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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
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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
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Nyt fra
Kildehøj

Jeg er midlertidig leder på Kildehøj,
indtil ny leder tiltræder 1. august
eller 1. september.
Jeg har de sidste 11 år været daglig
leder af Riis Friplejehjem, som er
en del af Danske Diakonhjem.

Midlertidig leder på Kildehøj.

Mit navn er
Poul Henning Larsen.

Lørdag eftermiddag kom Kai
på besøg i hus D.
Kai er veltalende, og sætter sig
ned og får en kop kaffe sammen
med beboerne, og fornemmer
stemningen blandt dem.

Hus D er et herligt hus, fuld 
af lidt raskløse mennesker,
som ikke ynder at sidde stille
lang tid af gangen.

Formiddagskaffen indtages
normalt hurtigt hvorefter de
går hvert til sit. Men på denne
lørdag bliver de i over en time.
Da Kai begynder at spille,
falder der hurtigt en utradi-
tionel ro på huset. Der snakkes
beboerne imellem. Dette er

også forholdsvis sjældent, da
mange finder kommunikation
lidt vanskeligt.
Efter et par stille numre, går
han igang med vores sangbog.
Nogle synger med, nogle
betragter ham, og andre
fordyber sig i tanker. Jeg ved
en lærkerede var et hit, og
fødderne under bordet
begyndte at bevæge sig til
musikken.
For os der kender beboerne
kunne man virkeligt føle glæ-
den og roen og Kai var god til
at udvælge sange og inddrage
beboerne.
Kai var også inde hos en af
vores sengeliggende beboere,

Musik i hus  D.Musik i hus  D.
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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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Torsdag den 31. maj var
beboerne på udflugt. Det var
meningen, at vi skulle have
været til Haunstrup Dyrepark,
men pga. varmen, ændrede vi
program til en tur ud i det blå,
hvor vi kørte mod Handbjerg
Marina ved Vinderup. Her fik
de en rundtur i sommer-
husområdet og så parkerede vi
på Marinen, hvor vores med-
bragte frokost skulle indtages.
Vi fandt en nogenlunde skyg-
geplads på kajen, hvor der kom
en let brise og med en skøn
udsigt udover havnen. Vi fik
sandwichs og drikkevarer.

Herefter kaffe. Og så var der
ellers også plads til en kæmpe
softice hos de fleste af gruppen.
Godt mætte kørte busserne
igen mod Kildehøj, dog lige
med en tur omkring Borbjerg
Møllekro. Godt trætte efter
dagens oplevelser, var vi
tilbage på Kildehøj til kaffetid.

En super skøn tur, som be-
boerne syntes havde været
skøn.

Udflugt.

Billeder fra Turen

som ikke er i stand til at
snakke.
Hendes ansigtsudtryk blev glat
og fint mens han var der, og de
spændinger hun ellers har i
hendes krop fortog sig. 

Kai’s besøg var en stor nydelse
for beboere og personale, som
så et helt anderledes roligt
hus.

Birgitte Ebdrup,
assistent på Kildehøj

På side 7 er der billeder fra Kai‘s besøg

17

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Grethe Bang

Tusinde TAK til jer alle.
Vi er alle helt enige om, at vi
har fået Danmarks flotteste
handicapbus.
Vi havde bestemt, at bussen
skulle have et navn.  Vi valgte
navnet LØVEEKSPRESSEN,
som en gestus til Lions
Lyngtotter(pigerne) og Lions

Overdragelse af bus
Vildbjerg(mændene), som har
ydet et rigtig stort tilskud til
vores bus
Jens Brouw Pedersen klippede
snoren og afslørede bussens
navn og hvorefter bussen blev
overrakt til Plejecentret
Kildehøj.
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Udflugt.

Grethe Bang
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Så oprandt endeligt dagen,
hvor vi skulle overdrage vores
nye bus til Kildehøj.
Det er efterhånden ved at være
mange år siden, at bestyrelsen
i Kildehøjs Venner bestemte, at
vi skulle til at spare op til en
ny bus.
På daværende tidspunkt
havde vi kun en bus, men da
behovet efterhånden blev
større, udvidede vi med endnu
en brugt bus. Vi havde ikke på
daværende økonomi til over-
hovedet at tænke på en helt ny
bus. Der skulle jo bruges rigtig
mange penge, hvis dette skulle
lade sig gøre.
For ca. 3 år siden, blev jeg så
kontakte af pigerne fra Lions
Lyngtotter. De ville gerne
donere ½ delen af overskuddet
fra Vildbjerg Messen til
Kildehøjs Venner. Pengene
skulle gå til indkøb af en ny bus.
Vi var dybt beæret over, at de
havde tænkt på os, så det satte
yderligere skub i vores mål om,
at Kildehøj skulle have en helt
ny bus.
Men vi vidste, at der skulle
rigtig mange penge til, hvis vi
skulle have vores ønske
opfyldt.

