt • Entre og rundvisning på TV syd incl. aftenskaffe.

Tur nummer 5
Kend din kommune. Glud museum, Rhododendron parken, Tørring
kano udlejning. Heldags bustur 23. maj 2018.
Efter opsamling i Hedensted kommune sætter vi kurs mod Glud museum.
Her nyder vi vores buskaffe med rundstykker til. Efter en kort introduktion
til landsby museet, kan vi opleve bondefamiliens liv på gårdene. Der er i alt
14 historiske bygninger, og du kan komme på besøg i kogekonens Marthas
eller festebondens Rasmus´ hus. Herefter går turen videre til en dejlig frokost
buffet på Korning kro. Godt mætte fortsætter vi til kommunens vestlige del.
Her besøger vi Rhododendron-haven, Helle og Claus byder os velkommen
med en lille fortælling om deres virksomhed og den store park på 50.000
kvm. Vi satser på at blomstringen er på sit højeste og kan nyde de tusindvis
af blomster. Vi fortsætter til Tørring kano udlejning. Anette og Jan Mindedahl viser rundt, og fortæller om de mange turister, der hver sommer bliver
sendt afsted i kano op ad Gudenåen. Vores eftermiddags bus kaffe nydes
her, og turen slutter med kørsel tilbage til afsætningsstederne i kommunen.
REJSEFAKTA:
Pris for turen: kr. 470,00
Prisen inkluderer: Bustur med buskaffe rundstykke • Entre til Glud museum.
Frokost på Korning Kro • Entre Rhododendronhaven • Buskaffe med kage.

