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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
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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@tmjh.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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kl 15-16. Alle er velkomne til
at danse med og vi mangler
netop frivillige til at komme ud
til os og danse med engang
imellem. Kunne du tænke dig
det hører vi gerne fra dag.
Desuden har vi opstartet et
nyt initiativ med frivillige, som
har lyst til at komme og være
en del af fællesskabet omkring
aftensmadsmåltidet – kunne
du have lyst til at hygge lidt
med vores beboere og hjælpe
med de praktiske opgaver
omkring måltidet og spise
med, ja, så hører vi også gerne
fra dig.
Vores hjemmeside fungerer
rigtig godt – gå meget gerne
ind og følg med i aktiviteter og
se billeder fra overståede akti-
viteter.
Se:
www.plejehjemmet-kildehoej.dk.
Nytårshilsner herfra

Nyt fra
Kildehøj

Så er julen og nytåret vel
overstået her på Kildehøj og i
den anledning vil vi gerne
herfra ønske alle et rigtigt godt
og lykkebringende nytår!
Vi har hele december måned
haft mange aktiviteter her på
Kildehøj – her har duftet af
hjemmebag rigtig mange dage,
da vi har nogle flittige fri-
villige bagedamer. Bagværket
har både beboere, gæster af
huset samt personalet nydt
godt af.
Men ellers har huset „summet“
af aktviteter – bl.a har vi
afholdt vores årlige beboer-
julefrokost, kalendergaver i
hvert hus dagligt, julemarked,
julesang og musik, personale-
julefrokost, hvor julemanden
dukkede op osv.
Den 4. januar havde vi
nytårskur med champagne og
kransekage – et dejlig arrange-
ment med sang/musik, hvor vi
ønskede hinanden
GODT NYTÅR !
Vi begynder stille og roligt at
starte op med vores hverdag og
med de aktiviteter, der ligger
her. Erindringsdansen starter
således op torsdag 26. januar

Vanda Vestergaard
Forstander

Parlamentarisme er,
at de der har flertallet,
vedtager, at de er de

klogeste.
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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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Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7611-0004321557
Konto nr. til donation til ny bus: 7611-0001013876

www.kildehoejsvenner.dk

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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

KontingentbetalingKontingentbetaling

Inden for de sidste 3 mdr. har der været årskontingent
opkrævning hos vores medlemmer.
Da vi kan se, at der endnu er nogle, som ikke har betalt
kontingent - enten pga. forglemmelse eller at man ikke længere
ønsker at være medlem - vil jeg gerne opfordre til, at man enten
betaler kontingentet eller giver os besked på,
at man ikke længere ønsker at være medlem.

På forhånd tak.
Grethe Bang

Frivillige søges til:Frivillige søges til:

Nissepigerne
efterlyser „piger“,

som kunne tænke sig at være
med at lave ting til julemarked
på Kildehøj, da de har brug for
flere hænder, som kunne
tænke sig at være med i
gruppen.
Samtidig efterlyses nye ideer
og inspiration.

Efterlysning:

Nissepigerne mødes hver
onsdag kl. 19 fra første onsdag
i september.
Vi håber, der er nogle, som
kunne tænke sig at deltage.
Tag evt. kontakt til
Ellen Knudsen
på tlf.nr. 21 77 70 45, som er
koordinator for nissepigerne,
for at hører nærmere.

13

Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5 marts 2017  og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Mærkedage:Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Besøg af Vildbjerg Koret
Den 29.11.16 havde vi besøg af 29 personer fra Vildbjerg Koret,

som sang julen ind på Kildehøj.
En skøn aften med fællessang og andre dejlige sange fra koret.

Efter underholdningen var der fælles kaffebord.
En dejlig aften, som vi vil forsøge at arrangere igen næste år.

Grethe Bang
Formand for Kildehøjs Venner

FastelavnFastelavn

For at holde traditionerne i hævd, vil vi gerne se beboernes
børn, børnebørn og oldebørn og medarbejders børn og

børnebørn  og alle andre med hang til det vi oplevede som
børn, så velkommen til

„slå katten af tønden“
Mandag den 27. februar i hus B

Vi starter kl. 15.00 med kaffe, saftevand og fastelavnsboller.
Kl. 16.00 slår vi katten af tønden og kattekongen kåres.

