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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
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Nyt fra
Kildehøj

Vintergækker, erantis og
krokus myldrer frem. Vi har
lige slået katten af tønden, de
lyse timer tager til – og vi går
en dejlig forårstid i møde.
Her på Kildehøj leves livet og
dagene med mange gode
oplevelser.
Personalet gør det allerbedste
for vore beboere, og mange
frivillige bringer så meget
godt ind i hverdagene her.
Vi nyder også ethvert besøg
fra mange glade pårørende.
Det ligger os meget på sinde,
at alle oplever, det er godt at
komme i vores hjem.

I år skal mange medarbejdere
på Danske Diakonhjems
kursus „Ånd og Rødder“, hvor
der arbejdes med vore
værdier med afsæt i det
kristne menneskesyn og
hvad det betyder for vores
måde at være sammen på her
på Kildehøj.

Forberedelser er i gang til
Hjælperfest den 14. marts,
hvor vi gerne vil give alle
vore frivillige en aften med en
god middag, musik, sang og
hygge. Vi kan ikke skønne nok
på alt det, de bidrager med for
vore beboere.
Den 11. maj inviterer vi til
arbejdsdag med hyggeligt
samvær, rengøring, have-
arbejde og en god frokost.
Denne gang bliver der
mulighed for at købe tøj ved
lokale butikker, der kommer
her med et udvalg.
Før vi får set os om, er det
sommer og årets ferietur er
under planlægning.
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Kildehøjs VennerNyt fra Kildehøj

Det bliver fra 17. til 20. sep-
tember på Feriecenter Slet-
testrand med mulighed for tur
i hestevogn, festaften med
musik og dans, tur til havet og
mulighed for en dukkert i
varmvandsbassin.
Vi håber, at mange af vore
beboere kan få en fantastisk
oplevelse her.

I A-huset har vi en ny udstil-
ling af malerier. Kunstneren
er Jata Stojanovic og hendes
billeder er til salg.
Med denne orientering vil jeg
ønske alle en dejlig forårstid.

Med venlig hilsen forstander

Jette Forbech

Tut & Tut

Besøg af Tut og Tut
Kildehøj har igen haft besøg af
de 2 dejlige Tut og Tut. Det er
en fornøjelse af se, hvordan de
fanger beboernes opmærk-
somhed og hvor glæden lyser
ud af beboernes øjne og smil i
hele ansigtet, når de ser Tut og
Tut.
Ejnar gav Tut en tur på køre-
stolen og der blev sunget og
lavet en masse sjove ting.

Det er virkeligt livsglæde i
nuet hos beboerne og det giver
efterfølgende en masse snak,
både blandt beboerne og
personalet. Vi glæder os al-
lerede til den 8. april, hvor de
igen kommer til Kildehøj.

Kildehøjs Venner
Grethe Bang
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ArbejdsdagArbejdsdag

Arbejdsdag på Kildehøj

Lørdag den 11. maj kl. 9

Det er en dag hvor rigtig mange pårørende mødes.

Vi sår køkkenhaven til og løser andre praktiske opgaver,

inde og ude

Vi starter med kaffe og får orientering om

 „Livets gang på Kildehøj“

Besøg af IH mode kl. 10.30

Evt. besøg af Tøjeksperten

Vi slutter af med frokost ca. kl. 12.00

 Husk 3 ting

Arbejdstøj

Godt humør

Tilmelding

Tilmelding på tlf. 99 92 05 00 eller mail ps@diakon.dk

senest 6. maj 2019

Beboer sommerferie
Tirsdag den 17. september

til fredag den 20. september

FerieFerie

God ferie.
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer

ca. 1. juni 2019

Deadline 5. maj 2019

Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor

eller sendes til ps@diakon.dk

Deadline

april - maj

Inga Moesgård Knudsen C 1
Elly Marie Kathrine Pedersen B 6
Karen Risom D 10

Mærkedage:

Pia Sørensen

(9992 0500
Svend

Jensen

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Anna Marie Poulsen 11. april B 11
Ellen Højmark Jensen 12. april B 1
Aase Huus 13. april C 4
Ellen Margrethe Mogensen  3. maj D 1
Jørgen Møller Thomsen  7. maj D 9
Lis K. Nielsen 12. maj B 7
Villy H. Johansen 15. maj B12

Ære være deres minde

Ruth Rasmussen 30. januar

Ane Sørensen 18. marts
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Dette er et citat fra bogen „Den
lille Prins“ og ordene kan være
gode at have med sig i en tid,
hvor der er meget fokus på det,
der kan måles og vejes.
Det væsentlige kan være din
tid, din tålmodighed og dit
nærvær.