Tur nummer 6
Cypern og Pafos - 8 dages flyrejse fra den 26. maj - 2. juni 2018
Pafos var i 2017, ligesom Aarhus, udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad.
Glæd dig til den cypriotiske mad og vin, der er af god kvalitet, maden er inspireret af det græske køkken påført et twist af specielle krydderier, og øen
har en lang tradition for vinproduktion. Afrodite, den græske gudinde for
kærlighed, er født på Cypern, hvor hun ifølge sagnet, blev født af havets skum
og båret i land på en muslingeskal lidt sydøst for Pafos. Hendes tilnavn Kypris
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har givet øen sit navn. Klimaet på Cypern er året rundt pragtfuldt, og øen er
rig på muligheder. Pafos er Cyperns gamle romerske hovedstad, og derfor
findes her mange af øens historiske mindesmærker, hvilket har medført en
placering på UNESCOs Verdensarvsliste. Pafos er med sin uspolerede middelhavscharme det ideelle udgangspunkt for ferien. Den øvre bydel ”Pano
Pafos” har et livligt folkeliv med de karakteristiske præster på spadseretur,
små kaffebarer, et lokalt frugt- og grøntmarked og fx religiøse bu tikker, hvor
man kan købe smukke ikoner, eller hvad med et jakkesæt hos en lokal
skrædder eller nye briller til rimelige penge? Leveringstiden er få dage. Hér
ligger der også flere spændende museer. Den nedre bydel ”Kato Pafos” er
bygget op omkring den osmanniske borg og den dejlige promenade med
palmer, caféer og restauranter med liv og en energisk atmosfære.
Vi skal bo på det dejlige lejlighedshotel Mayfair. Hotellet er beliggende mellem
den øvre og nedre bydel i gåafstand til byen og stranden i rolige og dejlige
omgivelser. I prisen er inkluderet 4 skønne udflugter, der giver et godt og
varieret indtryk af den smukke ø. De øvrige dage vil der være god mulighed
for at nyde de hyggelige omgivelser ved hotellet eller opleve andet spændende alt efter energi og ønsker. Inkluderet bustransport til Århus Lufthavn.
Vi flyver til Pafos, hvor de danske rejseledere fra Århus Charter møder os og
følger med på de 20-25 min. kørsel til vores hotel Mayfair.
Dagen efter ankomst, vil der blive afholdt et velkomstmøde, hvor ugens
program bliver uddybet, og udflugterne bliver beskrevet.
Udflugt 1. Græsk-cypriotisk aften på Demokritos Taverna
En hyggelig aften sammen med andre glade mennesker på Demokritos
Taverne med god mad og vin, samt græsk-cypriotisk underholdning med
levende musik og dans. Menuen består af den cypriotiske meze, der er
mellem 9 – 18 småretter af god veltillavet lokal mad.
Udflugt 2. Udforske Pafos og nærområdet, Europæisk Kulturhovedstad 2017
Vi skal mærke fortidens vingesus i byen, der danner rammen om jeres ferie.
Vi slentrer stille og roligt gennem byen og ser mange af de seværdigheder
vi er omgivet af. Pafos var i 2017 Europæisk Kulturhovedstadsammen med
Århus, og den hæder får man ikke, hvis ikke byen har noget at byde på.
Turen afsluttes med en god frokost og en bustransport tilbage til hotellet.
En god introduktion til resten af ugen.
Udflugt 3. Øtur med Troodosbjergene. Oplev Cyperns storslåede og kontrastfyldte natur på udflugt til Cyperns imponerende Troodosbjerge. På turen
starter vi med at se den imponerende dæmning, Asprokremnos og herfra
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kører vi via floddalen op mod Troodos by, der ligger nær øens højeste punkt,
Mount Olympus. Herfra går turen videre til kirken St. Nicholas, en traditionel
græsk-ortodoks kirke fra det 11. århundrede, der med sin ydmyge facade
overrasker med smukke vægmalerier inden for dørene. Vi aflægger også
den lille cypriotiske bjerglandsby, Kakopetria, et besøg, hvor vi kommer helt
tæt på de lokale og virkelig fornemmer ægte lokal atmosfære. I Omodhos,
som er en hyggelig landsby, spiser vi frokost på en lokal taverna, og der vil
herefter være en lille rundtur med et par kulturelle stop, inden der bliver tid
på egen hånd. På turen tilbage til Pafos, gør vi holdt ved Afrodites fødested,
og nyder udsigten over havet og de populære klipper, hvor kærlighedsgudinden efter sagnet skulle være født.
Udflugt 4. Udflugt til den delte hovedstad, Nicosia. Vi skal besøge Cyperns
ubestridte vigtigste by, nemlig hovedstaden Nicosia. Mange danske soldater
har tilbragt tid på Cypern som en del af FN’s fredsbevarende styrke. Vi kører
langs Cyperns sydkyst og kommer til Nicosia sydfra. Der er på denne tur vi
skal opleves Cyperns nyeste historie. På den græske side skal vi besøge den
smukke Saint Johns Katedralen og Levantis Museet. På den tyrkiske side er
der rundvisning med besøg i Buyuk Han og Saint Sofia. Meget spændende
tur med frokost inkluderet.
Bemærk, at Cypern er medlem af EU, og den officielle mønt er euro’en.
Husk: Mulighed for afbestillings- og rejseforsikring (Skal bestilles ved tilmelding og betales sammen med depositum på kr. 1.200,-)
Afbestillingsforsikring: kr. 195,Års rejseforsikring (Gouda) fra kr. 252,Det blå EU sygesikringskort
Opholdet er med All inklusive. Det vil sige, at alle måltider samt lokale drikkevarer på hotellet er inkluderet
REJSEFAKTA
Priser pr. person ved 2 personer i lejlighederne:
1- vær. lejlighed Kr. 6.495 / 2- vær. lejlighed Kr. 6.695
Priser per person ved 3 personer i lejlighederne:
1 - vær. lejlighed Kr. 6.195 / 2 - vær. lejlighed Kr. 6.295
Pris for for 1 vær. lejl. til enebrug: Kr. 7.995,Prisen inkluderer:
Bustransport til/fra Århus Lufthavn, flyrejse med mad ombord t/r, 20 kg bagage + 5 kg håndbagage, bustransport lufthavn/hotel t/r, 7 nætter på Hotel
38 | Program 2018

Program_2018.indd 38

27/11/2017 08.26

May-fair i 1. eller 2 vær. lejl. All. Inkl. på hotellet, de 4 anførte udflugter som
beskrevet, På rejsemålet benyttes Århus Charters dygtige danske rejseledere.
Hotelinfo: Hotel Mayfair i Pafos m/all inklusive. 3 1/2 ****
Hotellet er beliggende mellem den øvre og nedre bydel i gåafstand til byen
og stranden i rolige og dejlige omgivelser. Mayfair består af flere bygninger
i fire etager, som omkranses af flere skønne solterrasser med to attraktive
swimmingpools med liggestole og parasoller. Elevator, køleskab, elkedel,
bad/toilet, hårtørrer, telefon, sikkerhedsboks (mod gebyr), air-condition og
balkon eller terrasse.
Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.

