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Velkommen til Pensionisthøjskolen
og Idræt i dagtimernes
PROGRAM FOR 2020
Pensionisthøjskolen og Idræt i dagtimerne er et kommunalt 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 2020, 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 - og vi hører også gerne fra din forening.
Til vores udflugter og rejser kræves tilmelding på grund af deltagerbegrænsning. Se side 25 - 28 hvorledes tilmeldingen foregår.
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
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Vi tager situations billeder på vores hold, busture og rejser.
Situations billederne bruges i forbindelse med nyt program, hjemmeside
og på sociale medier. Hvis du ikke ønsker at der bliver taget billede af
dig så gør os venligst opmærksom på dette.
Portrætbilleder bruges naturligvis kun med dit samtykke.

HAR DU BRUG FOR ET LIFT?
til Pensionisthøjskolens aktiviter
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 minimum 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
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Pensionisthøjskolens brugerråd
Erik Christensen, Løsningvej 16, 8722 Hedensted............ Tlf.:
Gerda Volkmann, I. P. Hansensvej 7, 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.:
Steen Larsen, Grønlund 18, 7160 Tørring.............................. Tlf.:
Vagn Jensen, Blichersvej 10, 8723 Løsning........................... Tlf.:

2781 1843
2889 9688
2371 6929
3098 5071
5093 1822
2826 5691
2390 9538

Suppleant
Britta Jepsen, N.C. Hyttelsvej 5B, 8722 Hedensted........... Tlf.: 2947 2133

Årsmødet i Brugerrådet, med valg til Brugerrådet afholdes
onsdag den 1. april 2020 kl. 14.00 i Hedensted Sognegård
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AKTIVITETER PÅ HOLD
Betaling for aktiviteterne foregår ved første mødedag, hvor der kan
betales kontant, og der udleveres en deltageliste som herved er kvittering.


Senior syng sammen, Juelsminde

I samarbejde med ÆldreSagen, Juelsminde
Sted:
Hellebjerg Idrætsungdomsskole
Dato:
Forår: 6. jan. - 20. jan. - 3. feb. - 17. feb. - 2. marts - 16. marts
Koncertforedrag 23. marts ” Matador i ord og toner ”
Fællessang på havnen i Juelsminde:
		mandag den 29. juni og 27. juli kl. 20.15
Efterår: 21. sept. - 5. okt. - 19. okt. - 2. nov. - 16. nov. - 30. nov.
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.


Seniordans
Sted:
Start:
Tid:
Underviser:
Pris:

Gudenå Centret i Tørring
Den 6. januar. Efteråret start den 14. 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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IDRÆT I DAGTIMER - HEDENSTED

I samarbejde med Ældre Sagen i Hedensted

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

Hedensted Centret, Gesagervej 68, Hedensted
Den 6. januar. Efteråret start den 7. september
Mandag kl. 9.40 – 10.40
Sonja Brix
Forår: 12 gange for 300,- kr. Efterår: 12 gange for 300,-kr.

Vi arbejder hele kroppen igennem ledsaget af god musik. Kom i afslappet
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
Start:
Indendørs den 6. januar, udendørs den 16. april
Tid :
Mandag kl. 14.00 (inde) – Torsdag kl. 14.00 (ude)
Pris:
100,- kr.
Kontakt:
Jørgen Tønnes, tlf. 4057 2079
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
Start:
Tirsdag den 7. januar
Tid :
mandag kl. 14.00 – 15.30
Pris:
100,- kr.
Kontakt:
Lis Jacobsen, tlf. 2282 3994
Er du vild med boldspil, så kom til Volley 60+. Vi spiller med en blød bold på
en badmintonbane. Alle kan være med.
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IDRÆT I DAGTIMER - TØRRING

I samarbejde med Tørring Idræts forening
Sted:
Gudenå Centret, Tørring
Start:
Den 7. januar. Efteråret start den 18. august
Tid:
Tirsdag kl. 10.00 – 12.00 ( Fra kl. 11.10 svømmehal/fitness)
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. 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.


Petanque i Rårup
Sted:

Start:
Tid:
Tovholder:
Pris:

Sommer - Rårup Kirkecenter, Bakkedalsvej 25 K, Juelsminde
Vinter - Rårup Hallen, Kirkedalsvej 53, Juelsminde
Hele året
Hver onsdag kl. 13.30 til 16.00
Agnete Lyse Pedersen, tlf. 4095 5315
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.


Seniordans

I samarbejde med Ældre Sagen i Juelsminde
Sted:
Hellebjerg Idrætsungdomsskole, gymnastiksalen
Start:
13. jan. - 27. jan. - 10. feb. - 24. feb.
Tid:
Mandag kl. 10.00
Underviser: Bente Drammestrup
Pris:
4 gange 120,- 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.
8 | Program 2020

Seniordans
Sted:
Start:
Tid:
Underviser:
Pris:

Kastaniehøj, Kirkegade 16, Hedensted
Den 9. januar. Efteråret start 17. september
Torsdag kl. 14.00 – 16.00
Birte Stisen og Freddy
10 gange 240,- 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.


Studiekreds ”Bevar mig vel”
Sted:
Start:
Tid:
Tovholder:
Pris:

I dagcentrets lokale på Møllebo, Rask Mølle
Den 9. januar. Efteråret start den 8. oktober
Hver anden torsdag kl. 9.30 – 11.30
Esther Pedersen
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.


Kroket

I samarbejde med Sole Idrætsforening Kroketafdeling
Sted:
Øster Snede Stadion / ved skolen
Start:
Den 7. jan.
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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Sangkor ”Årsungerne”

Sted:
Gudenå Centret i Tørring
Start:
Forår:	16. jan. - 30. jan. - 13. feb. - 27. feb. - 12. marts
		
26. marts - 23. april - 7. maj
Efterår:	17. sept. - 1. okt. - 15. okt. - 29. okt. - 12. nov.
		
26. nov. - 10. dec.
Tid:
Hver anden torsdag kl. 9.30 – 11.30
Musik:
Klaver Martha Sandahl
Pris:	Forår 8 gange for 160,- 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, Kirkegade 16, Hedensted
Start:	
Forår:	9. jan. - 23. jan. - 6. feb. - 20. feb. - 5. marts
		
19. marts
Efterår:	24. sept. - 8. okt. - 22. okt. - 5. nov. - 19. nov.
		
3. 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 1. april - 15. april - 29. april - 13. maj - 27. maj
- 10. juni - 24. juni - 5. aug. - 19. aug. - 2. sept. - 16. sept.
Tid :
Hver anden onsdag kl. 10.00 til 12.00
Tovholder: Esther Pedersen, tlf. 2372 6749
Første gang mødes vi ved spejderhuset, Rævebjergvej 7, 8723 Løsning.
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 Idrætsungdomsskole
Start:
Tirsdag den 21. april
Tid :
Hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00
Pris:
50,- kr.
Kontaktperson: Ove Lauridsen, tlf. 4296 9597
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 Glud

I samarbejde med Idrætsforeningen.
Sted:
Sportspladsen bag skolen
Start:
Hele året.
Tid :
Mandag kl. 14.00 til 16.00 og onsdag kl. 9.30 til 11.30
Pris:
150,- kr. For et år.
Kontaktperson: Iben Sørensen, tlf. 2843 8028
Kom og prøv spillet. Der er køller og kugler til rådighed.
Medbring selv kaffen til lidt hygge i pausen.
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Krolf i Lindved
Sted:
Start:
Tid :
Kontakt:

Tingparken, Lindved
Torsdag den 16. april
Hver torsdag kl. 18.30
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.


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,- kr. For et år
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.


Krolf i Tørring

I samarbejde med ÆldreSagen, Tørring-Uldum
Sted:
Gudenå Parken ved Slårup å i Tørring
Start:
Start torsdag den 23. april
Tid :
Hver torsdag kl. 14.00
Pris:
50,- kr. For sæsonnen
Kontakt:
Steen Larsen, tlf. 2826 5691
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.
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Senioridræt på mixhold
Sted:
Start:
Dag:
Instruktør:
Pris:

Glud hallen
Torsdag 9. jan.
Hver torsdag kl. 8.30 – 10.00 (i vinterhalv året)
Laurits Lauritsen, tlf. 3098 5071
Pr. sæson: 200,- kr.

