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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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Søndergade 1 A
7480 Vildbjerg

Tlf.: 9713 3333

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

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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Nyt fra
Kildehøj

Ida forlader os. Vores dygtige
sygeplejerske vil tilbage i
hjemmeplejen, og det kan vi jo
ikke rigtig gøre andet ved, end
sige tak til Ida for godt arbejde
i den tid der nu gik.
Det betyder at vi skal ansætte
ny sygeplejerske, og denne
gang bliver det en afdelings-
sygeplejerske, som ud over
sædvanlige arbejdsopgaver,
også får ansvar for vagt-
planlægning, og indgår lidt
ekstra i ledelsesopgaver på
forskellige fronter.
Vi forventer en ny afdelings-
sygeplejerske på plads d. 1.
juni.
De næste par måneder vil også
gå med at få ferieplanen til at
gå op, så vi igen kan tilbyde
vore dygtige medarbejdere
ferie på de tidspunkter de
ønsker det. Alle har i dag jo ret
til at afholde 6 ferieuger på et
år. Og derfor vil vi gerne at alle
afvikler mindst tre uger i
sommerferien, hvor vi jo har
ferieafløsere på plads. Det
betyder at det er andre som vil
hjælpe over sommeren med de
daglige opgaver, men heldigvis

har vi dygtige afløsere, og
mange af dem er kendte på
Kildehøj.
Arbejdsdag og Hjælperfest er
omtalt andre steder i bladet.
Men begge arrangementer har
med den hjælp at gøre, som vi
hele året rundt modtager af
frivillige hænder. Det er med
til at holde gejst og glæde oppe
i vore huse, og igen skal I alle
som deltager på den ene eller
anden måde, - have stor tak for
det.
Gør jer nu den oplevelse rig-
ere, at gå ind og kast et blik på
Kildehøj Venners hjemmeside:
WWW.Kildehoejsvenner.dk.
Det er et besøg værd.
Og så går vi sommeren i møde.
Vi skal blandt andet til Hvid-
sten Kro på vores sommer-
udflugt d. 16. juni, og der er
udbudt ferietur til Malta i
august. Om der bliver til-
meldinger nok er endnu et
åbent spørgsmål. Ellers finder
vi et feriemål, som ligger
tættere på. Sommerferie skal
der være.
Vi går nu og kikker ud på
dyrehaven, om der mon snart
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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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Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj

Arne Bak

kommer får og geder tilbage. Vi
savner jo lidt vore mange
husdyr. Men vinteren har givet
dem pause hos Michael, og han
vil lige sikre at lam og kid er
levedygtige og i god form, før
de lukkes ud i indhegningen
ved husene og på det store
areal op mod skoven og
Timring siden.
Vi har nu investeret i en ny
fuglevoliere. Det vil sige, at vi
igen har haft Henry sendt i
byen for at finde et egnet
bosted til vore fugle, som er i
konstant ynglehumør. Det
betyder at vi nu planlægger en
adskillelse, så vi får fugle i
glashuset, når vi igen åbner op
for brugen af glashuset i det
tidlige forår, men så også at
man fortsat har fugle i hus D,

hvor beboerne er meget glade
for det kvidrende selskab. Og
her skal det nye voliere så stå
– og det er lidt større end det
nuværende, som så kommer på
sin gamle plads i glashuset.
På vore gange er nu opsat
indsamlingsbøsser til busind-
samlingen. Vi håber at det kan
give en ekstra skilling i ny og
næ, og vi holder forsat øje med,
om der i mellemtiden skulle
dukke en brugt bus op til billige
penge, så vi kan få flere af sted
på de populære „ud i det blå“
ture, som frivillige nu igen er
startet op med.
Nyd foråret, og lad os se en god
og varm sommer i møde, så vi
kan komme ud i den friske luft
og nyde naturen, set fra det
sted hvor den er bedst, - nemlig
midt i den.

Uden at ændre på vores
måde at tænke på,
kan vi ikke løse de

problemer,
vi har skabt med vores

måde at tænke på.
Albert Einstein.

Af en landbrugsminister kræver
man,

at han mindst én gang i sit liv
skal have set en ko.