Tur nr. 7
Herlufsholms kostskole
1 dags bustur - den 7. juni 2018
Efter opsamling køres til Korsør, hvor vi spiser brunchbuffet på Cafe Bæltstedet. Efter følgende til Herlufsholm ved Næstved, hvor vi bliver modtaget
af vores guide, som levende vil fortælle om den spændene historie der
er omkring stedet. Vi får et historisk indblik i tiden, hvor Herlufsholm var
et kloster, indtil stedet blev til en skole for unge, dannede og motiverede
drenge grundlagt i 1565 af Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye. I
dag er stedet en anerkendt international uddannelsesinstitution med både
folkeskole og gymnasium. Skolen er Danmarks største kostskole med 645
elever hvoraf 287 er kostskoleelever. Foruden den almindelige grund- og
studentereksamen, tilbyder Herlufsholm også international grundskole og
studentereksamen samt sommerskole. På vores rundtur kommer vi gennem
kirken med sarkofagene, klostret, festsalen, skolen og museumssalen. Efter
rundvisningen står chaufføren klar med en kop kaffe samt en kage fra bussen. Vi kører til Fyn hvor vi skal spise aftensmad på Gelsted Kro. Efter god
mad køres det sidste stykke vej mod Hedensted Kommune. Vi forventer at
være hjemme midt på aftenen.
Pris: 745,Prisen inkluderer:
Buskørsel i 4 stjernet turistbus • Brunchbuffet på Cafe Bæltstedet • Guide
og rundvisning på Herlufsholm • Efter middagskaffe m. kage • 2 retters aftensmad på Gelsted Kro
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Tur nr. 8
Tirpitz Museet i Blåvand og Nygård Ismejeri.
1-dags bustur den 12. juni 2018.
Efter opsamling i Hedensted kommune sætter vi kurs mod vest og undervejs
nyder vi vores formiddags buskaffe med rundstykke til. Vi ankommer til Tirpitz museet i Blåvand, som ligger i det fredede klitlandskab, bag den gamle
kanonbunker fra Anden Verdenskrig. Det hele er godt skjult under sandet.
Vi starter besøget med en kort introduktion og orientering om de forskellige udstillinger. Vi får alle en meget simpel fjernbetjening i hånden og alle
historierne bliver fortalt af professionelle skuespiller. Historierne handler om
smuglerne ved Ho og katastrofen i Blåvand samt om skatkammeret med de
mest fantastiske rav fund. Vi nyder vores frokost i cafeen, en Tirpitz platte
med forskellige lækre anretninger og dertil hjemmebagt brød. Midt på eftermiddagen går turen hjemad og undervejs gør vi ophold ved Nygård ismejeri.
Landbofamilien Dahl Nygård har åbnet deres eget ismejeri og laver kvalitets
is helt fra bunden med mælk fra egne køer. Gårdbutikken og ismejeriet er
indrettet i den gamle hestestald og hele familien er med i isproduktionen
som de har fået patent på. Vi har bestilt en stor isvaffel til jer alle og hertil får
vi en kop buskaffe. Turen slutter med kørsel tilbage til afsætningsstederne
i Hedensted Kommune.
REJSEFAKTA:
Pris for turen: kr. 500,00
Bustur med buskaffe rundstk og isvaffel • Entre til Tirpitz • Frokost i Tirpitz cafe
Besøg på Nygård Ismejeri.