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


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:
Forår: Onsdag den 8. jan. - Efterår: Onsdag den 30. sep.
Tid:
Hver anden onsdag kl. 10.00 - 12.00
Instruktør: Preben Olsen, tlf 2928 9715
Pris:
35,- kr. pr. gang alt incl.
Alle er velkomne - også for damer, såvel øvede som nybegynder, idet der
er instruktør. Vi tilbyder pistol og gevær skydning på 15 mtr. bane - våben
og ammunition til rådighed. Vi har også tid til hyggeligt samvær med kaffe.


Bordtennis slagstyrke 60+

I samarbejde med Ølsted Bordtennisklub
Sted:	Ølsted Hallen, Kirstinelundsvej 9, Ølsted, 8723 Løsning
Start:
Den 7. januar
Tid:
Tirsdag kl.14.00 – 17.00
Instruktør: Erik Hansen, tlf. 5123 1691
Pris:
Pr. sæson 300,- kr.
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.
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VANDREHOLD / GÅTURE, HELE ÅRET
I samarbejde med ÆldreSagen

Hedensted

Sted:
Tid:
Tovholder:
		
Ølsted

Biblioteket
Hver tirsdag kl. 10.00
Ingrid Rosenvinge 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: Den sociale deminsion - Tlf. 6161 2292
Uldum
Sted:
Uldum, start ved biblioteket
		
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. 4092 0035

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
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 2020

Holdplan for året 2020
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
Idræt i dagtimer
Seniorgymnastik
Mixhold
Hedensted Centret
Kl. 9.40 - 10.40
Syng sammen
i Juelsminde
Hellebjerg
Idrætsungdomsskole
Hver anden mandag
Kl. 9.30 - 11.00
Seniordans
Hellebjerg
Idrætsungdomsskole
Hver anden mandag
Kl. 10.00
Seniordans
Gudenå Centret
Tørring
Kl. 14.00 - 16.00
Krolf Glud
Sportspladsen
Kl. 14.00 - 16.00
Krolf - indedørs
Hedensted Centret
Kl. 14.00 - 16.00

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Idræt i dagtimer
Gudenåhallen,
i Tørring
Kl. 10.00 - 12.00

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

Senioridræt på
mixhold
Glud hallen
Kl. 8.30 – 10.00

Krolf Juelsminde
Hellebjerg
Idrætsungdomsskole
Kl. 10.00 - 12.00

Krolf Glud
Sportspladsen
Kl. 9.30 - 11.30

Studiekreds
Møllebo, Rask Mølle
Hver anden torsdag
Kl. 9.30 - 11.30

Krolf Ølholm
Byparken
Kl. 13.30
Kroket Øster Snede
Stadion/Ved skolen
Kl. 13.30

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

Idræt i dagtimer
Volley 60+
Hedensted Centret
Kl. 14.00 - 15.30

Petanque Rårup
Sommersæson:
Rårup Kirkecenter/
Vintersæson: Rårup
Hallen
Kl. 13.30 - 16.00

Bordtennis
slagstyrke +60
Ølstedhallen
Kl. 14.00

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

Sangkor
”Kastanierne”
Kastaniehøj
Hver anden torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Syng sammen
i GudenåCentret
”Årsungerne”
Hver anden torsdag
Kl. 9.30 - 11.30
Seniordans
Kastaniehøj,
Hedensted
Kl. 14.00 -16.00
Krolf, Tørring
GudenåParken
Kl. 14.00
Idræt i dagtimer
Krolf - udendørs
Hedensted Centret
Kl. 14.00 - 16.00
Krolf i Lindved
Tingparken
Kl. 18.30
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HØJSKOLEMØDER I 2020
Tilmelding til årets rejser
Sted:
Tid:
Pris:

Lindved sognegård, Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 13.30
70,- kr. incl. kaffe og kage

Tilmelding til rejser kan også ske på tlf. 4040 9518 - fra kl. 13.30
Rejseorientering om årets ture og rejser begynder kl. 14.00
Sørens rejser: Senior Velvære i Polen, Als, Stockholm,Baagø
DE grå busser: Vorpommeren, Østrig, Schweiz, Lichtenstein
Århuscharter: Maderia

Højskolemøder i Lindved
Sted:
Tid:
Pris:

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


Onsdag den 22. januar i Lindved
Musikalsk eftermiddag
Et musikalsk arrangement ud over det sædvanlige. Melodier og sange fra
Landmandsliv, mød mig på Cassiopeia samt masser af Liva Veel. Lad dig
medrive og synge med på sange som ex. Musens sang, eller Man binder
os på mund og hånd. Det hele fremført af en sangglad Vejlepige, akkompagneret af en velspillende pianist.
Ved: Bodil Dittmer og Søren Riis.
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Onsdag den 5. februar i Lindved
Fra Sejerø til Sumatra
Deltag i en sjælden og unik rejse i ord og billeder, med en historie, som
aldrig er fortalt før. Historien handler om et ungt eventyr lystent par, der
rejste til en gummiplantage i Sumatra i 1920’erne.Parret rejste fra Danmark
uden at vide, hvad der ventede dem. Plantagen lå lige under ækvator, og
der var så varmt, at den unge mand sled 60 skjorter op på 2 år. Historien
fortælles af parrets barnebarn.
Ved: Arne Hendrichsen.

Onsdag den 19. februar i Lindved
En vandring for livet
Helge lovede at gå hjem fra NordKap, hvis naboen holdt op med at ryge.
Derfor måtte Helge på 69 år snørre vandrestøvlerne og gå fra NordKap til
Give. Undervejs var Anne Grethe, i den gamle landcruiser, hans uundværlige
støtte. Den lange og spændende rejse bød på utrolige udfordringer og en
krævede udholdenhed i særklasse.
Ved: Helge og Anne Grethe Rude Kristensen.

Onsdag den 4. marts i Lindved
Den tredje alder
Gør den tredje alder til livets bedste, således lyder overskriften fra vores
foredragsholder, der også fortæller, at der ikke findes nogen alder, hvor det
er for sent at udforske nye sider og træffe nye valg i dit liv. Mange personer
over 60 har fået en hel generation foræret, idet mange tidligere var slidt ned,
når arbejdslivet ophørte. Mange stortrives. Men en gruppe føler sig triste
og ensomme, eller bare kørt fast. Hør om værktøjer, der giver ny energi og
inspiration til den tredje alder.
Ved: Hanne Faldborg.
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Onsdag den 18. marts i Lindved
Toner af guld og Matador
Et koncertforedrag med musik fra 30’erne og 40’erne med en forkærlighed
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 7. oktober 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.

Onsdag den 21. oktober 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 og mulighederne i tilværelsen, og finde lys i mørket.
Ved: Johnny Sort.

18 | Program 2020

Onsdag den 4. november i Lindved
Sirius Patruljen
Sirius-Patruljen er Danmarks militære tilstedeværelse i Grønlands ubeboede Nationalpark. Patruljen er en 12 mands stor dansk specialenhed, der
patruljere 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 18. november i Lindved
Gi´r du en kop kaffe
En god kop kaffe åbner for den gode snak og er fortrolighedsskabende. Under dette spændende foredrag fortæller Lene Beier om hvordan man laver
et godt, personligt TV-program med helt almindelige personer - herunder
hvordan man kommer tæt på dem, uden det bliver grænseoverskridende.
Lene er kendt fra TV-programmer som ”Landmand søger kærlighed”, ”Hjem
til gården” og ”Beier bygger” m. fl.
Ved: Lene Beier

Onsdag den 2. december i Lindved
Juleafslutning og hyggeligt samvær kl. 12.00-16.00
Hjerternes fest
Sammen finder vi den helt rette julestemning med god mad og hyggeligt
samvær. Vi synger de allersmukkeste sange der netop hører julen til og med
fryd og fred i ord og toner, når vi frem til at kunne synge ” Så kommer jul.”
Ved Højskole lærer og musiker Helge Teglgaard
Ved: Helge Teglgård.
Husk: Tilmelding til juleafslutning på tlf. 4040 9518
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Højskolemøder i Hedensted
Sted:
Tid:
Pris:

Spejderhuset, Kastaniehøj, Kirkegade 16, Hedensted
Efterår holder vi til i Kirkecenteret.
Onsdage kl. 14.00 - 16.30
70,- kr. incl. kaffe og kage


Onsdag den 15. januar i Hedensted
Musikalsk eftermiddag
Et musikalsk arrangement ud over det sædvanlige. Melodier og sange fra
Landmandsliv, mød mig på Cassiopeia samt masser af Liva Veel. Lad dig
medrive og synge med på sange som ex. Musens sang, eller Man binder
os på mund og hånd. Det hele fremført af en sangglad Vejlepige, akkompagneret af en velspillende pianist.
Ved: Bodil Dittmer og Søren Riis.