Af en fiskeriminister, at han har
prøvet at få våde fødder.

Af en kulturminister kræver
man ingenting.

Jess Ørnsbo, forfatter
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Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. maj 2015 og deltag i lodtrækning om
1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Hjælperfest
Alle vore frivillige skal til fest.

Tak for hjælpen , og -
du er velkommen og skal lige tilmelde dig til Pia,

99920500.
Hvornår, - nu !!    og senest 1. april

Aftenens underholdning: Giro 413

Vi starter kl. 18, og det er på Kildehøj

Velkommen til en festlig aften med mad
og servering i topklasse !!

Hjælperfest
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Løsningen
og

Vinderen af sidste
krydsord

A

Edith Jensen

Vi har et superhold til vores køkkenhave.
MEN, vi kan bruge flere.

Jo flere vi er på holdet, jo færre timer skal den enkelte bruge.
Så vil du være med til at skaffe fødevarer til Kildehøjs

beboere „fra jord til bord“, så ring til Pia.

I april måned vil vore frivillige gartnere
få en indkaldelse til planlægningsmøde.

Arbejdet starter medio maj, -  og det handler om at få
ukrudtet sorteret fra de små planter,
Speciel i den tidlige vækstperiode, -

samt få hyppet lidt om kartofler og porrer.
Og så har man fornøjelsen af at se vore grøntsager vokse, og

være med i et godt fællesskab.

Ring til Pia, - og meld dig til Kildehøjs „grønne fingre“
  på tlf. nr. 99920500

Grønne fingre! Grønne fingre!

Arne Bak
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. juni 2015

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

Deadline er 5.maj 2015

Deadline

Arne Bak
9992 0500

Pia Sørensen
9992 0500

Svend
Jensen

Thea K. Hansen 15. april B 9

Astrid Rasmussen 10. maj C 11

Villy H. Johansen 15. maj B 12

Svend Aa. Pedersen 29. maj C 12

Niels P. Kallestrup 30. maj B 7

Ellen M. Jespersen 31. maj D 11

Fødselsdage april - maj 2015

Ære være deres minde

Helene K. Andersen 6. februar B 3
Anna Lise Marie Nielsen 9. marts D 4

Vi har taget afsked med:

Maren Edel Jensen B 3
 Velkommen til ny beboer på Kildehøj

..

Mærkedage:Mærkedage:
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Arrangementskalender for
april - maj. 2015

Tirsdag den 5. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå...
…
Torsdag den 7. maj kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Lørdag den 9. maj kl. 9.00
Arbejdsdag på Kildehøj

Mandag den 11. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Tirsdag den 12. maj kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger

Onsdag den 13. maj kl. 14.45
Gudstjeneste i Vildbjerg Kirke
v/ AsgerG.Korsholm

Lørdag den 16. maj kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C

Tirsdag den 19. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Onsdag den 27. maj kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/ „ny præst“

Torsdag den 28. maj kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Hver onsdag kl. 10.30
er der andagt, sang og musik

v/Bodil Møller

....Ret til ændringer forbeholdes….



nov. - dec. - 09 -

april - maj 2015april - maj 2015

7

Arbejdsdag på KildehøjArbejdsdag på Kildehøj

Lørdag d. 9. maj.
Vi fylder 9 år d. 4. maj,

og det eneste vi ønsker os i fødselsdagsgave, -
 er at du kommer til arbejdsdagen.

Det er en dag hvor rigtig mange pårørende mødes, og vi får
sået køkkenhaven til, og løst andre praktiske opgaver.

Velkommen til arbejdsdagen, som starter kl. 9 med
orientering om „Livets gang på Kildehøj“

og kaffe m. tilbehør…

Kl. ca. 12 er der frokost rundt i husene,

og ca. kl. 13.30 er det fyraften.

