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Søndergade 7, 7480 Vildbjerg
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e-mail: vildbjerg@apoteket.dk
Web: www.vildbjergapotek.dk
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Klinik For Fodterapi
johs. Pedersen - Østvænget 18 A
7480 Vildbjerg
Tlf.: 7026 0035
E-mail: Vildbjerg@danbolig.dk
Fax.: 9713 3591
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v / Lisbeth Pedersen - statsaut. fodterapeut
Ågårdsvej 2 - 7480 Vilbjerg
Tidsbestilling 9713 1364
Alle specialer udføres

Vestergade 35
7480 Vildbjerg v/ M. Laursen
Tlf. 9713 1777
Fax. 9713 1188

www.lp-fodterapi.dk

VILDBJERG BOGHANDEL
Søndergade 3 - 7480 Vildbjerg
Statsauautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE
TLF. 97 13 10 53 .
Ingvard Frandsen
SE nr. 78 07 17 10
Statsaut. ejendomsmægler,
valuar MDE

Søndergade 2 - 7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 2444 - Fax 9713 3730
748@edc.dk - www.edc.dk

E-Mail: jens@tmsh.dk

Bredgade 1 - 7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00
www.hotel-Vildbjerg.dk
email: info@hotel-vildbjerg.dk
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v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2
7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900
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Nyt fra
Kildehøj
nov. - dec. - 09 Bredgade 19
7480 Vildbjerg
TLF.: 9713 1339

Østergade 2
7480 Vildjerg
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Tlf. 96921555
www.bodata.dk
 Salg & Service Netværk
 Reparation
 Hardware & Software

Så kom vi i April måned og
foråret er så småt ved at melde
sin ankomst her på Kildehøj.
Det er længere lyst og solen er
ved at få magt. Det giver lyst
til udendørsaktiviteter og vi er
så småt begyndt at planlægge,
hvad der skal være af udendørsaktiviteter og opgaver til
vores arbejdsdag lørdag 21 maj.
Vi fik jo sidste år 4 nye
kummer udfor hus D og disse
skal plantes til med roser,
stauder osv. dette glæder vi os
til, så vi fra spisebordet i hus
D kan glæde os over duft og
farver – lidt krydderurter skal
vi også have i dette bed.
Vores Pedel har netop planeret jorden omkring kummerne og sået græs.
Vi glæder os til, at dyrene
kommer, det er så skønt at
kigge på dem, det giver rigtig
meget glæde og smil i
hverdagen.
Turene „ud i det blå“ i vores 2
busser er igen i år kommet „op
at stå“ grundet det store korps
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af frivillige chauffører. Vi
startede i uge 11 og hen til
efteråret køres der busture i
busserne - en dejlig aktivitet,
som vores beboere glæder sig
til.
Siden sidst har vi holdt
fastelavn med tøndeslagning
og udklædte børn. Det var en
dejlig eftermiddag og de
hjemmelavede fasteavnsboller,
som vores frivillige bage damer
havde lavet, faldt i god jord.
Specielt dem med blå glasur
Vi afviklede desuden fest for
de frivillige hjælpere. Det var
med 3 retters menu og dejlig
levende musik og sang samt
som noget nyt – lodtrækning på
indgangsbilletten. Der var 11
sponsorerede gevinster, som
på bedst „banko maner“ blev
uddelt. En dejlig aften med
stort fremmøde fra de frivillige.
Vi har nu fået etableret højtlæsning af børn i 3 klasse ovre
fra skolen. De kommer én gang
om ugen og læser højt for
udvalgte beboere og det er til
stor glæde for vores beboerne
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Nyt Fra Kildehøj
– børnene lader også til at
synes, det er en god ide.

til at se en masse mennesker
denne dag.

Herudover er der etableret
danseeftermiddage, som kører
ca. hver 14 dag. Det er et
projekt i samarbejde med
Alzheimer foreningen og
kaldes „erindringsdans“. Vi
har uddannet 2 af vores dygtige social- og sundhedsassistenter, som er blevet
tovholdere på dette projekt. Vi
har stort afdansningsbal i juni
måned med akkompagnement
af Skjern Salonorkester – og vi
glæder os!

Alt i alt summer det af liv her
på Kildehøj og vi ser frem til
foråret og sommeren.

Vores 10 års jubilæum løber af
stablen onsdag 4 maj. Vi har
denne eftermiddag ÅBENT
HUS på Kildehøj og glæder os

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Venlig Hilsen
Vanda Vestergaard
Forstander

10 års jubilæum
Ki
lde
hø
j
4.
ma
j2
01
6

10 års jubilæum
I den anledning
Åbent hus på Kildehøj
den 4 maj om eftermiddagen.
Fra 14.30 til 17.30

Alle er
Hjertelig
velkommen.
4

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5. maj 2016 og deltag i lodtrækning om
1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner
Mærkedage:

Ferie

- dec. - 09 Arbejdsdag pånov.
Kildehøj

Beboersommerferie i Hou

Lørdag den 21. maj kl. 9.00

fra 16. august til 19. august 2016

Det er en dag hvor rigtig mange pårørende mødes.
Vi sår køkkenhaven til og løser andre praktiske opgaver.
Velkommen til arbejdsdagen, som starter kl. 9.00 med kaffe.