Onsdag den 29. januar i Hedensted
En vandring for livet
Helge lovede at gå hjem fra NordKap, hvis naboen holdt op med at ryge.
Derfor måtte Helge på 69 år snørre vandrestøvlerne og gå fra NordKap til
Give. Undervejs var Anne Grethe, i den gamle landcruiser, hans uundværlige
støtte. Den lange og spændende rejse bød på utrolige udfordringer og en
krævede udholdenhed i særklasse.
Ved: Helge og Anne Grethe Rude Kristensen.

Onsdag den 12. februar i Hedensted
Fra Sejerø til Sumatra
Deltag i en sjælden og unik rejse i ord og billeder, med en historie, som
aldrig er fortalt før. Historien handler om et ungt eventyr lystent par, der
rejste til en gummiplantage i Sumatra i 1920’erne.Parret rejste fra Danmark
uden at vide, hvad der ventede dem. Plantagen lå lige under ækvator, og
der var så varmt, at den unge mand sled 60 skjorter op på 2 år. Historien
fortælles af parrets barnebarn.

20 | Program 2020

Ved: Arne Hendrichsen.
Onsdag den 26. februar i Hedensted
Den tredje alder
Gør den tredje alder til livets bedste, således lyder overskriften fra vores
foredragsholder, der også fortæller, at der ikke findes nogen alder, hvor det
er for sent at udforske nye sider og træffe nye valg i dit liv. Mange personer
over 60 har fået en hel generation foræret, idet mange tidligere var slidt ned,
når arbejdslivet ophørte. Mange stortrives. Men en gruppe føler sig triste
og ensomme, eller bare kørt fast. Hør om værktøjer, der giver ny energi og
inspiration til den tredje alder.
Ved: Hanne Faldborg.

Onsdag den 11. marts i Hedensted
Toner af guld og Matador
Et koncertforedrag med musik fra 30’erne og 40’erne med en forkærlighed
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 30. september 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 programmet. Der
en mange kasketter på den travle mands hoved, som indtil videre er båret
kækt på det smilende hoved.
Ved: Leif Maibom.
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Onsdag den 14. oktober 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 handicap fokuseres
der på de positive ting og mulighederne i tilværelsen, og finde lys i mørket.
Ved: Johnny Sort.

Onsdag den 28. oktober i Hedensted
Sirius Patruljen
Sirius-Patruljen er Danmarks militære tilstedeværelse i Grønlands ubeboede Nationalpark. Patruljen er en 12 mands stor dansk specialenhed, der
patruljere 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 11. november i Hedensted
Gi´r du en kop kaffe
En god kop kaffe åbner for den gode snak og er fortrolighedsskabende. Under
dette spændende foredrag fortæller Lene Beier om hvordan man laver et
godt, personligt TV-program med helt almindelige personer - hvordan man
kommer tæt på dem, uden det bliver grænseoverskridende.Lene er kendt
fra TV-programmer som ”Landmand søger kærlighed”, ”Hjem til gården” og
”Beier bygger” m. fl.
Ved: Lene Beier

Onsdag den 25. november i Hedensted
Juleafslutning og hyggeligt samvær kl. 14.00-16.30
Hjerternes fest
Sammen finder vi den helt rette julestemning med god mad og hyggeligt
samvær. Vi synger de allersmukkeste sange der netop hører julen til og med
fryd og fred i ord og toner, når vi frem til at kunne synge ” Så kommer jul.”
Ved Højskole lærer og musiker Helge Teglgaard
Ved: Helge Teglgård.
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TILMELDINGSBLANKET
Tilmelding til rejser og ture 2020

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 8. januar 2020 kl. 13.30 på tlf:
4040 9518, og på Lindved Sognegård til vores rejseorienteringsdag.
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.
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. Derfor opfordrer vi 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.
Får du receptpligtig medicin med bringes en medicinliste fra apotek
eller læge.
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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 9. - 13. marts 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 2.675,- i delt db. værelse
Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 575,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

2: Madeira, side 32
7 dages fly rejse den 12. - 19. april 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 7.495,- i juniorsuite:
Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 1.600,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab
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TILMELDINGSBLANKET
Tilmelding til rejser og ture 2020

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 8. januar 2020 kl. 13.30 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.
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. Derfor opfordrer vi 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.
Får du receptpligtig medicin med bringes en medicinliste fra apotek
eller læge.
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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 9. - 13. marts 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 2.675,- i delt db. værelse
Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 575,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab

2: Madeira, side 32
7 dages fly rejse den 12. - 19. april 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 7.495,- i juniorsuite:
Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 1.600,Andet
Vi anbefaler at tegne afbestillings- og årsrejseforsikring i dit forsikringsselskab
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3: Als, side, 34
3 dages Bustur den 4. - 6. maj 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 3.495,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 925,Andet

4: Musical, Fjordenhus og Hotel Munkebjerg, Vejle, side 36
Heldagstur 17. maj 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 1.050,Andet

5: Vorpommeren - De smukke tyske Østersø øer, side 37
5 dages bustur fra den 22. - 26. maj 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 4.349,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 650,Andet

6: Østrig, Schweiz og Lichtenstein, side 39
7 dages bustur fra den 7. - 13. juni 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 5.999,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 1.200,Andet

7: Baagø-Midt i Lillebælt, side 41
1 dags bustur den 17. og 18. juni 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 750,Andet

8: Trækstien ved Silkeborg, Svostrup kro og Lindholdt Landbohave, side 42
1 dags bustur den 25. juni 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 480,Andet
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9: Cirkusrevy København, Rådhus pandekager og Skovtårnet, side 43
3 dages tur den 1. juli - 3. juli 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 3.695,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 395,Andet

10: Stockholm - Ålandsøerne, side 44
5 dages bustur den 26. - 30. juli 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 5.695,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 1.495,Andet

11. Højskole ophold i Vendsyssel, på Vraa højskole, side 46
den 8. – 14. august 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 4.500,Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 500,Andet

12. Nygaards Afrika - Jagtmuseum, side 47
1 dags bustur, den 20. august 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris kr. 550,Andet

13. Kend din kommune, side 48
1 dags bustur den 27. august 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris kr. 530,Andet

14. Juletur 2020 - Den kommer senere, men glæd Jer, side 48
Jeg vil gerne deltage
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3: Als, side, 34
3 dages Bustur den 4. - 6. maj 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 3.495,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 925,Andet

4: Musical, Fjordenhus og Hotel Munkebjerg, Vejle, side 36
Heldagstur 17. maj 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 1.050,Andet

5: Vorpommeren - De smukke tyske Østersø øer, side 37
5 dages bustur fra den 22. - 26. maj 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 4.349,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 650,Andet

6: Østrig, Schweiz og Lichtenstein, side 39
7 dages bustur fra den 7. - 13. juni 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 5.999,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 1.200,Andet

7: Baagø-Midt i Lillebælt, side 41
1 dags bustur den 17. og 18. juni 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 750,Andet

8: Trækstien ved Silkeborg, Svostrup kro og Lindholdt Landbohave, side 42
1 dags bustur den 25. juni 2020
Jeg ønsker at deltage. - Pris kr. 480,Andet
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9: Cirkusrevy København, Rådhus pandekager og Skovtårnet, side 43
3 dages tur den 1. juli - 3. juli 2020
Jeg ønsker at deltage. Pris: kr. 3.695,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 395,Andet