Husk tre ting:

Arbejdstøj, godt humør og tilmelding til Pia
– senest d. 28. april på tlf. 99920500
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Arrangementskalender for
april - maj. 2015

Onsdag den 8. april kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene V. Jensen

Torsdag den 9. april kl. 18.00
Hjælperfest

Mandag den 13. april kl. 10.00
Harmonikamusik i hus C

Tirsdag den 14. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå
…
Tirsdag den 14. april kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger

Torsdag den 16. april kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Lørdag den 18. april kl. 15.00
Lørdagshygge i hus B

Mandag den 20. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde i Kildehøjs Venner

Tirsdag den 21. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Onsdag den 22. april kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene V. Jensen

Mandag den 27. april kl. 10.00
Harmonikamusik i hus D

Mandag den 27. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
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LokalhistorierLokalhistorier

På kirkepladsen ved Bred-
gade står det gamle asketræ,
som i 1835 blev plantet af
daværende lærer Damgårds
søn Ludvig.
De var tre brødre, der hver
især plantede et træ, men kun
Ludvigs træ overlevede.
Træet har således fejret 170-
års fødselsdag.
Træet er gennem årenes løb
blevet studset, og der er
fjernet større grene, men især
er der værnet om hoved-
stammen med beskyttende
jernstakit.
Billedet er fra omkring 1908
og viser bl. a. hotellets køre-
stald og især, hvor meget
træet fylder i gadebilledet.
I 1742 blev Vildbjergs første
skole bygget lidt nordøst for
kirken.

I 1840 blev der bygget en ny
på nuværende Bredgade 16.
Den blev udvidet i 1884 og
afløst af den nye skole i 1908.
Den var så dyr og flot, at man
afsatte de fleste sogne-
rådsmedlemmer. Sognerådet
i 1908 kunne ikke vide, at
denne nye skolebygning
formentlig ville bestå, selvom
elever og lærere flyttede til
andre lokaliteter
Det gamle træ, som står på
kirkepladsen, en beskeden
plads mellem Bredgade og
kirkegårdsmuren er her
fotograferet i sin fulde pragt
en sommerdag omkring 1900.
Såvel hestevogne som de få
biler kunne snige sig under
grenene.

Vildbjerg‘s
gamle træ.

(plantet 1835)

Kilde:
/ Karl Gregersen / S. Jensen
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Præstens SpaltePræstens Spalte

Pastor
Harry Jørgensen

Helt fra oldtiden, hvor sprogene
i landene var primitive og spar-
somme, indførte kongerne og
kirkerne symboler, der var deres
tegn på, hvad der tilhørte dem.
Og symbolerne fortalte også ofte
om noget særpræget for kongen
eller om kirken.
Jeg vil fortælle om Brødremenig-
hedens kirkes symbol, som vi ser
her på siden.
Symbolet er enkelt og smukt med
et lam, der holder sejrsfanen.
Lammet skal forestille Jesus
Kristus, som har sejret over synd
og død, og ordene:
„Lad os følge Ham“!
Og ordene er et kald til os om, at
vi skal følge ham som vores
frelser!
Ordene er hentet fra vores Bibel,
hvor vi f.eks. læser i Johannes
evangelium 1.29, at Johannes
Døberen peger på Jesus og siger:
„Se det Guds lam, som bærer
verdens synd“!
Det er kort og klart.
Brødremenighedens kirke er en
af de ældste reformerte kirker i
verden. Den opstod i Tjekkiet i
den gamle bøhmiske Brødrekirke,
der brød med den katolske kirke.

En af præsterne John Hus, som
også var lektor ved universitetet
i Prag, der havde 10.000 stud-
erende. Han talte imod meget af
forkyndelsen i den katolske kirke,
der ikke var bibelsk tale, som
f.eks., at man kunne med gods og
guld købe sig til frelse! Paven fik
John Hus dømt til døden og lod
ham brænde på bålet den 6. juli
1415! Alle, som sluttede sig til den
nye kirke, blev forfulgt, fordi de
var imod den katolske kirke, som
alene måtte være kirke. Man kan
godt kalde Brødrekirken for en
„flygtninge kirke“, fordi menig-
hederne bestod af forfulgte
mennesker, der bredte sig til
mange lande i Europa.
De kom også til Danmark i 1773,
og efterkommere findes i
Christiansfeld den dag i dag.
Man ved ikke præcis hvor
gammel deres symbol er, men
Johannes Horn brugte for første
gang Lammet som symbol i
Brødre-menigheden i 1541.


