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VILDBJERG  APOTEK
Søndergade 7, 7480 Vildbjerg

Tlf: 97131036,
e-mail: vildbjerg@apoteket.dk
Web: www.vildbjergapotek.dk
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Stadionvej 3 - 7480 Vildbjerg
Tlf.: 9692 1188

www.dit-center.dk

Bredgade 14
7480 Vildbjerg

Telefon: 9713 1058
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Vestergade 35
7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1777
Fax. 9713 1188

Bredgade 1 - 7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00

www.hotel-Vildbjerg.dk
email: info@hotel-vildbjerg.dk

v/ M. Laursen

johs. Pedersen - Østvænget 18 A
7480 Vildbjerg
Tlf.: 7026 0035

E-mail: Vildbjerg@danbolig.dk
Fax.: 9713 3591

15

v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2

7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmsh.dk

VILDBJERG BOGHANDEL
Søndergade 3 - 7480 Vildbjerg

TLF. 97 13 10 53 .
SE nr. 78 07 17 10

Statsauautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE

Søndergade 2 - 7480 Vildbjerg

Tlf. 9713 2444 - Fax 9713 3730
748@edc.dk - www.edc.dk

Ingvard Frandsen
Statsaut. ejendomsmægler,
valuar MDE

Klinik For Fodterapi
v / Lisbeth Pedersen - statsaut. fodterapeut

Ågårdsvej 2 - 7480 Vilbjerg
Tidsbestilling 9713 1364

Alle specialer udføres

www.lp-fodterapi.dk
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flotte gaver; vi vil specielt
gerne sige tak til Venne-
kredsen for den flotte gave i
form af haveborde og havestole
til alle vores terrasser.
Beboerne har stort udbytte af
denne gave, som allerede er
prøvet af og godkendt
Vi har den 7. juni sommerud-
flugt til Haunstrup dyrepark,
hvor medbragt picnic og drik-
kevarer nydes – vi håber på
godt vejr denne dag.
Erindringsdans – et projekt
med Alzeimerforeningen –
kører med dans hver uge og
afsluttes inden sommerferien
med et stort afdansningsbal
den 8. juni, hvor Skjern
Salonorkester kommer og
spiller op til dans   Vi glæder
os rigtig meget til denne aften.
Så bliver det snart sommer-
ferie og vores sommerferie går
i år til Hou, hvor vi fra den 16.
august til 19. august skal nyde
området omkring Hou Sø sport
center, hvor vi har lejet 3
dejlige feriehuse.
Til sidst vil jeg gerne lave et
reklameindslag for vores
hjemmeside.

Nyt fra
Kildehøj

Så kom maj måned og på
Kildehøj nyder vi, at det er
blevet mildere i vejret, så vi
kan komme lidt mere udenfor.
Vi har siden sidst fejret 40 års
jubilæum for vores trofaste og
dygtige medarbejder Frida
Marcussen, som startede på
Ågården for 40 år siden. Det er
rigtig dejligt, at vi her på
Kildehøj har så mange med-
arbejdere, der har fulgt med
gennem årerne – det giver god
stabilitet og genkendelighed -
ikke mindst for vores på-
rørende og beboere.
Herudover har vi fejret
Kildehøjs 10 års fødselsdag
den 4. maj. Vi havde et rigtig
flot solskinsvejr og “Åbent
Hus” dagen blev en velbesøgt
begivenhed for frivillige, på-
rørende og samarbejdspart-
nere og venner af huset.
Vores frivillige bage damer og
det faste køkkenpersonale
fuldendte dagen med et
kagebord, som overgik alle
forventninger; der var vist
ingen, der gik sultne herfra
Vi vil gerne i denne anledning
takke alle for besøgene og de
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Bredgade 19
7480 Vildbjerg

TLF.: 9713 1339

 Salg & Service  Netværk
 Reparation  Hardware & Software

Østergade 2 1

7480 Vildjerg

Tlf. 96921555
www.bodata.dk
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PRAL.
En læge, en civilingeniør og en computerkonsulent sad og

diskuterede
hvilken profession, der var den ældste i verden.

Lægen pointerede: -
Jo, i Bibelen står der,

at Gud skabte Eva af et ribben, han tog fra manden.
Sådan noget har jo helt klart krævet et kirurgisk indgreb, så

hermed er det vel bevist,
at lægegerningen er det ældste erhverv...
- Stop lige en halv, sagde civilingeniøren. -

Før det, faktisk helt i starten af Bibelen, står der,
at Gud skabte himlen og jorden ud af kaos, så

De tager fejl kære doktor. Mit erhverv er det ældste!
Computer konsulenten lænede sig tilbage i stolen og sagde

selvsikkert:
- Det lyder da meget godt, men hvem tror I, der skabte kaos ?

Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj
Vores dygtige medarbejder,
Britta Kammersgaard har op-
graderet hjemmesiden og står
for løbende opdatering.
Alle med interesse for Kildehøj
opfodres derfor til, at gå ind og
følge med i livet på Kildehøj.
Her ligger billeder fra aktuelle
begivenheder ligesom vores

ugentlige aktivitetskalender
ligger derinde.
Se:
w w w . p l e j e h j e m m e t -
kildehoj.dk

Med venlig hilsen
Vanda Vestergaard

Forstander

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

www.kildehoejsvenner.dk

Vores hjemmeside er på  flg. adresse -
brug den gerne flittigt.

Som det kan siges.Som det kan siges.
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Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. august 2016 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Mærkedage:

Vi indbyder til grill fest og bål på Kildehøj.
Traditionen tro er det Kildehøjs Venner og Kildehøj, som i

samarbejde står for dette arrangement.

Program.

Kl. 18.00: Grillen er tændt og vi hygger os i husene.
Kl. 20.00: Velkomst, sang og båltale v/Ellen Rohwer.

Alle er velkomne
Pris kr. 125,- for grill mad og kaffebord.

Vin, øl og vand kan købes.
Deltager du alene v/kaffebord, bål mv., som starter kl. 20.00

- er prisen kr. 35,-
Ved tilmelding skal man gøre opmærksom på, om det er hele

arrangementet man tilmelder sig.
Tilmelding til Pia Sørensen på tlf. 99 92 05 00

- senest 16. juni. -

Sct. HansSct. Hans

Sct Hansfest på Kildehøj
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DEFINITION
En god prædiken er en,

som dine naboer og familiemedlemmer
ville have haft godt af at høre.

SKOLEN.
- Far, hvem var Columbus?

- Sig mig en gang, knægt! følger du overhovedet ikke med i
religionstimerne?

A

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med

at glæde andre.

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord
Lilly Madsen

Som det kan siges.Som det kan siges.

TVIVL.
- I søndags fandt jeg en tegnebog fyldt med penge lige uden for

kirken.
- Nå da, har du så indleveret den?

- Ikke endnu.
Jeg prøver at finde ud af om det er djævelen,

der frister mig,eller Gud, der svarer på mine bønner ....
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HAR DU FUNDET JESUS?

En fulderik kommer ved et tilfælde ind midt i en
baptistgudstjeneste, der foregår ved bredden af en flod.

Han fortsætter ud i floden og standser op foran baptist-præsten.
Præsten bemærker den fulde mand og siger:

- Er du rede til at finde Jesus?
Fulderikken kigger på præsten og siger:

- Ja, det er jeg.
Præsten tager fat i fulderikken, dukker hans hoved ned under

vandet et øjeblik og trækker ham derefter op igen.
- Har du fundet Jesus?

- Nej, det gjorde jeg ikke, sagde manden.
Præsten dukker ham igen ned under vandet, denne gang lidt

længere, trækker ham op igen og siger.
- Nå, fandt du så Jesus?

- Næhh, det gjorde jeg ikke.
Præsten tager utålmodigt fat i ham igen og holder manden nede

under vandt i mindst 30 sekunder
og trækker ham derefter op igen og siger i en barsk tone:

- Min gode mand, har du nu fundet Jesus?
Den fulde mand tørrer sig over øjnene og siger til præsten: -

Er du sikker på, at det var her, han faldt i?

Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. september 2016

Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk

Deadline er 5. august 2016

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

Som det kan siges.Som det kan siges.
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Lørdag den 16. juli kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C
Mandag den 18. juli kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 26. juli kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 28. juli kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang
 v/Asger G. Korsholm
august
Mandag den 1. august kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag  den 9. august kl. 10.00
Bustur ud i det blå…
Torsdag den 11. august kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 15. august kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Lørdag den 20. august kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D
Tirsdag den 23. august kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 25. august kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang
v/Per Toftdahl
Mandag den 29. august kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Hver onsdag kl. 10.30 er der andagt,
 sang og musik v/Bodil Møller
Ret til ændringer forbeholdes…