10: Stockholm - Ålandsøerne, side 44
5 dages bustur den 26. - 30. juli 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 5.695,Jeg ønsker eneværelse. Tillæg: kr. 1.495,Andet

11. Højskole ophold i Vendsyssel, på Vraa højskole, side 46
den 8. – 14. august 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris: kr. 4.500,Jeg ønsker enkeltværelse. Tillæg kr. 500,Andet

12. Nygaards Afrika - Jagtmuseum, side 47
1 dags bustur, den 20. august 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris kr. 550,Andet

13. Kend din kommune, side 48
1 dags bustur den 27. august 2020
Jeg ønsker at deltage - Pris kr. 530,Andet

14. Juletur 2020 - Den kommer senere, men glæd Jer, side 48
Jeg vil gerne deltage
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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 9. - 13. marts 2020
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 seks km lange sandstrand,
et smut til havnen med lystbåde, krigsskibe og en fiskerflåde på 114 skibe.
Kolobrzeg er nu 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 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 hotellet, bliver indkvarteret og mødes i restauranten
til aftensmad.
Oplevelser & udflugt: Dagene går stærkt med oplevelser i byen, god mad,
hyggesnak med de andre rejsefælder, hotellets svømmehal med boblebad/
sauna og velvære-behandlinger. Chaufførerne laver i løbet af dagene en
orienterende byrundtur, så man kan se lidt af den gamle by. Der vil blive
en eftermiddag med kaffe og kage på hotellet, samt en aften med musik
og mulighed for dans.
Udflugt: I løbet af ugen vil der blive mulighed for at komme på en 1/2
dags udflugt i bussen. Gourmet aften: I 2017 åbnede hotellets nye gourmetrestaurant Sublima. Maden på Sublima er lavet ud fra det grundlæggende
princip, at alt lige fra brød og smør, til pasta, saucer og tilbehør er hjemmelavet. Vi nyder en 6-retters specialmenu med vine.
Hjemrejse 5. dag: Efter tidlig morgenmad på hotellet pakker vi bussen
og tager afsked med hotellet. Der er indlagt pause ved grænsekioskerne.
Forventet hjemkomst først på aftenen.
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REJSEFAKTA
Pris for 5 dage: Kr. 2.675,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 575,- (få stk).
Prisen inkluderer:
4 x Hotelovernatninger • 4 x Små behandlinger • 4 x Morgenmad • 3 x
Frokost • 3 x Aftensmad med kaffe • 1 x 6-retters gourmet menu med vin
• Fri entré til spa/pool/sauna mm. • 1 x Aften med musik og mulighed for
dans • 1 x Eftermiddag med kaffe og kage • Kaffe og rundstykke 1. dag •
Frokostbolle 1. dag.
Hotellet: H
 otel New Skanpol, ul. Dworcowa 10 Pl-78100 Kolobrzeg,
Tlf.: 00 48 94 35 28 211
Valuta: Vi anbefaler at veksle til Zloty hjemmefra.
Der kan bruges EURO på hotellet.
Husk at tjekke din afbestillings- og rejseforsikring.

Tur nummer 2
Madeira
7 dages fly rejse den 12. - 19. april 2020
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. Den eroderede, vulkanske aske har givet
frugtbar grobund for øens mangeartede plantevækst af såvel tropiske som
subtropiske vækster med et farvestrålende blomsterhav og en mængde
spændende frugter. Madeira byder på dejlige byer, spændende seværdigheder, lunt badevand og mange muligheder for oplevelser. Her er aldrig koldt
og aldrig for varmt! Det behagelige klima medvirker til, at man året rundt
kan nyde Madeiras natur.
1. dag: Afrejse fra Danmark. Afrejse fra Danmark. Der arrangeres bus fra
lokalområdet til Århus Lufthavn (Tirstrup) t/r.
Der er mad ombord på flyet fra Danish Air Transport (DAT) t/r. 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 hovedbyen Funchal. Vi kører i bus de få km. fra hotellets til den gamle bydel,
med de interessante historiske bygninger, monumenter og snævre gyder fra
det 15. århundrede. Vi slår et smut ind på det store marked, Mercado dos
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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. Madeiras historie samt smukke natur præsenteres. 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-bjergpasset. Vi gør et stop
og nyder den smukke udsigt. 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 havbassiner, 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. Inden turen tilbage til hotellet, nydes den
dragende udsigt ind over Câmara de Lobos, en charmerende fisker landsby,
der bl.a. har inspireret Winston Churchill i hans malerier.
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
med en udsigt over stort set hele øen. I naturparken Ribeiro Frio, ”den kolde
flod” bliver der mulighed for at smage den lokale drik, poncha, 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. Mættet af
oplevelser går turen nu tilbage mod Funchal og vores hotel.
Udflugt 4. I Nonnernes fodspor. 1/2 dag På denne udflugt ser vi en af
de mest hemmelighedsfulde og sagnomspundne seværdigheder på Madeira,
nemlig Nonnernes Dal. Vi starter vores tur ved Eira do Serrado, hvorfra vi
ser den betagende udsigt over Nonnernes Dal og den imponerende natur
i området. Derefter går turen ned i selve dalen, hvor der vil være mulighed
for at besøge dalens kirkegård eller bare nyde den smukke udsigt og ro, som
området ligeledes byder på. Vi besøger også et lokalt og originalt nonnekloster
i Camara de Lobos, hvor vi ser klosterets kapel, Nossa Senhora de Piadade,
som nonnerne stadig bruger i dag. Vi hører om nonnernes dagligdag, deres
historie og får et unikt indblik i en ellers lukket verden.
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Afsked med herlige Madeira Vi bliver igen kørt til lufthavnen, hvor flyet
afgår mod Tirstrup. Her venter bussen, der bringer os retur til opsamlingsstederne.
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 lidoområdet 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.
Mindre fitnesscenter. Gratis Wi-Fi på hele hotellet.
All Inclusive betyder: Kl. 07.30 - 10.00 Morgenmadsbuffet, Kl. 13.00 15.00 Frokost. Kl. 11.00 - 12.00 og 16.00 - 18.00 Snacks. Kl. 19.00 - 21.30
Aftensmad. Kl. 11.00 - 23.00 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.

Tur nummer 3
Als
3 dages Bustur den 4. - 6. maj 2020
Mojn Mojn. Et af de smukkeste steder i Danmark, kan du finde på øen Als.
Den storslåede natur omgivet af de mange skove, søer, strande og det fantastiske dyreliv, er perfekt til både vandreture og spændende udflugter. I
2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Og især i Sønderborg er der en stribe store og små begivenheder og oplevelser under forberedelse til genforeningsjubilæet i 2020.
1. dag: Skamlingsbanken, Bitten, Dyvig og Jollmands Gaard. Efter
opsamling i Hedensted kommune kører vi til Skamlingsbanken. Vi holder
en pause ved mindesmærket på banken, som i dag er et natur skønt ud34 | Program 2020