Må vi altid huske at have
hjertet med os i alt, hvad vi
foretager os, i vore be-
slutninger, vore valg og i
mødet med andre.

HjælperfestHjælperfest

Den 14. marts var der
festaften på Kildehøj, 36 af
vore frivillige havde taget
imod indbydelsen. Det blev en
aften med en skøn treretters
menu serveret ved flotte
borde med servietter, blom-
ster og sangblade i matchende
farver.
Det blev en aften med glæde,
latter og god stemning. Struer
Harmonikaklub spillede dejlig
musik – også til fællessange.

TAK til alle, der bidrog til
dette arrangement og igen
TAK til alle jer frivillige, der
giver af jeres tid og nærvær.

Jette Forbech

Hjælperfesten 2019.

Bord dæk dig !

Til eftertanke

„Kun med hjertet kan man se rigtigt.

Det væsentlige er usynligt for øjet“

Jette Forbech
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Kilde: Karl Gregersen

med tak til
Vildbjerg, kend din by

LokalhistorierLokalhistorier

Her lå oprindelig en firlænget
gård med 50 tdr. land jord.
Niels Mouritsen boede på
gården i 1863 og 1864 og blev
gift med en datter derfra.

I 1921 var gården ejet af
Morten Nygaard fra Kollund og
i 1955 overtaget af sønnen
Kristian Nygård.

Gårdens jorde vest for
Johansvej samt nuværende
Tranevej og Rypevej blev

udstykket til byggegrunde og
etableret 1964-.
 Ejendommens bygninger blev
revet ned i 1970,
da man bestemte, at her skulle
bygges ny administrations-
bygning.

Jens Chr. Nielsen, Timring
forestod byggeriet, men efter
kommunesammenlægningen,
i 2007,blev bygningerne over-
flødige og købt af JCN bolig.

Livet er en gåde, og løsningen står på bagsiden
Robert Storm Petersen

Neder

Burgaard

Nylandsvej 9
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Præstens SpaltePræstens Spalte

Af sognepræst

Christoffer Olesen

Har du stadig maske på?
Det er sjovt og festligt til
fastelavn at se alle de for-
skellige masker og udklæd-
ninger, både børn og voksne
render rundt med. Det er sjovt
at forestille sig, at man er en
anden; en superhelt, prinsesse
eller en ninja. Nu er fastelavn
slut, og masken skal ligges
væk. Det kan dog være svært.
Der kan være dage, hvor vi
føler, det er nødvendigt at gå
med masker. Når vi oplever at
hverdagens krav gør, at jeg må
opføre mig som en anden en
den, jeg er. Måske skammer
man sig over den man virkeligt
er – én som kæmper med at
holde sammen på sig selv og
derfor må klæde sig ud og
spille en anden rolle.
Ind i dette virvar lød der nogle
beroligende ord til fastelavn i

år: „Du er mit elskede barn i
dig har jeg velbehag“ Det er
Guds ord til os. Det er nogle
stærke ord! Ord der går
igennem masken, ser
igennem udklædningen og
når helt ind i hjertet. For der
er et sted vi bare må hvile. Et
sted hvor vi ikke skal bevise
os, føre os frem og gøre os
bedre end vi egentligt er eller
føler os. Igennem hele
fortællingen om Jesus, kan vi
læse, hvordan han mødte
mennesker, der kæmpede
med tilværelsen. Han ser
dem, han kender dem. Han
ved, hvad der bor inde bag
facaden. Og han inviterede
dem til fællesskab. Der
oplevede de, at de ikke skulle
skjule sig, men at de var
elsket, lige som de var.
Tænk hvis vi kunne skabe
lignende fællesskaber, hvor vi
finder frimodighed til at være
den, vi er. Hvis vi kunne lave
fællesskaber, hvor vi ikke
skulle anstrenge os for at
være med.
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Mandag den 1. april kl. 10.00

Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 2. april kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 4. april kl. 10.00

Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 8. april kl. 9.30

Besøg af TUT og TUT
Mandag den 8. april kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 9. april kl. 10.30

Hjemlandstoner – hus B
Torsdag den 11. april kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang v/Christoffer Olesen
Mandag den 15. april kl. 10.00

Harmonikamusik – hus C
Tirsdag den 16. april kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 25. april kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang v/Carsten Hoffmann
Lørdag den 27. april kl. 15.00

Lørdagshygge – hus C
Mandag den 29. april kl. 10.00

Harmonikamusik   - hus D
Tirsdag den 30. april kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 2. maj kl. 10.00

Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 6. maj kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 9. maj kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang v/Renè V. Jensen
Lørdag den 11. maj kl. 9

Arbejdsdag på Kildehøj

Arrangementskalender for
april - maj 2019
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Mandag den 13. maj kl. 9.30

Besøg af TUT og TUT
Mandag den 13. maj kl. 10.00

Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 14. maj kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 14. maj kl. 10.30

Hjemlandstoner – hus B
Torsdag den 16. maj kl. 10.00

Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 20. maj kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 23. maj kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang v/Renè V. Jensen
Lørdag den 25. maj kl. 15.00

Lørdagshygge – hus D
Mandag den 27. maj kl. 10.00

Harmonikamusik – hus C
Tirsdag den 28. maj kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Hver mandag kl. 14.30 spiller vi kort –
Æselspil

Hver onsdag kl. 10.30 er der andagt, sang og
musik v/Bodil Møller

Hver fredag kl. 10.30 er der gåture rundt om
Kildehøj – såfremt vejret er godt

Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementskalender for
april - maj 2019
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Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Ellen Rohwer

Alle vil leve længe, men

ingen vil være gammel

Benjamin Franklin

Ud i det Blå

Oplevelser fra Tur ud i det Blå

Der kommer mange gode
oplevelser, når beboerne er på
tur ud i det blå.
På en mandagstur med bussen,
blev Børge Gammelager Nielsen
(chauffør) stoppet af politiet i en
færdselskontrol.
De skulle se Børges kørekort,
men han havde ikke noget, kun
et stykke papir (indtil han får
hans rigtige kørekort).
Der var total tavshed i bussen,
selv Kirsten sagde ikke en lyd.
Men efterfølgende blev der
rigtig snakket omkring situ-
ationen.

Hilsen Sonja Nielsen
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Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. maj 2019  og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Facebook
https://www.facebook.com/kildehoejsvenner/

Besøg også vores Facebook side. Her laves indlæg, når der
har været arrangementer og lignende for vores beboere.

Hvad ser du søster, her i min stue?
En gammel, sur og besværlig frue
Usikker på hånden og fjern i blikket
- lidt griset og rodet, hvor hun har ligget.

Du taler lidt højt, men hun svarer ikke
Hun savler og hoster, har snue og hikke. Hun takker dig ikke
for hvad du gør, og er tit, som hun slet ikke bør.
Er det hvad du tænker? Er det hvad du ser?
Så luk øjnene op og se, der er mer’!
Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er,

Den gamle kone, der ligger her:
Jeg er et barn i et lykkeligt hjem
Med forældre og søskende - jeg elsker dem. Jeg er ung på seksten
med håb og drømme, så let på fod og tanker så ømme.
Jeg er brud på tyve med roser på kind, I mit eget hjem går
jeg lykkeligt ind. Jeg bli’r mor og bygger et hjem så trygt Og
værner mine mod kulde og frygt.
Og børnene vokser - og sorger og glæder med årene veksler, vi
ler og vi græder. Så flyver ungerne bort fra reden, min mand
mig trøster, vi nyder freden.
Vi når de halvtreds og børnebørn kommer Og bringer uro og
glæder hver sommer.
Men så kommer sorger og tunge dage,
Min mand er død, jeg er ene tilbage. For børnene har nu
selv børn og hjem, Og der er meget, der optager dem. Og
borte er alle de gode år, de glade dage og gode kår.
Nu piller alderen fjerene af mig,
Min ynde og kraft bliver taget fra mig.
For ryggen er bøjet og synet svigter,

Hvad ser du søsterHvad ser du søster
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Men jeg har ikke kræfter til dagens pligter.

