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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

Igen i dag oplever jeg en glæde

og stolthed over at være en del

af Kildehøj. I formiddags har vi

haft besøg fra vuggestue/

børnehave, besøg af Tut og Tut

og vore dejlige spillemænd.

Jeg mærker duften af bacon og

nyslået græs – så livsbekræf-

tende.

Ja, liv og glæde florerer i alle

hjørner igen i dag.

Mange af vore beboere nyder

det store udbud af tilbud om

aktiviteter og samvær. De har

dog, som vi andre, brug for dage

indimellem, hvor der ikke er

noget på programmet. Dage

hvor der er tid til at stoppe op

og fundere lidt over tilværel-

sen eller bare hvile krop og

sjæl. Jeg tror, der er mange i

dag, der ikke vælger tid fra til

dette – men hermed min

opfordring til at gøre det. Vi

har alle brug for at lade op for

at få det bedste ud af alle de

travle dage.

Vi har igen afviklet en rigtig

dejlig arbejdsdag, hvor mange

pårørende, frivillige og perso-

nale i samvær med beboerne

fik gjort rent, ryddet op, købt

nyt tøj, ordnet køkkenhave,

orangeri, højbed, fliser, plantet

blomster og ikke mindst nydt

et hyggeligt selskab med hin-

anden. TAK til jer alle for jeres

indsats og gode humør. Vi

nyder resultatet og glædes

over den gode opbakning, der

betyder så meget for os.

Nu glæder vi os til at nyde det

hele hen over sommeren.

Udflugter, Sct. Hansfest, kaffe

på terrassen ligger foran os.

Ferieperioden starter inden

længe, hvilket betyder flere

ændringer i, hvem der er på

arbejde. Vi har en flok rigtig

gode ferieafløsere, så jeg er

sikker på, beboerne også får

den bedste hjælp i denne pe-

riode.

Af nye tiltag vil jeg nævne en

fototavle med alle medarbej-

dere på Kildehøj. Flere har

udtrykt ønske om dette og nu

mangler vi bare at få taget

billederne. Vi har også oprettet

en officiel Facebookside, hvor

vi vil dele oplevelser, annon-

cere arrangementer, stillings-

opslag mv.

Søg på „Kildehøj“ og følg os her.
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Kildehøjs VennerNyt fra Kildehøj

Endvidere har vi lige nu besøg

af en flok dejlige børn fra

vuggestue og børnehave.

De har ønsket at besøge os 4

mandage i maj, hvor beboerne

får muligheden for at være

sammen med dem i møde-

lokalet til sang, spil og sam-

vær. De er her en halv times

tid ad gangen og det er til stor

glæde for os alle. Vi håber at

kunne fortsætte dette

samarbejde.

Med ønsket om en god

sommer vil jeg slutte med

en tak til alle, der med

besøg og frivillig indsats

medvirker til gode hver-

dage og stjernestunder for

beboerne og alle vi andre.
Hilsen Jette Forbech

Vores spillemænd
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Beboersommerferie Slette Stand

17. september til
20. september 2019

FerieFerie

God ferie.

Sct. Hansfest på Kildehøj

søndag den 23. juni kl. 18.00

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/Knud Bunde

Pris kr. 125,- for grill mad og kaffebord.

Vin, øl og vand kan købes.
Deltager du alene v/kaffebord, bål mm, 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 Kildehøj - tlf. 99 92 05 00

Senest 17. juni 2019.

Sct. HansSct. Hans
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer

ca. 1. september 2019

Deadline 5. august 2019

Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor

eller sendes til ps@diakon.dk

Deadline

juni - juli - august

Laura Rønnow Lysgaard Knudsen D 6

Mærkedage:

Pia Sørensen

(9992 0500
Svend

Jensen

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Aase Hedvig Madsen 13. juni B 5

Karen Risom 14. juni D 10

Anna Lise Kølbæk 15. juni B 9

Tove Andersen 27. juni B 2

Edith E. Nielsen 29. juni D 8

Maren E. Jensen  5. juli B 3

Hørbart S. Kristensen  6. juli D 3

Ejner M. Petersen 25. juli B 4

Magda Petersen 25. august C 12

Ære være deres minde

Dagny M. Pedersen 21. april

Ingrid M. Vedelø 26. april

Redaktionen ønsker alle vores læsere, en god sommer!
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Nyt fra Kildehøjs Venner:

Siden sidste generalforsamling, er der sket et par udskiftninger

i bestyrelsen.

Bjarne Andersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen og

Birgitte Ebdrup(medarbejder valgt) har opsagt sit job. Der skal

fra bestyrelsen lyde en stor tak til dem begge, for et godt og

engageret samarbejde.

Vi har derfor fået 2 nye medlemmer i bestyrelsen nemlig Per

Madsen og Vibeke M. Poulsen (medarbejdervalgt). Velkommen

til dem begge og vi ser frem til et godt samarbejde.