flugtsmål med flot udsigt over Lillebælt. Vi nyder her et smurt rundstykke
med morgenkaffen til. Videre til Ballebro, hvor vi tager den smukkeste vej til
Als, med Færgen Bitten. Vi kører op til Nord Als og Dyvig Havn, hvor måske
Danmarks smukkeste badehotel ligger. Undervejs finder vi et passende sted
til vores frokostpakker som nydes i det fri. Vi skal besøge Jollmands Gaard
på nord Als som er et af de få bevarede såkaldte kroggårde i Danmark.
Kroggården er et særligt kendetegn for den alsiske byggestil i 1800-tallet. I
2001 blev gården fredet af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdet er udført af frivillige
ildsjæle som har restaureret alt lige fra stuehus og stråtag til staldindretninger,
gulve, brolægning, tagværker og meget mere. Vi får en fortælling om stedet
og om historien frem til i dag. Efter rundvisningen får vi en kop kaffe og
kage fra bussen. Turen går til Sønderborg, hvor vi bliver indkvarteret på det
nye Hotel Alsik. Til aften nyder vi en god 3-retters menu med en genstand
i hotellets gourmet restaurant.
2. dag: Kegnæs, Dansk Glaskunst, Dybbøl Mølle og Sønderborg. Efter
en god morgenmad på hotellet kører vi en tur rundt på Kegnæs, halvøen
mellem fjorden Hørup Hav og Flensborg Fjord sydøst for Sønderborg.
Vi besøger Dansk Glaskunst, som er et af de få glaspusterier tilbage i Danmark. Butikken drives til dagligt af ægteparret John og Ulrika Poulsen. Vi går
en tur i deres galleri, værksted samt deres tilhørende park, hvor de har udstillet værkerne. Vi kører til Dybbøl Banke, hvor vi skal se den kendte mølle,
som i 2019 gennemgik et kæmpe renoveringsprojekt i forbindelse med
markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020. Vi kører til Sønderborg,
hvor vi får tid på egen hånd i byen til frokost eller f.eks. at se ”Tidscirkler” af
Olafur Eliasson. Til aften mødes vi og kører til Egernsund, hvor vi skal spise
vores aftensmad. Turen derud går forbi, Nybøl Nor og Gråsten Slot. En smuk
køretur inden aftensmaden venter os på ”Værftet”.
3. dag: Gendarmerstien og Sønderjysk Kagebord. Vi spiser morgenmad
på hotellet og pakker bussen. Vi fortsætter af fjordvejen gennem Rønshoved,
Sønderhav til Kollund, hvor Gendarmerstien går ind igennem Kollund Skov.
Gendarmstien er en vandrerute, der går fra Padborg ved den dansk-tyske
grænse til Høruphav på Als. En afmærket strækning på 84 kilometer. Vi nyder
vores picnic fra bussen og for dem der har lyst, er det muligt at gå strækningen på godt 2 kilometer til Kobbermølle i Tyskland, hvor bussen henter os
igen. Til dem der tager med bussen, bliver der mulighed for at få handlet i
grænsekioskerne i Kobbermølle. Vi kører til Den Gamle Kro i Gråsten, hvor
vi slutter rejsen af med et ægte Sønderjysk Kagebord. Godt mætte kravler
vi i bussen igen, og kører hjemad mod Hedensted Kommune.
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REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 3.495,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 925,Prisen inkluderer:
2 x Hotelovernatning • 1 x 3-retters menu m/1 genstand • 1 x Aftensmad
på Værket • 1 x Smurt rundstykke med kaffe • 1 x Frokostbolle 1. dag • 1 x
Eftermiddagskaffe med kage 1. dag • 1 x Færge (Bitten) • 1 x Picnic 3. dag´
• Rundvisning Jollmandsgaard • Sønderjysk Kaffe/Kagebord • Entré Dybbøl
Mølle • Besøg Dansk Glaskunst.
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
Musical i Vejle Musikteater og Fjordenhus Vejle samt Hotel Munkebjerg den 17. maj 2020
Fjordenhus er Olafur Eliassons ikoniske bygning på Vejles havnefront og
hovedsæde for Kirk Kapital A/S. Den markante bygning i havnebassinet
i Vejle er på 9.000 kvadratmeter og består af fire sammenhængende cylindre, der med en højde på 28 meter rejser sig op af vandet og skaber
en forbindelse mellem Vejle Fjord og Vejle centrum. Kirk Kapitals kontorer
befinder sig på de tre øverste etager. Øverst på bygningen er der et grønt
tag med beplantning og solceller. Om natten er Fjordenhus oplyst indefra
og minder om et fyrtårn. Vi skal opleve en guidet tur rundt i bygningen.
Herefter køres til Vejle Musikteater, hvor vi skal opleve musicalen ” Mamma
Mia ”Den magiske fortælling, som findes i ABBAs tidløse sange, handler om
Donna, en 40-årig enlig mor der snart skal gifte sin datter, Sofie, bort. Efter
forestillingen kører vi til Hotel Munkebjerg, hvor der venter os en 2 retters
aften menu m. kaffe/ the
Pris: 1.050,- excl. drikkevarer og madpakke.
Prisen inkluderer:
Bustur med opsamling • Bus-kaffe med muffins kage på havnen i Vejle
• Entre Fjordenhus m. guide • Billet til Musical Mamma Mia • To retters middag inkl. kaffe. på Hotel Munkebjerg.
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Tur nummer 5
Vorpommeren - De smukke tyske Østersø øer
5 dages bustur den 22. - 26. maj 2020
Denne tur går fra de stejle kridtklinter på Rügen, over naturidyllen Hiddensee
til de gamle kejserbade på Usedom. Vi skal opleve de skønne Østersø øer
med både bus, hestevogn og traktortog. Der vil være Seniordans om aftenen.
1 dag: Efter opsamling sætter vi kursen mod grænsen og kører ind i Tyskland. Vi kommer forbi Neumünster og fortsætter videre til Lübeck. Undervejs holder vi pause og får kaffe og rundstykke, og til frokost nyder vi vores
medbragte frokostboller. Vi fortsætter nu til den gamle universitetsby Greifswald, hvor vi skal bo de næste fire nætter. Greifswald, er den største by i
landsdelen Vorpommeren. Efter fælles middag på hotellet, er der dans fra kl.
20.30 - 22.00 på den lokale danseskole, der ligger 5 min. gang fra hotellet.
2 dag: I dag kører vi til øen Rügen. Vi kører helt op til nordspidsen af Rügen,
Tysklands største ø, hvor vi kører med traktortoget - Arkonabanen til Kap
Arkona, hvor venderne engang havde en stor fæstning, som Danmark under Valdemar den store, indtog i 1100-tallet. Vi tager en lille spadseretur til
fiskerbyen Vitt. På turen har vi et fint kig til et af Rügens kendetegn, nemlig
de hvide kridtklinter. Vi kører gennem nationalparken Jasmund til havnebyen
Sassnitz og over Binz til Putbus. I denne forhenværende fyrsteresidens går vi
en lille tur i den gamle slotspark. Vi besøger også Lauterbach med den idylliske havn hvorfra der er udsigt til øen Vilm. Efter en hyggelig dag på Rügen
kører vi hjem til hotellet og får en tidlig aftensmad. Vi skal nemlig danse fra
kl. 19.30 - 21.00 i dag.
3 dag: Dagens tur fører os til øen Usedom, som ligger lige ved grænsen til
Polen. Først kører bussen til Peenemünde, som betragtes som rumforskningens fødested. I 1945 nåede en V2 raket ud i rummet som det første
menneskeskabte objekt. Her tager vi en lille spadseretur på havnen. Senere
køres der til badebyen Zinnowitz, hvor man fra molen kan se over til den
lille ø Ruden. Der er også udsigt til det højeste punkt på Usedoms, nemlig
Steckelsberg, som er 58 m – det siger jo lidt om, hvor fladt landskabet på
øen ér. Derefter fortsætter vi til kejserbadet Heringsdorf. Her går vi en tur
langs Europas længste strandpromenade. I dag danser vi fra 18.00 - 19.30,
hvorefter der er middag på hotellet.
4 dag: Den sidste ø vi skal besøge på denne tur, er den lille ø Hiddensee.
Først kører vi til Schaprode på Rügen, hvor vi parkerer bussen. Vi går nu
ombord på færgen, der sejler os til Vitte på Hiddensee. I starten af 1900-talProgram 2020 | 37