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med

at glæde andre.

H. FuglsangH. FuglsangH. FuglsangH. FuglsangH. Fuglsang

HjælperfestHjælperfest

Hjælperfest den 16. marts 2017

Alle vore frivillige inviteres til fest
Festen starter kl. 18.00

Dejlig mad
Super servering

 Go‘ underholdning

Velkommen til en festlig aften.

Du skal tilmelde dig senest 1. marts til Kildehøj /
Pia – tlf. 99 92 05 00
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. april 2017

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

Deadline er 5. marts 2017

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

fødselsdage i februar - marts 2017
Arne Lauritsen 1. februar B 11
Kirsten M. Laustsen 9. februar C 5
Mary Kathrine T. Larsen 20. februar D 9
Else Jensen 6. marts D 2
Johanne V. Jensen 22. marts C 7
Arnhild Aud Olsen 23. marts C 8

Mærkedage:

Marie Lægsgaard C 1
Aase H. Madsen B 5
Carl Gustav Reinhold Carlsson B 10

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Vi har taget afsked med:
Olga O. Villsen 17. november 2016 B 5
Dora M. Hauge  7. december 2016 B 10

Ære være deres minde
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Mandag den 6. marts kl. 10.00
Harmonikamusik - hus B

Torsdag den 9. marts kl. 10.45
Gudstjeneste v/Rene‚ V. Jensen

Torsdag den 9. marts kl. 15.00
Erindringsdans - hus C

Tirsdag den 14. marts kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holder - hus B

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

Torsdag den 16. marts kl. 18.00
Hjælperfest - se annonce i bladet side 12

Lørdag den 18. marts kl. 15.00
Lørdagshygge - hus C

Mandag den 20. marts kl. 10.00
Harmonikamusik -hus C

Torsdag den 23. marts kl. 10.45
Gudstjeneste v/Rene ‚ V. Jensen

Torsdag den 23. marts kl. 15.00
Erindringsdans - hus C

Torsdag den 30. marts 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….

Arrangementskalender for
februar - marts 2017

Donation til
bussen,

er nået til.
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Nyt fra VennekredsenNyt fra Vennekredsen

Den 22. november 2016 blev
den årlige julestue afholdt.
Takket være vores „Nis-
sepiger“, så har vi igen i år
haft mulighed for at lave et
flot arrangement, til gavn og
støtte for beboerne på
Kildehøj.
Der var et stort flot overskud
på kr. 10.783,-.
Sædvanen tro, var det en
rigtig dejlig aften. Igen havde
„Nissepigerne“ overgået sig
selv med ting og sager til salg
og rigtig mange gevinster.
Der var boder med hjemme-
bagt brød, tombolaer, hjerte-
spil, amerikansk lotteri, gæt-
tekonkurrence, julemanden
gik med sin sæk med pakker,
hvor antallet skulle gættes,
salgsboder med mange
dejlige ting, salg af

æbleskiver og gløgg samt
kaffe og kringle.
I år havde vi fået sponseret
nogle gaver. En stor tak til
sponsorerne, som er:
Blomster Apotek,
Meny,
Super Brugsen, Vildbjerg
Sports- og Fritidscenter,
Vildbjerg Smedeforretning
og Bodil Møller.
Samtidig hermed, vil jeg sige
en stor tak til alle dem, som
har lavet ting til julemar-
kedet.
Uden jer har vi ikke kunnet
afholde julestuen.
Også en stor tak til over 200
fremmødte for jeres støtte og
opbakning.

Med Hilsen
Grethe Bang

Formand for Kildehøjs Venner

LokalhistorierLokalhistorier
Vildbjerg sogn.
Sogneinddelingen stammer
fra det fællesskab, der opstod
omkring kirkerne. Interessen
for at samles om kirken har
holdt sig op gennem årene.
Danmarks befolkning var fra
år 1200 til år 1800 konstant
omkring 1 million.