Tur nr. 9.
Blekinge, ”Det gamle danske land”
5-dages bustur 18. - 22. juni 2018
På denne spændende tur til det sydlige Sverige oplever vi noget af det
gamle danske land med flotte gamle byer og smukke landskaber. Vi bor på
det dejlige First Hotel i centrum af byen Olofström i det nordvestlige hjørne
af Blekinge.
1. dag: Efter opsamling i Hedensted kommune, går turen over Fyn via Storebælt, over Sjælland og udenom København til færgen i Helsingør, hvorfra
vi sejler til Sverige. Efter ankomst til Helsingborg går turen forbi Kristianstad,
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inden vi sidst på eftermiddagen når vort hotel i Olofström. Ved ankomsten
er der 2-retters middag i hotellets restaurant.
2. dag: Besøg på Olofström Bymuseum, som fortæller om byens ekspanderende udvikling til en stor industriby. Derefter går turen videre til Klasatorpet. Her ser vi, hvordan Karl Oskar og Kristina levede, inden de udvandrede
til Amerika. Klasatorpet er et af stederne, hvor TV-serien ”Udvandrene” af
Wilhelm Moberg blev optaget. Herfra går turen til det berømte Glasrige, der
ligger i byen Kosta. Det er her, det kendte Kosta Boda glas, tidligere blev
produceret. Vi besøger en af glasfabrikkerne, hvor der bliver mulighed for
at se, hvordan en glaspuster arbejder. Herefter går turen tilbage til hotellet.
3. dag: Vi starter vi tidlig og sætter kursen mod kysten mod øst til Kalmar
og Øland. Vi starter med en lille byrundtur i Kalmar, inden vi fortsætter mod
Øland, som vi når via den 6 km lange bro. Øland er et stort kalkstensplateau med en særpræget natur bl.a. Alvaret, et stort ørkenlignende område
på sydenden af øen. Besøg i byen Borgholm og i parken ved det kongelige
sommerresidens Solliden. Vi ser nogle af de mange velbevarede stubmøller
og den rige blomster pragt med mange vildtvoksende orkidéer. Vi er hjemme
på hotellet igen til sen aftensmad.
4. dag: Dagen byder på oplevelser i Karlskrona. Med omkring 34.000 indbyggere er Karlskrona den største by i Blekinge. Byen blev grundlagt i 1680
af Karl 11. som hovedbase for den svenske flåde. Sverige var dengang en
stormagt med interesser langt ind i Østersøen. I dag breder Karlskrona sig
over ca. 33 øer i skærgården og ind på fastlandet. Vi skal på en byrundtur,
hvor vi kommer forbi rådhuset, Trefoldighedskirken, Fredrikskirken og øen
Stumholmen, hvor Marinemuseet ligger. Vi runder også Kungsholm Fort,
Kungsbroen med Bastion Aurora og Admiralitetskirken, hvor statuen af Rosenbom står. Efter en spændende dag, hvor vi har oplevet alt det bedste af
Karlskrona kører vi hjem til Olofström.
5. dag: Straks efter morgenmad forlader vi vort hotel og kører nu ad panoramavejen langs Ivösjön gennem de mange frugtplantager. Vi fortsætter
mod Lund, hvor vi besøger den flotte gamle Domkirke. Efter et passende
ophold går turen videre mod Malmø, og via Øresundsforbindelsen når vi
tilbage til Danmark. På Sjælland stopper vi og spiser en sen frokost, inden
vi fortsætter over Storebælt og Fyn. Hjemkomst ved aftenstid.
Mulighed for seniordans ved Ingrid Terkilsen hver aftenen.
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REJSEFAKTA
Pris: Kr. 4.775,Enkeltværelsestillæg: Kr. 900,Prisen inkluderer: Bus i 5 dage, færge, hotel i 4 nætter med halvpension,
buskaffe og rundstykke 1. dag, frokostbolle 1. dag. Entré til Olofström bymuseum, Klasatorpet og Solliden. Frokost på hjemrejsen og dansk rejseleder.
Evt. øvrige entréer er ikke inkl.
Hotel info: F irst Hotel Olofström - SE-293 34 Olofström
Telefon +46 454 301230.
Valuta: SEK
Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.