let, var øen en yndet feriedestination for mange tyske filmfolk. Den største
af dem alle på denne tid var nok Asta Nielsen. ”Die Asta”, havde nemlig sit
sommerhus ”Karusel” i Vitte. Vi går en tur rundt og kigger på den hyggelige
by, og når vi kommer frem til klosteret, venter vores nye transportform på
os. Det specielle ved Heddensee er, at øen er bilfri, og derfor skal vi også
videre på ørundtur med hestevogn. Vi kommer til byen Kloster og forbi øens
kirke, hvorfra vi går vi en lille tur til udsigtspunktet ”Inselblick”. Efter en dag
i naturens tegn sejler vi tilbage til Rügen, hvor bussen venter på at køre os
hjem til hotellet. Turens sidste danseaften foregår i dag fra 20.30 - 22.00.
5 dag: Efter morgenmaden begynder vi hjemrejsen. Vi kører op over det
smukke søområde ved Pløn og forbi Kiel. Ved middagstid stopper vi ved en
lokal restaurant og spiser frokost. Herfra fortsætter vi videre til grænsen, og
efter en kort handlepause går turen hjem til Danmark.
REJSEFAKTA:
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: Kr. 4.349,Enkeltværelsestillæg: Kr. 650,Valuta: € Euro
*Vi gør opmærksom på, at der må ikke bruges udendørs sko på danseskolen.
Prisen inkluderer: • Bus i 5 dage • Kaffe og rundstykke samt frokostbolle
på udrejsen • Overnatning på hotel i 4 nætter • Ophold med halvpension •
Udflugt til Rügen • Traktortog på Arkonabanen • Udflugt til Usedom • Udflugt
til Hiddensee • Færge til Hiddensee T/R • Hestevogntur på Hiddensee •
Seniordans hver aftenen • Frokost på hjemrejsen dag 5 • Dansk rejseleder.
Hotellet: Mercure Hotel Greifswald Am Gorzberg Am Gorzberg 15 17489
Greifswald, Tyskland +49 3834 5440. Dette 4-stjernede hotel ligger i universitetsbyen Greifswald. Der er gratis WiFi i offentlige områder.
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Tur nummer 6
7-dages tur til Østrig, Schweiz og Lichtenstein
den 7. - 13. juni 2020
Med base i Feldkirch -i den vestlige del af Østrig - venter store oplevelser,
der også inkluderer besøg i nabolandene Schweiz og Liechtenstein.
1. dag: Vi kører fra vores hjembyer og sætter kursen mod grænsen, hvor vi
stopper og får kaffe og rundstykke. Ved frokost tid nyder vi vores medbragte
frokostboller. Turen går nu ned gennem Tyskland, indtil vi når frem til vores
overnatningshotel.
2. dag: Efter morgenmaden sætter vi kurs mod vores værtsby Feldkirch,
hvor vi har ophold på det charmerende Central Hotel Löwen de næste fire
dage. Vi starter med en dejlig byrundtur i den gamle middelalderlige by,
der har den historiske borg Schattenburg som sit vartegn. Borgen rummer
et egnsmuseum og restaurant, der er berømt for sine wienerschnitzler. Vi
går en tur i den gamle bydel, inden der er indtjekning på vores hotel, hvor
vi også spiser aftensmad.
3. dag: Udflugt til Schweiz. I dag skal vi over grænsen til Schweiz. Vi følger
en meget smuk rute igennem Wildhaus til Schwägalp for foden af bjerget
Säntis. Vi kører videre via Urnäsch og besøger Schaukäserei i Stein. Vi er jo
i det skønne Appenzellerland, 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 til at følge Bodensøen på en kort strækning omkring Arbon og Rorschach og via Rhindalen går det hjem mod Feldkirch igen.
4. dag: Lichtenstein. Først går turen til vel nok Schweiz’ bedst bevarede
landsby, Werdenberg. Her går vi en lille tur langs søen og nyder synet af de
smukke gamle huse og slottet. Herfra går turen videre gennem kurbyen Bad
Ragaz og frem til Mainfeld – hvorfra vi får en flot tur gennem vinmarkerne
og passerer grænsen til Liechtenstein ved Balzers. 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 og frimærker. Efter besøget i et af verdens
mindste lande går turen tilbage til hotellet.
5. dag: Silvretta. I dag skal vi besøge en af Europas smukkeste panoramaveje. Turen går via Bludenz og den kønne Montafondal for enden af denne
begynder Silvretta højalpevejen. Eventyrlige landskaber med hårnålesving
bringer os op til Bielerhöhe – 2037 meters højde. Her ved den opdæmmede
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sø holder vi en pause. Turen går videre gennem den smukke Paznaundal
og op i Arlbergpasset. 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 sidst på eftermiddagen.
6. dag: Efter morgenmad siger vi farvel til Feldkirch og kører længere nordpå
til den hyggelige by Rothenburg ob der Tauber. Byen er altid et besøg værd
– og skulle man 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 forsætter til vores overnatningshotel, hvor vi er fremme
sidst på eftermiddagen.
7. dag: Vi er nu nået frem til turens sidste dag, hvor vi efter morgenmaden
pakker bussen. Vi forsætter nordpå mod Danmark og til frokosttid, holder
vi ind og spiser fælles frokost. Herefter fortsætter vi mod den dansk-tyske
grænse, hvor vi holder en lille handlepause, inden vi fortsætter det sidste
stykke hjemover.
REJSEFAKTA
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: Kr. 5.999,Enkeltværelsestillæg: Kr. 1.200,Prisen inkluderer: • Bus i 7 dage • Hotel i 6 nætter med daglig morgenmad • Ophold med halvpension • Kaffe og rundstykke samt frokostbolle
dag 1 • Dag til dag program som beskrevet inkl. alle entréer • Schaukässeri
Stein ostesmagning • Alpinarium Galtür • Frokost på hjemrejsen dag 7 •
Dansk rejseleder.
Valuta: Euro i Østrig og Tyskland - Schweitzer franc i Schweitz og Lichtenstein
Hotellet: Hotel Löwen Schloßgraben 13 6800 Feldkirch, Østrig +43 5522
72070 www.pst.group/centralhotelloewen-de
Dette 4-stjernede hotel ligger i hjertet af Feldkirchs historiske gamle bydel,
lige under Schattenburg Slot. Der er restaurant og bar på hotellet.
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Tur nr. 7
1 dags tur til Baagø-Midt i Lillebælt
den 17. eller den 18. juni 2020
Efter opsamling i kommunen kører vi mod Fyn. Vi krydser Lillebælt og ved
Hindsgavl Naturcenter får vi buskaffe og rundstykke. Vi kører gennem Hindsgavl-Halvøen, hvor vi krydser Dyrehaven og med lidt held kan vi se vildtet på
de åbne sletter. Turen går videre forbi Hindsgavl Slot, syd på mod Assens,
hvor vi skal ombord på færgen til Baagø. ½ times sejlads senere ankommer
vi til Baagø. Her bliver vi budt velkommen af tidligere gårdejer Poul Nielsen,
der står klar med ”grisevognen”. Poul og Ellen Marie Nielsen har været bosat
på øen i 50 år, og har i dag videregivet deres landbrug til deres datter, der
driver øens største gård med frilandsgrise. Her skal vi naturligvis forbi. Turen
går rundt på øen, hvor Poul fortæller om historien, gårdene, fiskerhusene
og meget mere. Til middag holder vi frokostpause i ”hestestalden”, hvor vi
nyder vores frokostbolle. Hestestalden og den tilstødende kostald er samtidig et egnsmuseum, hvor man kan opleve meget af øens historie både
landbruget, men også om 1. og 2. Verdenskrig. Turen går videre rundt på
øen, hvor vi bl.a. ser kirken, hvor Pouls kone arbejder som orgelnist. Vi ser
den ortodokse Russiske kirke, forbi campingpladsen og fyrtårnet og slutter
af i Hestestalden hvor vi får hjemmebag, boller med smør og kaffe. Sidst på
eftermiddagen siger vi farvel til Baagø og sejler retur til Fyn, hvorfra turen går
til Gelsted Kro. Her nyder vi en 2-retters middag, inden der køres hjem mod
Hedensted Kommune. Forventet hjemkomst midt på aftenen.
REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 750,Prisen inkluderer:
• Bustransport • Kaffe med smurt rundstykke • Rundtur m/guide • Færgeoverfart tur/retur • Frokostbolle • Eftermiddagskaffe med hjemmebag
• 2-retters middag på Gelsted Kro.
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Tur nr. 8
1 dags bustur til Trækstien ved Silkeborg, Svostrup kro og Lindholdt Landbohave i Linå den 25. juni 2020
Efter opsamling i Hedensted kommune sætter vi kurs mod Silkeborg, undervejs nyder vi vores formiddags buskaffe med rundstykke til. Ved Resenbro
modtages vi af naturvejleder, Knud Erik Hesselbjerg, som vil guide os på
Trækstien. Vi skal gå ca. 7 km., vi forventer, det vil tage ca. 2 timer. Har man
ikke lyst til at vandre, er der mulighed for at blive i bussen og komme på en
lille rundtur i området. Herefter kører vi til Svostrup Kro, der tidligere blev
benyttet af Pramdragerne og handelsfolk, som livligt færdedes op og ned
langs Gudenåen. I den gamle firlængede bindingsværksgård skal vi nyde
vores 2 retters frokost. Vi slutter dagen med et besøg i Lindholdt landbohave
i Linå. Her passer Brita og Leif deres imponerende flotte have, som blev
udtaget til program serien ”Danmarks dejligste haver” i TV. Her får vi vores
buskaffe med kage til, inden hjemturen til afsætningsstederne i kommunen.
REJSEFAKTA:
Pris pr. person: Kr. 480,Prisen inkluderer:
1Bustransport • Buskaffe med rundstykke • Guidet tur på vandrestien
• Frokost • Entre til haven • Buskaffe med kage.
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Tur nr. 9.
3 dages tur til. Cirkusrevy København, Rådhus pandekager og
Skovtårnet den 1. juli - 3. juli
På denne tur har vi samlet masser af indhold i og rundt om København.
Bland andet skal vi se nærmere på Fredensborg Slot, Amalienborg og Rådhuset i København. Men et af højdepunkterne er bestemt den traditionsrige
Cirkusrevy på Bakken, hvor Ulf Pilgaard i 2020 fejrer sin 40. sæson, og det
bliver samtidig hans sidste sæson i teltet. Det bliver et stort år, når han sammen med Lisbet Dahl, Niels Ellegaard samt Cirkusrevydebutanterne Mille
Lehfeldt og Carsten Svendsen indtager scenen i teltet på Bakken.
1. dag: Afrejse og Rådhuspandekager. Vi kører fra Hedensted Kommune.
Undervejs finder vi et passende sted til, hvor vi får buskaffe og et smurt
rundstykke. Turen går over Fyn, og inden ankomst til København nyder vi
vores medbragte frokostbolle. Vi fortsætter herefter til Københavns Rådhus, hvor vi får en rundvisning. Vi ser også Jens Olsens Verdensur, med det
enestående mekaniske og astronomisk ur med 12 værker. Efter rundturen
nyder vi de berømte Rådhuspandekager og et glas vin. Turen går ind igennem centrum af København, og vi holder en pause ved Amalienborg, og
ser den nyrenoverede slotsplads. Vi kører til Kongens Lyngby, hvor vi bliver
indkvarteret på Hotel Frederiksdal. Hotellet ligger lige ved Furesø, Bagsværd
Sø og Lyngby Sø, så det er oplagt med en lille gåtur i området. Aftensmaden
nyder vi på hotellet.
2. dag: Vi spiser morgenmad på hotellet. Turen går nordpå til Fredensborg
Slot, hvor vi skal på en guidet rundvisning. Slottet har i mange år haft særstatus som regentparrets mest benyttede residens efter Amalienborg. Det
smukke 1700-tals barokslot danner ofte rammen om større officielle statsbesøg og familiebegivenheder i kongefamilien. Nu har du mulighed for både
at komme indenfor på slottet og se dele af slotshaven, der normalt ikke er
åbent for offentligheden. Vi kører videre til Hillerød, hvor vi går en tur i byen,
og får frokost på egen hånd. Sidst på eftermiddagen samles vi igen og turen
går til Bakken. Vi skal se forestillingen i teltet samt spise en 3-retters menu
på Bakkens Perle. Der bliver lidt tid til at gå en runde på Bakken.
3. dag: Skovtårnet Gisselfeld Skov. Vi spiser morgenmad på hotellet og pakker bussen. Turen går rundt om København ned til Rønnede, som er det
højest tilgængelige punkt på hele Sjælland. Midt i skoven ligger skovtårnet,
som er en oplevelse i særklasse med et helt særligt og majestætisk syn
ud over Sydsjælland. Med sine 45 meters højde og en platform placeret
135 meter over havets overflade, kan man få udsigt til det sydsjællandske
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landskab, og kigger man nordpå i klart vejr, kan man faktisk se helt til Øresundsbroen, Turning Torso i Malmø samt dele af den københavnske skyline.
Vi forsætter til Nyborg, hvor vi spiser frokost på Villa Gulla. Efter kaffen kører
vi det sidste stykke vej hjem til Hedensted Kommune, hvor vi forventer at
være sidst på eftermiddagen.
REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 3.695,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 395,Prisen inkluderer: 1 x Smurt rundstykke 1. dag • 1 x Frokostbolle 1. dag
2 x Overnatning m. morgenmad • 1 x Guidet besøg Fredensborg Slot • 1 x
B-billet til Cirkus Revyen • 2 x Aftensmad • 1 x Guidet besøg Københavns
Rådhus •1 x Entré skovtårnet • 1 x Frokost med kaffe 3. dag
Hotellet: Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalvej 360, 2800 Kongens
Lyngby, Tlf: 4585 4333. Dejligt hotel beliggende i fredelige omgivelser.
I hotellets populære restaurant kan du også mærke årstidernes gang, for i
køkkenet tryller kokkene med sæsonens friske, lokale råvarer. Alle værelser
har tv samt eget bad og toilet. Der er elevator.