Bestyrelsen består herefter af:

Grethe Bang - formand

Børge Nielsen - medlem

Per Madsen - medlem

Frida Markussen - medlem

Lause Bang – kasserer

Jette Forbech – sekretær og personale

Anni Kobborg – personale

Vibeke M. Poulsen – personale

Ketty Sørensen – suppleant

Yderligere oplysninger kan hentes på vores hjemmeside

www.kildehoejsvenner.dk

GeneralforsamlingGeneralforsamling

Jobannonce:

Da vores tidligere bestyrelsesmand – Bjarne Andersen –

har valgt at holde som tovholder på køkkenhaven, står vi

nu i den situation, at vi ikke har nogen til at hjælpe med

køkkenhaven.

Da det er et meget stort aktiv for beboerne på Kildehøj,

vil jeg derfor efterlyse, om der er nogen blandt vores

medlemmer som kan eller kender nogen, som vil hjælpe

med at passe køkkenhaven. Kontakt enten Jette Forbech

– tlf.nr. 30 35 12 20, Pia Sørensen tlf.nr. 99 92 05 00,

Grethe Bang – tlf.nr. 40463602, for nærmere oplysning
Grethe Bang
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Kilde: Karl Gregersen

med tak til
Vildbjerg, kend din by

LokalhistorierLokalhistorier

Niels Mouritzen‘s boede i

1866 i Bredkær i Skibbild og

degnen Nis Pedersen boede

tæt ved møllen i Vildbjerg.

De besluttede sig at bytte

gårde.

Hvorefter Nils Mouritzen

byggede en firlænget gård.

Der var også bageri ved møl-

len.

Møllen fortsatte i mange år,

men efter Niels Mouritzen‘s

død blev møllen solgt fra

gården.

Et stuehus skulle der være til

de nye staldbygninger, men

stuehuset blev især brugt,

når naboerne og mange and-

re gjorde brug af Niels

Mouritzen’ s evner.

Stuehuset er bevaret på

Bredgade 25.

Det er vedligeholdt, men man-

ge besøgende har slidt godt

på trappestenene ved ind-

gangen til stuehuset.

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

Vildbjeggård.
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Præstens SpaltePræstens Spalte

Af sognepræst

René V. Jensen

I læ hos Gud

Sommertiden er dejlig. Masser

af farver og lys og varme. Nogle

kan blive triste om vinteren,

men om sommeren er det hele

ofte noget nemmere.

Samtidig er sommerens

skønhed også et tegn på den

evige sommer hos Gud.

Når det er så godt her allerede,

hvordan bliver det så ikke hos

Gud engang?

Ak, tænker jeg, er der så stor

en skønhed på den faldne jord

for syndere at finde,

hvor skal vi da vel frydes ved

al glansen af Guds herlighed,

som er i Himlen inde!

Vi har meget godt at glæde os

over her. Og når man har levet

et langt liv, kan minderne

dukke op. Opvæksten der-

hjemme, livet som ung og

voksen. Familie og venner,

man har fulgtes med gennem

livet.

Og dermed følger også tanken

om at livet her på jorden er

foreløbigt. Derfor beder vi

Gud om at han – altid - må

værne om os som en blomst i

Hans have:

Og, Fader, når du ejegod

oprykker blomsten med sin

rod

for bedre den at gemme,

o, plant mig da, og giv mig læ

ved livets væld, af livets træ

i Paradis derhjemme!

Begge vers er fra DDS 726

’Gak ud, min sjæl’.

God sommer.

Venlig hilsen

René V. Jensen, sognepræst
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Mandag den 3. juni kl. 9.30

Besøg af TUT og TUT

Mandag den 3. juni kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 4. juni

Udflugt til Den Gamle By

Torsdag den 6. juni kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Christoffer Olesen

Tirsdag den 11. juni kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 11. juni kl. 10.30

Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B

Lørdag den 15. juni kl. 15.00

Lørdagshygge – hus B

Mandag den 17. juni kl. 10.00

Harmonikamusik – hus D

Mandag den 17. juni kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 18. juni

Beboerudflugt til Jyllands Park Zoo

Torsdag den 20. juni kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Renè V. Jensen

Søndag den 23. juni kl. 18.00

Sct. Hans aften på Kildehøj

Tirsdag den 25. juni kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 27. juni kl. 10.00

Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Mandag den 1. juli kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Arrangementskalender for
                     juni, juli og august 2019
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Torsdag den 4. juli kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Renè V. Jensen

Tirsdag den 9. juli kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 15. juli kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 18. juli kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Carsten Hoffmann

Lørdag den 20. juli kl. 15.00

Lørdagshygge – hus C

Tirsdag den 23. juli kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 29. juli kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 1. august kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Christoffer Olesen