Tur nummer 10
Ærø, Perlen i det Sydfynske Øhav
3-dags bustur 27. - 29. juni 2018.
Ærø er en levende ø med en god historie, og på turen oplever vi øens
særlige stemning og de mange natur- og kulturoplevelser. Ærøs historie er
til stede i de autentiske gamle bydele og havneområder, og øen er absolut
en af perlerne blandt de mange danske øer. På denne tur bliver der tid til
hygge, samvær og oplevelser.
Dag 1: Busopsamling i Hedensted kommune fra morgenstunden. Vi holder
en passende pause undervejs og nyder vores kaffe, samt smurt rundstykke.
Vi ankommer til Svendborg før middag, hvor der bliver tid på egen hånd til at
opleve den gamle havn. Over middag mødes vi og sejler til Ærø. Overfarten
tager ca. 1 time og vi nyder en frokostbolle undervejs. Vi bliver modtaget af
vores lokale guide, som vil fortælle os om Ærø de næste par dage. Vi skal
også omkring det 33.000 m2 store solvarmeanlæg i Marstal, inden vi kører
til vores hotel, hvor vi bliver indkvarteret, får vi en kop kaffe og smager de
berømte Marstal pandekager. Aftensmad i hotellets restaurant.
Dag 2: Efter morgenmaden mødes vi med vores guide, som vil tage os med
rundt på øen. Vi besøger Voderup Klint, og tager et kig på den 33 m høje
klint. Kørsel via ”Nordpolen” og ”Lillebæltsbroen” til den gamle herregård
Søbygård, hvor vi tager et kig på voldgraven med ”Slottet” liggende på en ø
støttet af 5 m høje kampestensvægge. Hvis man er på Ærø skal man naturligvis også besøge Uldgården, hvor der er mulighed for fordelagtige indkøb
af tøj og sko. Vi skal selvfølgelig også gennem hyggelige Ærøskøbing, hvor vi
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skal på By¬vandring, og her bliver også tid til frokost. Sidst på eftermiddagen
er vi tilbage i Marstal. På hotellet mødes vi til aftensmaden.
Dag 3: Vi tjekker ud fra hotellet, og kører til Ærøskøbing hvorfra vi sejler til
Fåborg. I Fåborg står vi på vores eget Særtog, som udelukkende er for vores
gæster. Vi har vores frokostpakker med ombord og kører mod Lucienhøj,
her nyder vi vores frokost. Herefter kører toget op mod Korinth igennem
Brahetrolleborgs og Arreskovs skovdistrikter. Vi ankommer til Korinth, og står
af toget og hopper igen om bord på bussen. Korinths og jernbanens historie hænger nøje sammen, da den lille by simpelthen ikke eksisterede, før
banen blev etableret. Turen går nu til Grubbe Mølle ved Svanningebækken
ved Faaborg, her ligger et af de få bevarede danske dobbeltanlæg med både
vind og vandmølle. Grubbe Vindmølle var i drift som forretning med korn og
foderstof indtil 1960. Vi får en rundvisning og fortælling om stedet. Herefter
er der eftermiddagskaffe og bolle med smør. Hen på eftermiddagen kører vi
mod vores hjembyer. Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen.
REJSEFAKTA
Pris: kr. 2.995,Tillæg enkeltværelse: 595,Prisen inkluderer:
2 x Overnatning • 2 x Aftensmad • 1 x kaffe og smurt rundstykke • 1 x frokostbolle dag 1 og dag 3. • 1 x Marstal Pandekage m. kaffe • 1 x særtog
1 x rundvisning på Grubbemølle • 1 x eftermiddagskaffe m. bolle • Lokal
guider, entre mm. • Sejlture.
Hotel: Æ
 rø Hotel, Egehovedvej 4, 5960 Marstal, Tlf.: 62 53 24 06
www.aeroehotel.dk