Tur nummer 10
5 dags tur til: Stockholm - Ålandsøerne
den 26. - 30. juli 2020
Nordens Venedig. Sveriges smukke hovedstad Stockholm, består af 14 små
øer/holme, som er forbundet af 56 broer og kaldes ofte “Nordens Venedig”.
Her er et væld af spændende museer og attraktioner, blandt andet Djurgården, Vasamuseet og Gamla Stan med charmerende middelalderatmosfære
og skueplads for blodbadet i 1520. I dag den rene idyl. Byen syder af liv og
samtidig findes urørt natur inden for meget korte afstande. De 6.500 øer
rundt om i Ålands Skærgård udgør et enestående miljø. Ålands eget flag
og egne frimærker fortæller om den autonome særstilling, som de 25.000
indbyggere i den lille østat indtager.
1. dag: Afgang fra Hedensted Kommune. Vi kører via Fyn, hvor vi finder et
passende sted til buskaffe og et smurt rundstykke. Turen går over Sjælland
og Øresundsbroen og videre til Sverige. Til frokost finder vi et godt sted,
hvor vi kan spise en frokostbolle i det fri. Turen forsætter igennem Skåne,
Halland, Jönkoping og mod Linköping centrum, hvor vi overnatter og spiser
aftensmad på hotellet.
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2. dag: Stockholm. Vi ankommer til Stockholm omkring middagstid. Vi tager
på en byrundtur, hvor vi ser mange af de store seværdigheder Stockholm
har at byde på bla. Gamla Stans, der er Stockholms ældste bydel. Vi tjekker
ind på hotellet og til aften mødes vi i hotellets restaurant.
3. dag: Heldagstur til Ålandsøerne. Vi begynder dagen med en køretur til
Kapellskär. Herfra sejles til Mariehamn på Ålandsøerne og ombord er der
kaffe og morgenbrød. Der venter os en fantastisk smuk sejltur mellem øer
og holme i Skærgården til Ålandsøerne. Vi har bussen med og tager en tur
rundt på de charmerende øer. Øerne er nu selvstændige med eget parlament, sproget er svensk og valutaen Euro. Vi hører om øernes historie og
har også tid på egen hånd i byen, Mariehamn. Vi sejler tilbage til Sverige.
Under overfarten nyder vi en dejlig aftenbuffet inkl. drikke.
4. dag: Vi tager på en skøn sejltur fra centrum til Drottningholms Slot, som
er det bedst bevarede kongeslot i Sverige. Siden 1981 har slottet været den
nuværende kongefamilies bolig, men selvom de kongelige bor og færdes
her til dagligt, er der alligevel adgang til noget af slottet og parken. Om eftermiddagen besøger vi Vasa Museet, som nok er Sveriges mest besøgte
museum. Vasas jomfrurejse varede kun i 20 minutter. Det enorme krigsskib
nåede kun ud i havnen før det forliste. Der skulle gå 333 år, før Vasa så
dagens lys igen og 95 % af skibet står i dag på Vasas Museet.
5. dag: Stockholm – Göteborg – Danmark. På turens sidste dag følger vi
hovedvej E20 til Göteborg. Vi skal med Stena Line til Frederikshavn kl.16.00.
Under overfarten nyder vi stor ta´ selv buffet. Vi forventer at være tilbage i
vores hjembyer sidst på aftenen.
REJSEFAKTA
Pris pr. person: Kr. 5.695,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.495,Prisen inkluderer:
• 4 x Hotelovernatninger • 4 x Morgenmad • 5 x Aftensmad • 1 x Entré til
Drottingholms Slot • 1 x Sejltur til Drottingholm slot • 1 x Entré til VasaMuseet • 1 x Sejltur til Ålandsøerne • 1 x Kaffe m/rundstykke 1. dag • 1 x
Frokostbolle 1. dag • Udflugter ifølge program.
Valuta: Svenske kr. og Euro kan bruges på Åland.
Hotellet: 26. – 27. juli Scandic Frimurarehotellet Sankt Larsgatan 14
582 24 Linköping, Sverige Tlf: + 46 13 495 30 00.
27. – 30. juli Scandic Klara Slöjdgatan 7 111 57 Stockholm, Sverige
Tlf: + 46 8 517 266 00.
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Tur nummer 11
Højskole ophold i Vendsyssel, på Vraa højskole
den 8. – 14. august 2020
Opholdet er arrangeret i samarbejde med Ældresagen.
I denne uge vil vi fokusere på en landsdel, der rummer både store og små
oplevelser, og som er helt sin egen. Vi skal kigge på egnen, hører om egnen
og opleve alt det der sker her omkring. Vi skal hygge os med gode historier,
højskolesangbogen, god mad og skønne timer i højskolens store have.
Kursusleder er: Janne Kjærgaard. Skolens forstanderpar, Pia Schnoor og Søren Ottzen, vil forestå morgensamlingerne, samt deltage og guide i turene
gennem Vendsyssel.
Lørdag den 8.august: Velkomst ved højskolens forstanderpar og kursusleder. Efter aftensmaden byder vi ”Velkommen til Vendsyssel”
Søndag den 9. august: I dag skal vi besøge Vrå Udstillingen, hvor vi får
en rundvisning. Efter frokosten besøger vi ”Peterspladsen” fyldt med sjove
historier og skulpturer. Efter aftensmaden skal vi høre historien om Aalborg.
Mandag den 10.august: I dag skal vi se på flotte vægmalerier i Aalborg.
Frokosten får vi på Nordkraft, der er et af Aalborgs moderne kulturhuse. Herefter besøger vi ”Råt og Godt”– der er et spændende arbejdende værksted
for unge, der er faldet ud af systemet. Efter aftensmaden besøger vi det
lokale bryghus. Vi skal smage på nordjysk bjesk og lokale øl.
Tirsdag den 11.august: Turen går til gravpladsen Lindholm Høje, der er et
af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetiden. Vi
skal endvidere besøge et vikingemuseum. Efter frokost skal vi se på papirklip.
Om aftenen kigger vi dybt i højskolesangbogen og tager på solnedgangstur
ved Vesterhavet.
Onsdag den 12.august: En heldagstur til Skagen. Vi vil bl.a. kigge på de
særprægede Skagenshuse, vi skal spise frokost og besøge Skagens Kunstmuseum, der har en omfattende samling af Skagens malerierne. På vej hjem
kører vi langs østkysten og skal se ”Fruen fra Havet” på Sæby Havn. Aftenen
kan enten holdes fri, eller man kan deltage i folkeoplysningsarrangement.
Torsdag den 13.august: I dag skal vi køre til Tornby. Her ligger en gammel
købmandsgård, der er mere end 200 år gammel. Efter frokosten skal vi se
det ”ny flyttede” Rubjerg Knude Fyr, hvor vi skal nyde vores medbragte kaffe
og kage. Aftensmaden er denne sidste aften ekstra lækker, og der er lagt op
til en hyggelig afslutningsaften i højskolens dagligstue.
Fredag den 14. august: Der er brunch fra kl. 8.00-10.30. Og herefter tid
til at sige farvel, og tak for denne gang.
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REJSEFAKTA
Pris på kurset hvor værelser har bad på gangen: Kr. 4.500,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 500,På værelset er der sengetøj og håndklæder. På skolen kan købes vand, øl
og vin til rimelige priser.

