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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

Ole‘s Dyr - www.olesdyr.dk/
Jernbanegade 7, 7480 Vildbjerg
Mobil 60146620
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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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varer nydes – vi glæder os
meget til denne dag.
Vi er rigtig glade for at danse
og det halvårlige afdans-
ningsbal for beboerne kommer
til at foregå 1. juni, hvor vores
lokale harmonikagruppe,
spiller op til dans kl 19.00.
Det plejer at være en rigtig
festlig aften med masser af
dans, smil og latter – vi glæder
os meget til denne aften.
Så bliver det snart sommer-
ferie og vores sommerferie går
igen iår til Hou, hvor vi fra den
15. august til 18. august skal
nyde området omkring Hou
Søsportcenter, hvor vi har lejet
3 dejlige feriehuse.
Tilsidst vil jeg gerne lave et
reklameindslag for vores
hjemmeside.
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.

Nyt fra
Kildehøj

Så kom maj måned og på
Kildehøj nyder vi, at der er
blevet mildere i vejret. Vi har
allerede været ude og sidde
lidt på terrassen i have-
møblerne, som vennekredsen
skænkede os i 10 års fødsels-
dagsgave sidste år.
Vi har opstartet ugentlige
gåture hver fredag formiddag
og det tegner til, at blive en god
aktivitet for vores beboere, som
nyder at komme ud og få lidt
frisk luft.
Vi ser frem til arbejdslørdag
den 20. maj, hvor vi sammen
med pårørende og frivillige får
ordnet en masse praktiske
opgaver inde og ude til glæde
for vores beboere.
Vi har i samarbejde med venne-
kredsen udflugt til Den Gamle
by i Århus den 23. og 30. maj,
her skal vi ud og se en lejlighed,
som er indrettet med gamle
ting og er en slags udstilling –
specielt tilrettelagt for beboere
fra plejecentre.
Vi håber på godt vejr
Sommer udflugten går igen i år
til Haunstrup dyrepark, hvor
medbragt picnic og drikke-
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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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Se:
 www.plejehjemmet-
kildehoj.dk

Fortsat godt forår til alle
derude

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

Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj

Med venlig hilsen
Vanda Vestergaard

Forstander

Beboersommerferie i Hou

Fra 15. august til 18. august 2017

..

13

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

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Mærkedage:Lidt til smilebåndetLidt til smilebåndet
 I KIRKE

  En religiøs mand, der normalt gik i kirke hver dag,
stoppede pludseligt med det da han nåede en alder af 105.

  Da han en dag mødte præsten ved en tilfældighed spurgte
præsten ham

  hvorfor han ikke kom i kirken mere og manden svarede:
  "Ja, nu er jeg jo blevet 105 år

og så tænkte jeg at Gud nok havde glemt mig,
  og jeg vil gerne undgå at huske Ham på mig."

TROEDE

Lille Karen til kristendomslæreren:
Min far siger, at alle dem, der sidder i fængsel,

sidder der på grund af deres tro.
Kristendomslæreren:

Nej, det kan ikke passe, de har forskellige trosretninger...
Lille Karen:

Nej, de har den samme tro.
Kristendomslæreren surt:
Og hvilken tro er det så?

Lille Karen:
De troede, at den gik...

Hvorfor bliver en person der spiller på piano kaldt pianist,
når en der kører race ikke bliver kaldt en racist? -

?

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med

at glæde andre.

S. Jensen

Arrangementskalender for
juni - juli - aug. 2017

Torsdag den 24. august  kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen

Mandag den 28. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

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 –
hvis vejret er til detHver mandag kl. 14.30

er der kortspil –
vi spiller Æsel

Ret til ændringer
forbeholdes ! !
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. september 2017

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

Deadline er 5. august 2017

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

fødselsdage i juni - juli - aug 2017
Børge M. Truelsen   8. juni B 1
Aase Hedvig Madsen 13. juni B 5
Anna Lise Kølbæk 15. juni B 9
Ingrid Vedelø 23. juni C 10
Niels Peder Hagelskjær 25. juni D 10
Alma V. Lillelund
Sørensen 29. juni C 2
Edith E. Nielsen 29. juni D 8
Maren E. Jensen  5. juli B 3
Ejner M. Petersen 25. juli B 4
Svend Aage Lauridsen  7. august B 2
Karen Margrethe Andersen 15. august C 1
Ejnar Hougaard Madsen 18. august C 11
Dagmar A. Olesen 28. august D 12

Mærkedage:

KORSTOGENE
  Min slægt kan føres helt tilbage til korstogenes tid.

   - Nå ja, min familie mistede alle sine papirer under syndfloden.