Sidste år tog vi derfor kontakt
til et firma, som kan levere en
sponseret bus. Selve bussen
skulle sponseres 100% af
sponsorer men indretningen
skulle vi selv finansiere.
Vi talte meget frem og tilbage
om, hvad vi skulle. Så tilbød
Vanda Vestergaards mand
Gert, at han kunne være
behjælpelig med at skaffe en
bus til en favorabelt pris, både
f.s.v. angår bussen og ind-
retning af samme.
Det syntes vi, lød rigtig godt og
takkede derfor ja tak til Gert
Vestergaards tilbud.
Vi skulle så selv ud og finde
pengene til bussen. Vi blev
derfor enige om, at vi skulle
forsøge at få nogle lokale til at
være sponsor på bussen. Vi
ønskede ikke at få en „tivoli
bus“, som skulle være oversået
med reklamer, hvilket vi havde
fået, såfremt vi havde fået
firmaet til at sørge for det.
Heldigvis lykkedes det – både
med hjælp af sponsorater fra
virksomheder, velgørende
organisationer og private
personer - at få finansieringen
på plads og vel at mærke, uden
at bussen ligner en „tivoli bus“.

Overdragelse af bus
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. september2018

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

Deadline

Pia Sørensen
9992 0500

Svend
Jensen

juni - juli - august 2018

Aase H. Madsen 13. juni B 5
Anna Lise Kølbæk 15. juni B 9
Viktor Pedersen 16. juni D 10
Ingrid Vedelø 23. juni C 10
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
Karen M Andersen 15. august C 1
Magda Petersen 25. august C 12

Mærkedage:

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Jørn Dalby D 2
Vagn Nielsen D 11

Ære være deres minde

Ingeborg Thusing C 4
Kristian Eriksen D 2

Aase Huus C 4

15

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Tur til „Den Gamle By“ i Århus

Grethe Bang
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Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994
Konto nr. til donation af ny bus: 7670-6523034

Nye konto numre.

www.kildehoejsvenner.dk

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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Musik i hus  D.Musik i hus  D.

14

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

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

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

Den 9. maj var bussen på sin
første tur. Turen gik til
erindringslejligheden i „Den
Gamle By“ i Århus, hvor vi
skulle have 6 beboere med.
Vi startede allerede kl. 8,45, da
vi skulle mødes med 2
medarbejder fra „Den Gamle
By“.
Vi startede med kaffe, som vi
drak af „de fine porcelæn“ og
så gik snakken ellers rundt om
bordet, om gamle dage og der
blev vist ting, som var moderne
i 1950-1970.
Sjovt som beboerne kunne
huske de forskellige ting.
Efter kaffen gik Victor og Jens
en tur i den gamle by sammen
med Lause og resten af holdet
blev vist rundt i lejligheden,
hvor der var meget snak
omkring de forskellige effek-
ter.
Kl. 12,30 var vi igen klar til
afgang og turen fortsatte nu
mod Silkeborg, hvor vores

Tur til „Den Gamle By“ i Århus
medbragte frokost skulle
indtages.
Vi fandt et skønt sted ved
Svejbæk, hvor vi kunne sidde
og nyde vores medbragte mad
og det skønne vejr.
Vi var tilbage på Kildehøj kl.
15, så det var nogle trætte
beboere, som blev afleveret
efter en lang og oplevelsesrig
dag.
Alle gav udtryk for, at det
havde været en rigtig dejlig
dag.
Tirsdag den 15. maj gik turen
igen til „Den Gamle By“. Nu
med nye beboere, 2 chauffører
og 1 medarbejder. Også denne
dag havde været rigtig dejlig.
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Det gamle asketræ
på kirkepladsen i Vildbjerg,
nær kirkegårdsdiget, er plan´-
tet i l835 af Ludvig, søn af
degnen Damgård.

Billedet er taget omkring 1900,
hvoraf det ses,at de store
grene næsten når modsatte
side af vejen
På kirkepladsen havde den
gamle skole i Bredgade sin
legeplads. Der var bl. a. gymna-
stik ved lærer Thomasen.

Kilde: Karl Gregersen

med tak til
Vildbjerg, kend din by

Der kan gættes på, at nogle af
børnene har brugt træet til
en klatre tur.

Med voksende trafik og større
køretøjer, måtte nogle af de
kraftige sidegrene, fjernes og
træet studses.
Den nederste del stammen er
skærmet af et jernstakit så
træet ikke generes af cykler
eller biler.