Tirsdag den 6. august kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 12. august kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 12. august kl. 10.00

Harmonikamusik – hus B

Tirsdag den 13. august kl. 10.30

Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B

Torsdag den 15. august kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Renè V. Jensen

Lørdag den 17. august kl. 15.00

Lørdagshygge – hus D

Tirsdag den 20. august kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Arrangementskalender for
juni, juli og august 2019
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A

Alle vil leve længe, men

ingen vil være gammel

Benjamin Franklin

Arrangementskalender for
                     juni, juli og august 2019

Mandag den 26. august kl. 10.00

Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 26. august kl. 10.00

Harmonikamusik – hus C

Torsdag den 29. august kl. 10.15

Gudstjeneste m/altergang

v/Renè V. Jensen

Hver mandag kl. 14.30 spiller vi kort –

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…

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

Tove Sørensen
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Aflever eller send den løste opgave til redaktio-

nen senest 5. august 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.

Fortsat fra forrige nummer af Treklang

Svar til den gamle kone:

Tak, lille Bedste, for det, du skrev,

vi er meget betagede af dit brev,

vi hører din røst og din milde stemme,

der spørger os, så det er svært at glemme.

Du spørger os, hvad vi mon tænker og ser,

når vi farer forbi dig og snakker og ler.

Er vi tankeløst travle og overser let,

at du sidder der så gammel og træt ?

Nej, lille Bedste, det nager os tit,

at vi stræber så meget og når så lidt,

men I er så mange, og vi er så få,

og der er så meget, vi helst skulle nå,

og når renlighed, mad, terapi er nået,

ja, så er hele dagen jo gået.

Og tid til at sidde og lytte stille

til, hvad du gerne fortælle ville,

det blev der for sjældent, - ja det er rigtigt,

og det var vel egentlig mere vigtigt.

Du ville fortælle om sorger og glæder,

om minder, om savn og om gamle steder.

Dit liv var så rigt, dine minder er skatte,

som vi i vor travlhed ikke kan fatte.

Hvad ser du søsterHvad ser du søster
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Hvad ser du søsterHvad ser du søster

For vi er så unge. Hvordan skal vi lære,

hvordan det er, så gammel at være ?

Vidste du selv, dengang du var ung,

at alder kan gøre så træt og tung ?

Først når vi selv bliver gamle og grå,

kan vi vel helt dine tanker forstå.

For livets sorger er du nu gemt,

men hvad du skrev, har vi ikke glemt.

Du gav os meget at tænke på,

og skønt vort svar kan dig ikke nå,

må vi skrive, for os er betroet en flok,

for hvem vi aldrig kan gøre nok.

Og hver gang en gammel er gået bort,

så nager det os, at vi tit kom til kort.

Billed fra Arbejdsdagen den 11.maj 2019
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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

Billeder fra Arbejdsdagen den 11.maj 2019
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MumsMums

15 GRÆSKARBOLLER

INGREDIENSER

1 spisegræskar, min. 600 g

25 g gær

2 dl vand

2 tsk salt

1 æg

150 g groft mel

450 g hvedemel

2-3 spsk græskarkerner

Sådan bager du græskarboller

Bag græskaret i ovnen ved 175°C i ca. 1 time til de er mørt og

afkøl. Kan sagtens gøres et par dage før, når ovnen alligevel er

i gang.

Halver græskaret, fjern kernerne og skrab kødet ud, 500 g i alt

og mos med en gaffel.

Rør gæren ud i lunken vand, tilsæt græskar. ør salt, æg og groft

mel i og lad dejen stå 30 minutter. Tilsæt hvedemel lidt af gangen

og rør dejen godt igennem, den skal være en anelse klistret.

Lad dejen hvile tildækket 1 time.

Kom dejen med skeer i smurte muffins forme eller sæt bollerne

med skeer på en bageplade med bagepapir. Drys med

græskarkerner og lad dem hæve 30 min.

Bag bollerne ca. 20 min. ved 225°C, afkøl på rist og nyd dem

gerne lune.

Velbekomme

Da jeg var ung, sagde man til mig:

Det vil du se når du bliver havtreds.

Nu er jeg halvtreds, og jeg har ikke set noget.

Erik Satie.



Bredgade 19
7480 Vildbjerg

TLF.: 9713 1339

! Salg & Service! Netværk
! Reparation! Hardware & Software

Østergade 2 1

7480 Vildjerg

Tlf. 96921555

www.bodata.dk



v/ Flemming Willadsen

Romvivej 2

7480 Vildbjerg

Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmjh.dk

Søndergade 2 - 7480 Vildbjerg

Tlf. 9713 2444

748@edc.dk - www.edc.dk

Ingvard Frandsen
Ejendomsmægler, valuar og 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