Mit hjerte er tungt og mit hår er gråt, Med hørelsen er
det også lidt småt. Men inden i dette gamle kadaver er
endnu levende smukke enklaver,
Der lever barndom, ungdom og steder, Der lever minder,
sorger og glæder. De gladeste minder i sindet synger,
skønt alderens byrde mit hjerte tynger.
Hvad ser du så søster? - En gammel besværlig og træt lille kone?
- Nej, vær nu ærlig!
Se nærmere til - måske kan du finde:
Et barn, en brud, en mor - ja, en kvinde.
Se mig, som sidder der inderst inde,
Det er mig, du skal prøve at se og finde!

          Fortsættelse følger i næste nummer

Hvad ser du søsterHvad ser du søster

En rollator kan bruges til meget! DER MÅ SMILESDER MÅ SMILES

Den kloge behøver ikke at
spørge. Han husker blot

 finsk ordsprog

Den kloge skifter mening;
tåben gør det aldrig

spansk ordsprog

Alle har en klog plet et
eller andet sted

Robert Louis Stevenson
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Vores hjemmeside er på  flg. adresse -

brug den gerne flittigt.

Kildehøjs Venner

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994

Konto nr. til driftstilskud til bussen. : 7670-6523034

www.kildehoejsvenner.dk

Nye konto numre.

FastelavnFastelavn
Traditionen tro blev katten
slået af tønden på Kildehøj,
hvor dejlige børn var mødt
frem i herlige udklædninger.
De mindste kunne næsten ikke
svinge køllen, så det var godt,
der også var mødt et par større
børn med flere kræfter.
Thor blev kattedronning og
Mia kattekonge.
Mia mente dog, det passede sig
bedre med en dronningetitel
til hende – så kronerne blev
byttet.
Børnene nød herefter rosiner
og små slikposer, der faldt ud
fra tønden.
To af vore frivillige på bage-
holdet havde bagt mange rigtig
lækre fastelavnsboller, som
blev nydt af både børn og
voksne ved et fælles kaffebord.

Beboerne nød at kigge på – dog
er de forberedt på at de skal
hjælpe med at slå på tønden til

næste år. Og gerne med lidt
udklædning. Alderen er jo
ikke hindring for at lege lidt.
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MumsMums

Lav fromage med husblas uden panik og sved på panden.

4 blade husblas
1 stang vanilje
4 pasteuriserede ægge-blommer
100 g sukker
1½ tsk citronskal, fintrevet 1 dl citronsaft (smag til med citron
og hold evt. lidt af citronsaften tilbage)
4½ dl piskefløde
Pynt: lidt flødeskum og chokolade.

Sådan gør du

Kom husblas i en skål med koldt vand, og lad det udbløde cirka
15 minutter. Flæk vaniljestangen, og skrab vaniljekornene ud.
Pisk æggeblommer med sukker og vaniljekorn, til det bliver
lyst og luftigt. Kom det udblødte husblas i en gryde med 2 spsk
vand, og lad det smelte forsigtigt. Rør citronsaft og citronskal i
det smeltede husblas, og rør godt rundt. Rør hurtigt husblas og
citronsaft i æggemassen, og pisk godt, så det fordeler sig i en
fart. Og det er her, det går galt for mange. Er du ikke
opmærksom lige her og får blandet det hurtigt, stivner det og
giver trævler.
Pisk fløden til skum, og gem cirka 1 dl flødeskum til pynt på
toppen. Vend resten af flødeskummet i ægge-citronmassen, og
kom fromagen i portionsglas eller en skål.

Sæt fromagen i køleskabet

Velbekomme
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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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v/ Flemming Willadsen

Romvivej 2

7480 Vildbjerg

Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmjh.dk

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

Toft Frisørsalon,

Soldalen 13,

7480 Vildbjerg

(((((  9713 1932
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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

Kirkegade 1A

7480 Vildbjerg

Telefon: 7234 9019

Email: vildbjerg@tojeksperten.dk

Akvarie West / Oles Dyr

Jernbanegade 7, 7480 Vildbjerg

www.olesdyr.dk - Mobil 23242731

Findlandsvej 5. 7480 Vildbjerg
Tlf.9713 2343.

www.autohjoernet-vildbjerg.dk