11

Torsdag den 13. juli kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Asger G. Korsholm

Lørdag den 15. juli kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D

Torsdag den 27. juli kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Asger G.
Korsholm

Mandag den 31. juli kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 8. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 10. august  kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Christoffer Olesen

Mandag den 14. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Lørdag den 19. august kl. 15.00
Lørdagshygge i hus B

Mandag den 21. august kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D

Tirsdag den 22. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Donation til
bussen,

er nået til.

Arrangementskalender for
juni - juli - aug. 2017
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 i juni - juli - aug 2017
Mærkedage:

Ejnar Hougaard Madsen C 11
Ole Bank Olesen D 5
Anna Pedersen C 12

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Fraflyttet Kildehøj.

Elly S. Knudsen
Kirstine Jakobsen

Vi har taget afsked med:
Astrid Rasmussen 31. marts C 11
Aage Østergaard 12. april C 12

Ære være deres minde

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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Arrangementskalender for
juni - juli - aug. 2017
Torsdag den 1. juni kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Tirsdag den 6. juni kl. 9.30
Udflugt til Haunstrup Dyrepark

Mandag den 12. juni kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B

Tirsdag den 13. juni kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B

Torsdag den 15. juni kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen

Lørdag den 17. juni kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C

Mandag den 19. juni kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 22. juni kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Mandag den 26. juni kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C

Tirsdag den 27. juni kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 29. juni kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
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Hun sluttede efter 41 år med
omkring 250.
Herefter overtog datteren
Gudrun  Jelsbak  indtil auto-
matiseringen i 1968.
Jens Chr. Harlev havde mange
jern i ilden. Efter den nye
skolebygning i 1908, købte han
den nordlige ende af den
gamle, og her blev er plads til
centralen.
Det var Jens Chr. Harlev ,der
i 1929 solgte gartneriet til
Mads Chr. Lindvig.  Jens Chr.
Harlev have en kort periode
interesse i Vildbjerg afholds-
hjem og den senere biograf.

Kilde: Karl Gregersen

LokalhistorierLokalhistorier

Karoline voksede op i Snej-
bjerg og blev uddannet som
fotograf.  20 år gammel fik hun
ansættelse hos fotograf Ole
Birkmose i Vildbjerg. Hun blev
kendt med Jens Chr. Harlev,
der på det tidspunkt drev en
slagterforretning. Senere fik
han Tuborg-depotet, og hans
stillingsbeskrivelse på offent-
lige dokumenter var fremover
ølhandler
Karoline, som i øvrigt  var en
flittig og energisk kvinde, var
kun fotograf i nogle år,
hvorefter hun blev bestyrer af
telefoncentralen i 1904. Der
var dengang 21 abonnenter.

Karoline og Jens Chr. Harlev,  Bredgade 16.

9

v/pastor
Per Toftdahl

På Guds velsignelse beror
alt!
Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand.
Sådan synger vi i sidste vers af
én af vore dejlige sommer-
salmer (DDS 722 v. 6).
Vi nedbeder Guds velsignelse
over alt dét, der er sået på vore
marker og i vore haver og
køkkenhaver. Mennesker kan
forberede jorden og så
forskellige ting i den, men vi
må erkende, at det er Gud, der
giver væksten. Det er ham, der
sørger for en ligelig fordeling
af sol, regn og vind, så dét, der
er sået, gror op og bliver klar
til høst engang i efteråret.
Det er Gud, der giver os vores
daglige føde, så vi kan
opretholde vort liv. Og derfor
er det rigtigt, at vi beder om
hans velsignelse til, at den
kommende høst må lykkes.
Velsignelse spiller en stor
rolle i Bibelen. Fra skabelsens

morgen hører vi om, at Gud
velsigner alt dét, han har skabt
– også mennesket. Da Gud
senere udvælger Abraham til
at være stamfar til et stort
folk, lover han ham, at han vil
velsigne ham og gøre hans
navn stort. Ja, i Abraham skal
alle jordens slægter velsignes.
Guds velsignelse følger hans
udvalgte folk i såvel Det gamle
som Det nye Testamente. Da
Jesus møder disciplene efter
sin opstandelse velsigner han
dem med ordene: Fred være
med jer!
At Guds velsignelse også
gælder os, minder Paulus os
om i Efeserbrevet, hvor han
skriver: Lovet være Gud, vor
Herre Jesu Kristi fader, som i
Kristus har velsignet os med al
himlens åndelige velsignelse.
Hjemme i min stue hænger der
et billede med teksten: På
Guds velsignelse beror alt. Det
er et arvestykke fra mine for-
ældre. Den betyder rigtig
meget for mig. Fordi det
fortæller mig, at vi mennesker
er helt og aldeles afhængige af
Guds velsignelse. Uden den
kan vi ikke leve. Med den kan
vi dø. Og med den kan vi –
engang – opstå til nyt liv.

Præstens SpaltePræstens Spalte