LokalhistorierLokalhistorier

Det gamle asketræ

13

Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. august 2018  og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Efter en mørk og kold og til tider
trist vinter, er det dejligt, når det
bliver forår. Så springer alting ud
igen. Så er det som om alt skabes
på ny. Jeg synes, at noget af det
bedste ved foråret er, når træerne
springer ud og får masser af blade.
Dem kan vi også nyde her om
sommeren.
Nogle træer bærer frugt, andre
kan der klatres i. Det har vi vist
alle gjort som børn. Og når
træerne bliver for store eller for
gamle kan de fældes og bruges til
tømmer eller til brænde.
Når vi læser i Bibelen, så er der
mange steder nævnt noget om
træ eller træer.
I skabelsesberetningen hører vi
om, at Gud skabte alle slags
træer. I den have Gud plantede
til Adam og Eva var der mange
træer. To af dem er navngivet:
Kundskabens træ og Livets træ.
Den første måtte de ikke spise af,
for så fik de samme indsigt som
Gud. Den anden måtte de gerne
spise af, for så skulle de aldrig dø.
Men det gik helt anderledes! De
spiste af Kundskabens træ!

Derfor blev de første mennesker
smidt ud af Paradiset. Og der blev
spærret for adgang til Livets træ.
Nu skulle mennesker dø. Det er
vilkårene i syndefaldets verden,
hvor vi alle lever.
Mange, mange år senere viser
det sig, at Gud bruger træet på
en anden måde. Det blev faktisk
træet, der var med til at rette op
på misforholdet mellem Gud og
mennesker. Da Gud sendte sin
søn, Jesus Kristus, til verden,
gjorde han det med det formål,
at han skulle dø. Dø for men-
neskers skyld. Og han døde på et
kors. På et trækors. Jeg synes, det
er genialt tænkt af Gud! Træet,
der forårsagede menneskers fald,
blev samtidig menneskers
redning. Menneskers frelse.
Da Jesus døde, tog han alle
menneskers synder med op på
korsets træ. Og da stenen blev
væltet fra graven Påskemorgen,
og Jesus opstod, blev der samtidig
åbnet for adgang til Livets træ
igen.
Hvilket betyder, at når vi dør, så
er døden ikke evig. Nej, vi må tro
og håbe på et evigt liv hjemme
hos Gud i Paradiset, hvor vi har
adgang til Livets træ. Hvor er
Gud dog genial!

Præstens SpaltePræstens Spalte

Af pastor
Per Toftdahl,

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

S. Jensen

Enhver kunstner
startede som amatør

DER MÅ SMILESDER MÅ SMILES

Det er umuligt,
sagde tvivlen.
Det er farligt,
sagde frygten.
Det er unødigt,
sagde fornuften.
Gør det alligevel,

sagde hjertet

Latter er den korteste afstand
mellem 2 mennesker

Victor Borge

Ingen kender dagen,
før solen er gået ned

En klog kvinde spørger ikke
hvor hendes mand har

været.
En klog kvinde ved det

Marcel Achard

Først efter at det
sidste træ er fældet,

den sidste flod er forurenet
og den sidste fisk fanget,
vil I erkende at man ikke

kan spise penge
Indiansk ordsprog

Den kloge støder sig ikke
to gange på samme sten.

russisk ordsprog
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Mandag den 4. juni kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 7. juni kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 11. juni kl. 10.00
Harmonikamusik i hus B
Tirsdag den 12. juni kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 14. juni kl. 10.15
Gudstjeneste m/andagt v/ René V. Jensen
Lørdag den 16. juni kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D
Tirsdag den 19. juni kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Mandag den 25. juni kl. 10.00
Harmonikamusik i hus C
Tirsdag den 26. juni kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 28. juni kl. 10.15
Gudstjeneste m/andagt v/ René V. Jensen

Mandag den 2. juli kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Mandag den 9. juli kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 12. juli kl. 10.15
Gudstjeneste m/andagt v/ Christoffer Olesen
Mandag den 16. juli kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Lørdag den 21. juli kl. 15.00
Lørdagshygge i hus B
Tirsdag den 24. juli kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 26. juli kl. 10.15
Gudstjeneste m/andagt v/ Christoffer Olesen

Arrangementskalender for
juni - juli - august 2018
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Mandag den 30. juli kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…

Mandag den 13. august kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 16. august kl. 10.15
Gudstjeneste m/andagt v/ René V.
Jensen
Lørdag den 18. august  kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C
Mandag den 20. august kl. 10.00
Harmonikamusik i hus D
Tirsdag den 21. august kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Tirsdag den 28. august kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 30. august kl. 10.15
Gudstjeneste m/andagt
v/ René V. Jensen

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.

Arrangementskalender for
juni - juli - august 2018

Ret til ændringer
forbeholdes