Tur nummer 11
Downton Abbey, London, Oxfordshire, og Windsor Castle.
I fodsporene på Downton Abbey
7 dages flyrejse fra 3.- 9. august 2018.
Denne rejse er en enestående chance for at opleve Highclere Castle- kendt
som Downton Abbey fra tv-serien, vi ser slottet samt andre kendte lokationer,
der har dannet rammen for den populære tv serie.
1.dag: Afrejse. Efter opsamling i vores hjembyer, kører vi til Billund lufthavn,
hvor vi mødes med rejselederen. Ved ankomst i London Heathrow lufthavn
venter bussen på os, vi skal på rundtur i Englands storslåede hovedstad. Vi
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skal på en flot panorama tur se Londons største seværdigheder, herunder
Kensington Palace, Buckingham Palace, Tower of London, 10 Downing Street,
Houses of Parliament og Westminster Abbey. Dernæst til hotellet, hvor vi
mødes til velkomstmiddag på hotellet eller lokal restaurant.
2. dag: London. I dag bliver der tid til at nyde London på egen hånd, og der
er mange muligheder. Evt. en sejltur på Themsen, højt op i London Eye, St.
Pauls Cathedral, shopping på den kendte gade Oxford Street eller et besøg
på et af museerne, hvor en del har gratis entré. Rejselederen er behjælpelig,
og alle der ønsker at gå med rejselederen er velkommen.
3. dag: Downton Abbey. Vi starter med en rundvisning på Highclere Castle,
bedre kendt som slottet fra Downton Abbey. Forfatteren til serien Julian Fellows havde slottet i tankerne, allerede da hun skrev serien. Vi besøger både
slottet og haverne, hvor du vil høre anekdoter og informationer om den berømte familie i tv-serien samt ægteparret greven og grevinden af Carnarvon
som bor på slottet. Vi ser mange af rummene fra serien som biblioteket,
spisestuen, Lord Granthams arbejdsværelse samt hall’en. Efter besøget på
slottet kører vi til den lille landsby Bampton, et malerisk sted, som er den lille
by Downton i serien, hvor mange udendørs scener er optaget. Vi besøger
Michael og All Angels Kirke, Downton Hospital og Lady Isobel hus. Dernæst
kører vi til vort hotel, hvor vi skal bo de næste 4 nætter.
4. dag: Film lokationer i Oxfordshire I dag besøger vi nogle spændende
steder, der også bliver brugt i serien. Først besøger vi Downton Place Crawleys’ alternative hjem (Greys Court), og dernæst Haxby Park (Waddesdon
Manor). Slottet der næsten var blevet Lady Mary og Richard Carlisle hjem i
sæson 2). På Haxby Park skal vi også nyde traditionel English Afternoon Tea.
5. dag: Oxford og Christ Church College. Turen i dag går til vidunderlige Oxford, der nok er mest kendt for sine universiteter der i flere århundrede har
tiltrukket verdens intellektuelle elite. Vi skal på en spændende tur i denne
prestigefyldte universitets by. Du besøger også Christ Church College, den
største og mest storslåede af alle universiteter. Eftermiddagen er på egen
hånd. Besøg en af Inspector Morse’s stampubber, The Eagle and Child, The
White Horse, The Kings Arms eller The Bear og nyd en pint eller en typisk
pub-menu.
6. dag: Blenheim Palace og Yew Tree Farm. Vi starter dagen med at besøge
det monumentale herresæde Blenheim Palace. Det blev opført i starten af
1700-tallet til ære for Marlborough, og i dag bor den 12. jarl af Marlborough
på slottet sammen med sin familie. Winston Churchills blev født her i 1874
og Blenheim Palace tilbyder i dag et indblik i hvordan herskab og tjenestefolk
levede sammen med hinanden og alligevel under helt forskellige forhold.
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Slottet blev i 1987 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Vi har også god
tid til at nyde den fantastisk flotte have som hører til Slottet. Dernæst besøger du Yew Tree Farm, avlsbygningerne og hus, som dukkede op i serien i
sæson 4, med Mr. Drewe som forpagter.
7. dag: Windsor Castle og hjemrejse. Efter morgenbuffet pakker vi bussen
og kører mod London. Men først besøger vi den enorme kongeborg Windsor Castle, hvor vi skal have en rundvisning i den imponerende kongeborg.
Slottet blev grundlagt af Vilhelm Erobreren i det 11. århundrede og er det
ældste, største og stadig beboet, det er Dronning Elisabeths foretrukne for
bl.a. weekend ophold. Efter vores spændende besøg kører vi mod lufthavnen og vores hjemrejse til Danmark.
REJSEFAKTA
Pris: Pr. person i delt db. værelse kr. 10.999,Tillæg for enkeltværelse
kr. 2.000,Prisen inkluderer:
Kørsel i lokal turistbus på udflugter og transfers • Bus til/fra Billund • Flyrejse
Billund – London t/r med British Airways • Dansk rejseleder på turen • 2 x
overnatning på hotel i London • 4 x overnatning på hotel i Oxfordshire området
6 x middag/buffet • 6 x morgenbuffet • Entre til Highclere Castle, Downton
Place (Greys Court), Haxby Park (Waddesdon Manor) • Entre til Christ Church
College i Oxford, Yew Tree Farm, Blenheim Castle og Windsor Castle
Ikke inkl. Frokoster, drikkevarer, ikke nævnte entréer etc.
Hoteller London: 4* Grange Whitehall Hotel Oxfordshire: 4* Oxford Witney
Four Pillars Hotel. Der serveres fuld engelsk morgenmad alle dage.
Diverse: I England benyttes engelske pund.
Husk at tjekke din afbestilling- og rejseforsikring.