En stigning blev forhindret
af de sociale forhold, kort
levealder, krige samt pest og
kolera.
Derefter kom der en stigning
i befolkningstallet, idet de
sociale forhold blev forbedret,
og der kom bedre oplys-
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Arrangementskalender for
februar - marts 2017
Torsdag den 2. februar kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Mandag den 6. februar kl. 10.00
Harmonikamusik - hus C

Torsdag den 9. februar kl. 10.45
Gudstjeneste v/Christoffer Olesen

Torsdag den 9. februar kl. 15.00
Erindringsdans - hus C

Tirsdag den 14. februar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holder - Hus B

Lørdag den 18. februar kl. 15.00
Lørdagshygge - hus B

Mandag den 20. februar kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D

Torsdag den 23. februar kl. 10.45
Gudstjeneste v/ Rene‚ V. Jensen

Torsdag den 23. februar kl. 15.00
Erindringsdans - hus C

Mandag den 27. februar kl. 15.00
Fastelavn - vi slår katten af tønden -  hus B

Torsdag den 2. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
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Kilde: Karl Gregersen

LokalhistorierLokalhistorier

ningsforhold med udvik-
lingen inden for skoleområdet
og højskolebevægelsen samt
muligheden for at erhverve
en solid faglig uddannelse.
Interessen for de kirkelige
forhold samt missionshusene
var stadigvæk stor og i 1905
byggede man en ny og større
kirke.
I 1801 var der 193 personer i
Vildbjerg sogn, i 1834 332
personer. Fæsteforholdet var
afløst af selvejet, og nye gårde
var bygget. Udviklingen
fortsatte, og i 1891 byggede

man andelsmejeriet. I 1863
kom møllen til byen efterfulgt
af smedjen.
Niels Mouritsen byggede
hotellet i 1883, hvortil hørte
en kørestald, så heste-
køretøjer kunne parkeres. Der
var nu ca. 1000 personer i
sognet.
Det blev ejerlavene Burgård
og Pugdal, der dannede
grundlaget for Vildbjerg by.
Med det stigende befolk-
ningstal blev der behov for en
ny skole. Den blev bygget i
1908.
 Første købmandsforretning
blev bygget i 1876, jorde-
moder ansat 1879,  lægebolig
1883, telefon 1904, elværk
1906, apotek 1915.
Dygtige håndværkere kunne
løfte mange opgaver, men
jernbanens indtog i 1904 stod
politikeren Niels Mouritsen
for.

"På Det kongelige Teater er der for meget politik -
på Christiansborg er der for meget teater".
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Præstens SpaltePræstens Spalte

v/pastor
Per Toftdahl,

Vildbjerg

Når vi tager hul på marts
måned, så går vi mod lysere
tider. Nætterne bliver kortere,
og dagene bliver længere. Og
det glæder alle sig vist til. Om
det bliver forår i løbet af marts,
eller det stadig er vinter, er
forskelligt fra år til år. Men ét
er sikkert: det bliver forår!
Så kan vi glædes - og undres -
over alt dét, der pibler op af
jorden. Det er Guds skaber-
kræfter, der virker, som de
gjorde det ved den første ska-
belse. Hvert eneste forår er en
nyskabelse, når blomsterne
springer ud, og buske og træer
får blade.
Med foråret når vi også frem til
påske. Da gælder det om at
kunne se, at dét barn i krybben,
vi fejrede i julen, er meget
mere end et lille barn.

Det gælder om at se, at det lille
barn i krybben er den samme
som den voksne mand på
korset Langfredag - og den
samme som den levende,
opstandne, ved den tomme
grav Påskemorgen.
Som Gud skaber om foråret,
sådan skaber han også i
påsken. Ved sin søns lidelse,
død og opstandelse skaber han
nyt liv. Han skaber nyt liv til
den, der tror på, at Jesus er
Kristus og Guds søn. Og med
denne tro følger håbet. Det
kristne håb.
Efteråret og vinteren får alt til
at se ud som dødt. Men foråret
vækker det til live igen. På
samme måde er det med vores
menneskeliv. Når vi kommer
frem til livets efterår og vinter
- døden, så giver vores tro på
Jesus som vores frelser os et
håb om, at der venter os et nyt
forår - et nyt liv på den anden
side af død og grav. Og det er
et evigt forår. Et evigt liv.
Hjemme hos Gud vor skaber.

Det er i stilheden,
man lærer at lytte,

og i mørket, man lærer at se.