Tur nummer 12
1 dags bustur til Nygaards Afrika den 20. august 2020
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 Nygaard tager
i mod og fortæller om stedet. Vi skal opleve det imponerende jagtmuseum,
som er det eneste sted i Nordeuropa, man kan opleve ” The Big Five ” Der
kan ses mange spændende dyrearter i det store 400 kvm. jagtmuseum.
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. 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.
Pris for turen: Kr. 550,Prisen inkluderer:
• Bustur, formiddags buskaffe med rundstykke • Entre og rundvisning på jagt
museet • Frokost • Fortælling om Street Art • Eftermiddags kaffe på Dalgas.
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Tur nummer 13
Kend din kommune den 27. august 2020
Efter opsamling i Hedensted Kommune sætter vi kurs mod Tørring Teltplads.
Her bliver vi taget imod af Betina Johansen og vi får vi et dejligt morgenbord
med rundstykker. Efterfølgende bliver der lidt tid på egen hånd til at opleve
Tørrings meget populære teltplads. Vi fortsætter til Ølholm, hvor Dennis Thor
Christensen har bygget en 200 mtr. lang model togbane i sin have. Togbanen
snor sig igennem miniaturelandskaber med kirke, havn, små huse og lokale
bygninger. Dennis har bygget det hele selv og han bruger flere timer dagligt
på hobbyen. Herefter køres videre til en dejlig frokost buffet på Vejlefjord inkl.
en genstand. Godt mætte sætter vi os i bussen igen og kører mod Rårup.
Her skal vi besøge en helt speciel og privat samling af det flotteste gammelt
legetøj og en imponerende samling af æggebæger. Dagen slutte vi på verdens største samling af Ferguson traktorer. Henrik Nielsen har på sin fødegård
samlet en imponerende samling og vi oplever den flotte udstilling på egen
hånd. Eftermiddagen slutter med buskaffe og kage inden kørsel tilbage til
afsætnings i Hedensted Kommune.
Pris for turen: Kr. 530,
Tur nummer 14
Juleturen 2020
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 2020. 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 situations billeder på vores hold, busture og rejser.
Situations billederne bruges i forbindelse med nyt program, hjemmeside
og på sociale medier. Hvis du ikke ønsker at der bliver taget billede af dig
så gør os venligst opmærksom på dette.
Portrætbilleder bruges naturligvis kun med dit samtykke.
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Seniorråd - Medlemmer
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
Anker Andersen, Kejsdalen 209, 7130 Juelsminde
Tlf. 7568 5061/3190 1246 – karenanker@jafnet.dk
Kirsten Blume Schmidt, Birkevangen 29, 7130 Juelsminde
Tlf. 7569 3325/4072 3325 – kbs@profibermail.dk
Inge Christensen, Fasanvej 35, 8723 Løsning
Tlf. 2185 1501 – inge.christensen15@gmail.com
Poul Ole Pedersen, Peter Holst Vej 16 B, 7130 Juelsminde
Tlf. 4017 2888 – poulole.pedersen@jubii.dk
Minna Olesen, Præstemarken 7, 8722 Hedensted
Tlf. 2062 1532 - olesenminna@gmail.com
Henning Rasmussen, Vestergade 21, 7171 Uldum
Tlf. 2622 1168 – elsemarie.rasmussen@jubii.dk
Solveig Petersen, Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde
Tlf. 5128 3440 - solveig.rousthoej@gmail.com
Bent Petersen, Søren Nielsens Vej 5 Bjerre, 8783 Hornsyld
Tlf. 4028 9924 – asser@post7.tele.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 Preben Olsen - tlf. 2928 9715
Tørring Idrætsforening
Gymnastik afdeling
Ølsted Bordtennis Klub
v. Erik Hansen - tlf.: 51231691
Senier Idræt Glud
v. Laurits Lauritsen- tlf.: 3098 5071

Vi hører gerne fra 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