Tur nummer 12
”Den gamle Digegreves Gård”. Danmarks smukkeste gård.
Spor i marsken og Toosbuys torv.
Heldags bustur den 16. august 2018
Efter opsamling i Hedensted kommune sætter vi kurs mod vest. Undervejs
nyder vi vores buskaffe med rundstykke. På den gamle Digegreves Gård
i Klægager modtages vi af Ruth og Christian Lorenzen, vi bydes på Digegrevens frokost, og hører historien om gården. Herefter fortsætter vi med
bustur rundt i marsken. Turen varer 1 time, og temaet er ”spor i marsken”.
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Turen går herefter til Toosbuys Torv i Bredebro.
Toosbuys Torv er opført til glæde for Bredebros borgere for at markere 50
året for skovirksomvirksomheden ECCOs grundlæggelse i 1963. Foruden
at fungere som et butikscenter er hensigten med torvet, at det skal fungere
som samlingssted for byens borgere. På torvet findes verdens største ECCObutik og en outlet afdeling. Endvidere kan man vælge at gå på ”Æ LAUT” et
museum, der fortæller hele.
Vi slutter rundturen af med at sætte os til bords på gården og nyde kaffe
samt smagsprøver fra det sønderjyske kaffebord. Herefter kørsel tilbage til
afsætningsstederne i Hedensted kommune.
REJSEFAKTA
Pris: kr. 550,Prisen inkluderer:
Buskørsel • Kaffe med rundstykke • Frokost på Digegrevens gård • Bustur i
Marsken • Kaffe med smagsprøver på Sønderjysk Kaffebord

Tur nummer 13
Højskoleophold på Rude Strand Højskole, Odder.
Samarbejde med Ældresagen i Hedensted kommune.
Den 27. august – 1. sept. 2018.
Kom og vær med i et muntert, hjertevarmt og nysgerrigt fællesskab med masser af vitaminer til hjerne og hjerte. Rude Strand er højskole efter Grundtvigs
tanker. Smukt beliggenhed med fantastisk udsigt over Kattegat, Samsø, Tunø
og Helgenæs. Der er lækker mad, dejlige værelser og hyggeligt samvær.
Livsglæde, nysgerrighed og mødet mellem mennesker. Helle Bak Holvad
og Carsten Holvad, Forstandere og kursusledere.
Spændende foredrag: Ejvind Nielsen, ”Humor i tilværelsen”. Morsomt indspark til livet. Helge Teglgaard, ”Carl og Jeppe”. Musikalsk foredrag om Carl
Nielsen og Jeppe Aakjær. Carsten Holvad, ”Højtlæseren” spændende roman
om efterkrigstiden i Tyskland, en svær forelskelse og en stor hemmelighed.
Aage Augustinus: ”Et jævnt og muntert liv på jord”, om bl.a. Grundtvig.
Carsten Holvad, Quiz.
Udflugter:
• Det nye Aarhus med Dokk1, Aarhus Ø, Aarhus Å mm. Aarhus som Europæisk kulturhovedstad i 2017. Der sker og er sket mange spændende og store
ting i Aarhus. Der vil være guide med på turen. Kaffe og kage undervejs.
• Heldagstur til Mols Bjerge og Helgenæs: Vi indleder besøget på Mols i den
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smukt beliggende Knebel Kirke. I denne romanske kirke fra middelalderen
møder os en helt moderne formidling af det kristne budskab i form af
Bjørn Nørgaards altertavle fra 2001. Derpå vil vi ’bestige’ Stabelhøjene, to
smukke buler i landskabet på 133 og 135 m.o.h. med den bjergtagende
udsigt over Vestmols’ frodige bakker og Kalø Vig langt nede i bunden.
Udsigten fra bronzealderhøjene i Mols Bjerge er som at læse landskabets
historie i en åben bog. Vi passerer Poskær Stenhus, Nordeuropas største og
én af Danmarks smukkeste runddysser. Derpå går turen videre til halvøen
Helgenæs, der ligger lige syd for Mols Bjerge. I det smukke, småbakkede
landskab findes spændende naturområder og kulturhistoriske minder,
bl.a. fæstningsværket Dragsmur, som stammer fra 1200-tallet, men som
udbyggedes af general Rye under 3-årskrigen. Vores guide på Mols Helge
næsturen er Rie Lomholt, Knebel. Turleder Aage Augustinus.
Mulighed for krolf, badeture, petanque, seniordans og quiz og højskolesang.
På Rude Strand serveres altid lækker mad tilberedt af deres dygtige kokke
og køkken.
REJSEFAKTA:
Pris: i delt db. værelse kr. 4.300,Tillæg for enkeltværelse: kr. 400,Prisen inkluderer:
Fælles transport, foredrag, ture og udflugter, fuld forplejning, sengelinned
og håndklæder.
Adr.: www.rudestrandhojskole.dk, info@rudestrandhojskole.dk tlf.: 86 55 89
44 Kystvejen 114, 8300 Odder