Arrangementskalender for
juni - juli - august 2016

Donation til bus:
Konto:7611-0001013876
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Børge M. Truelsen 8. juni B 1
Anna Lise Kølbæk 15. juni B 9
Kirsten Damgaard Hansen 21. juni D 9
Ingrid Vedelø 23. juni C 10
Niels Peder Hagelskjær 25. juni D 10
Alma V. L. Sørensen 29. juni C 2
Maren E. Jensen 5. juli B 3
Ejner M. Petersen 25. juli B 4
Svend Aage Lauridsen 7. august B 2
Dora M. Hauge 8. august B 10
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Mærkedage – fødselsdage i
jumi - juli - august 2016

Mærkedage:

Anna H. Jørgensen 25. marts B 11
Kristiane T. Vestergaard 25. april C 3

Vi har taget afsked med:

Ære være hendes minde

Arne Lauritsen B 11

 Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Husk
beboerferie

16. august til 19. august
til
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Arrangementskalender for
juni - juli - august 2016

Torsdag den 2. juni kl. 10.00
Stjernestunder – Vildbjerg Kirke
Torsdag den 2. juni kl. 15.00
Erindringsdans
Tirsdag den 7. juni kl. 10.00
Udflugt til Haunstrup Dyrepark
Onsdag den 8. juni kl. 19.30
Afdansningsbal
Torsdag den 9. juni kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 13. juni kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Tirsdag den 14. juni kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Lørdag den 18. juni kl. 15.00
Lørdagshygge i Hus B
Mandag den 20. juni kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 23. juni kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Torsdag den 23. juni kl. 18.00
Sct. Hans aften på Kildehøj
Mandag den 27. juni kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 28. Juni kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
juli
Mandag den 4. juli kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 12. juli kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 14. juli kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Asger G. Korsholm
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LokalhistorierLokalhistorier

Charles Qvistgård blev i 1926
ansat som mælkemand for
Vildbjerg mejeri til at forsyne
borgerne med friske meje-
rivarer fra andelsmejeriet.
Han havde haft landbrug og
arbejdet i en slagterforretning
samt været hjemmeslagter.
Men turen rundt i Vildbjergs
gader med hest og mælkevogn
passede ham godt. De folk, han
mødte på turen, gav en del
snak undervejs.
Han var glad for børn og havde
flødekarameller og bolcher til
behagelig uddeling. Børnene
hentede ofte hans hest om
morgenen.
Den kendte vejen. Børnene var
med på vognen og kunne også

hjælpe til med at bytte flasker
og skåle.

Quistgaard passede i mange år
byens vandværk og førte dag-
ligt tilsyn hermed.

Efter Quistgaard blev i 1942
ansat mejerist Hans Kjær og
senere Henry Kristensen.

Transporten blev løbende mo-
derniseret. Henry og Dagny
Kristensen blev pedelpar på
Vildbjergs nye rådhus i 1972.

Efterhånden forsvandt salget
af mejeriprodukter ved de
enkelte døre og gled over til
købmændene og brugsen.

Kilde: Karl Gregersen

Charles Qvistgård
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Præstens SpaltePræstens Spalte

v/sognepræst
René V. Jensen

Den evige hvile
Der er en tid til at arbejde og
en tid til at hvile.

Nogle af os har knoklet og slidt
i en stor del af livet. Der har
altid været nok at gøre:
Afgrøderne på marken skulle
passes for at der kunne blive
en god høst. Dyrene i stalden
havde brug for tilsyn hver dag,
og hele tiden var der noget
ekstra at ordne.

Indenfor var der også nok at
gøre. Det krævede en indsats
at få maden på bordet og holde
huset ryddet og pænt. Nogle
gange var der tid til hvile –
men ofte var man i gang fra man
vågnede til man gik i seng.

Når man bor i en plejebolig, kan
man hvile efter et langt liv med
opgaver. Men kroppen er ofte
mærket efter de mange år og
det hårde arbejdsliv. Det kan

nærmest blive et arbejde at få
hverdagen til at fungere med
alle de skavanker, der er
kommet til.

I Bibelen tales der om en
særlig hvile:
Den evige sabbatshvile, som
Guds folk har i vente. Når
vores liv slutter her på jorden,
skal alle Guds børn samles på
den nye jord, som Gud vil
skabe. Da vil der ikke længere
være sorg og smerte og pine.
Da vil der være fred og glæde
og hvile.

Der vil nok også være noget at
gøre for dem, som kan li´ at
være i gang. Adam og Eva
skulle også dyrke og vogte
Edens have. Men det vil være
arbejde i en paradisisk udgave
– ingen smerter og ingen
nedslidning – og god tid til at
hvile.

Der er nok at gøre her i verden.
Men til sidst venter den evige
sabbatshvile for Guds folk. Lad
os glæde os til det.

God sommer.
Venlig hilsen

René V. Jensen, sognepræst