Tur nummer 14
Juleturen 2018
Juleturen bliver en eftermiddags-aftentur med en kulturel oplevelse.
På nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke få oplysninger om hvad de forskellige koncerthuse arrangerer i forbindelse med julen 2018. Vi må afvente
deres programmer og derefter beslutte hvad vores juletur skal indeholde.
Vi vil på et senere tidspunkt informere om hvilken juleoplevelse der venter Jer.
Men du/I er selvfølgelig velkommen til allerede nu at bestille en plads.
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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.
Vi tager billeder på vores hold, busture og rejser.
Billederne bruges i forbindelse med nyt program og på sociale medier.
Hvis du ikke ønsker at der bliver taget billede af dig så gør os
venligst opmærksom på dette.
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Seniorråd - Medlemmer
På grund af valg til seniorrådet (Nov. 2017) henvises til nyt seniorråd på
Hedensted kommunes hjemmeside. Hvis du har spørgsmål, som du ønsker
at Seniorrådet skal behandle, er du velkommen til at kontakte medlemmerne:
Formand
Lillian Andersen, Gyvelvej 12, 8763 Rask Mølle
Tlf. 7578 1504/2282 7342 – lillianandersen9@gmail.com
Næstformand
Elin Kristensen, Torupvej 56, 8722 Hedensted
Tlf. 2992 3190 – elin@torup.com

Kirsten Blume Schmidt, Birkevangen 29, 7130 Juelsminde
Tlf. 7569 3325/4072 3325 – kbs@profibermail.dk
Anker Andersen, Kejsdalen 209, 7130 Juelsminde
Tlf. 7568 5061/3190 1246 – karenanker@jafnet.dk
Jens Peter L. Rasmussen, Rosavej 31, 7160 Tørring
Tlf. 7580 2151 – jenspl@tuknet.dk
Ole Flemming Lyse, Aksel Nielsensvej 1, 7140 Stouby
Tlf. 2061 5500 – ole.lyse@outlook.dk
Minna Olesen, Præstemarken 7, 8722 Hedensted
Tlf. 2062 1532 – olesenminna@gmail.com
Kirsten Bitsch Kristensen, Klaks Møllevej 4, Korning, 8700 Horsens
Tlf. 567 4575/4245 4575 – bk4@privat.dk
Solveig Petersen, Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde
Tlf. 5128 3440 – solveig@jafnet.dk
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Kontaktpersoner til
Pensionisthøjskolens samarbejdspartnere
Ældre Sagens lokalkomité Hedensted
Kontaktperson Eva Lauersen
Tlf. 7589 1925 - email: evalau@mail.dk
Ældre Sagens lokalkomité Juelsminde
Kontaktperson Ole Flemming Lyse - Tlf. 2061 5500 – ole.lyse@outlook.dk
Ældre Sagens lokalkomité Tørring-Uldum
Kontaktperson Jørgen Ewers
Tlf. 20866595 - email: jewers36@gmail.com
Aale Pensionistforening
Kontaktperson Kirsten Lukassen – Tlf: 7567 6412
Langskov Pensionistforening
Kontaktperson Åse Hansen – Tlf: 4023 4618
Uldum Pensionistforening
Kontaktperson Jytte Døssing – Tlf: 21629505
Honum og Omegns skytteforening
Ved Ove Rasmussen – tlf. 4085 8748
Tørring Idrætsforening
ved formand Chris Larsen – tlf. 20984487
Ølsted Bordtennis Klub
v. Erik Hansen, tlf.: 51231691

Vi hører gerne fra netop din forening om et samarbejde.
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Giv alderen baghjul.
Benyt dagens tilbud –
livets sekunder overføres ikke til senere!

– Af forfatter Aggi Jensen

Fritid & Fællesskab
Tjørnevej 6
7171 Uldum
Pensionisthøjskolen
Jette Højgaard
M: 4040 9518
www.hedensted.dk
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