Nærmere information senere –
se opslag på Kildehøjs tavler

Derefter orientering om
„Livets gang på Kildehøj“
Kl. 12.00 er der frokost i husene

Vi har taget afsked med:
Rigmor Marie Pedersen
2. februar

Husk 3 ting:
C7

Ære være hendes minde
A

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord

Arbejdstøj, godt humør
og tilmelding til Pia
senest den 12. maj 2016 – tlf. 99 92 05 00

Jens Jensen

Kildehøjs Venner
Hvis du vil glæde dig
selv - så start med
at glæde andre.
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Vores hjemmeside er på flg. adresse brug den gerne flittigt.
www.kildehoejsvenner.dk
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Arrangementskalender for

Et smil
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En læge, en civilingeniør og en computerkonsulent
sad og diskuterede hvilken profession,
der var den ældste i verden.
Lægen pointerede: Jo, i Bibelen står der, at Gud skabte Eva af et ribben,
han tog fra manden.
Sådan noget har jo helt klart krævet et kirurgisk indgreb, så
hermed er det vel bevist,
at lægegerningen er det ældste erhverv...
- Stop lige en halv, sagde civilingeniøren. - Før det, faktisk
helt i starten af Bibelen, står der,
at Gud skabte himlen og jorden ud af kaos, så
De tager fejl kære doktor. Mit erhverv er det ældste!
Computer konsulenten lænede sig tilbage i stolen
og sagde selvsikkert:
Det lyder da meget godt, men hvem tror I, der skabte kaos ?
NN

Redaktionen

Vanda
Vestergaard
9992 0500

Deadline

Pia Sørensen
9992 0500

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. juni 2016
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk
Deadline er 5. maj 2016
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Svend
Jensen

Mandag den 9. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 10. maj kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den12. maj kl. 10.30 –
Vildbjerg Kirke
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 17. maj kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Torsdag den 19. maj kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 21. maj kl. 9.00
Arbejdsdag på Kildehøj
Lørdag den 21. maj kl. 15.00
Lørdagshygge – hus D
Mandag den 23. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 26.maj kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Per Toftdahl
Mandag den 30. maj kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00
Donation til bus:
Bustur – ud i det blå…
Konto:7611-0001013876

Hver onsdag kl. 10.30 er der andagt, sang og musik
v/Bodil Møller.
Nisse-Pigerne ses igen i september!
Hver tirsdag kl. 10.40 er der læsegruppe fra
Vildbjerg Skole.
Ret til ændringer forbeholdes…
11
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Arrangementskalender for

Nok et smil

april - maj 2016
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En bogsamler stødte en dag ind i en bekendt,
som lige havde smidt en gammel og slidt familiebibel ud.
Han kom til at nævne, at "Guten-et-eller-andet"
havde trykt den.
"Da vel ikke G-g-gutenberg?," stammede bogsamleren.
"Jooh, det var vist lige præcis navnet!"
"Din store idiot! Du har lige kasseret den første bog,
der nogensinde er blevet trykt!
For nyligt blev en lignende bibel solgt på en auktion for 4
millioner kroner!"
"Min ville ikke have været fem flade øre værd", svarede
manden.
"En eller anden nar ved navn Martin Luther havde ødelagt
bogen med sine noter ud over det hele."

NN

Mærkedage:

Mærkedage – fødselsdage i
april - maj 2016

Olga Olivia Villsen
Astrid Rasmussen
Villy H. Johansen
Ruth Rasmussen
Svend Aage Pedersen
Niels Peder J. Kallestrup

10. april
10. maj
15. maj
28. maj
29. maj
30. maj

B5
C 11
B 12
B6
C 12
B7

Vi
ø
til nske
lyk
ke r
.

Mandag den 4. april kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 5. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 7. april kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 11. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 12. april kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 14. april kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Lørdag den 16. april kl. 15.00
Lørdagshygge – hus C
Søndag den 17. april kl. 11.00 – 14.00
Bustur – køer på græs…
Mandag den 18. april kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C
Tirsdag den 19. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 21. april kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 25. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 28. april kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 2. maj kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Tirsdag den 3. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Onsdag den 4. maj – Kildehøj 10 år
Se omtale andetsteds i bladet

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Anna Lise Kølbæk

B9

Johanne Vestergaard-Jensen

C7
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Lokalhistorier

Præstens Spalte
uge hvor Jesus gik lyslevende
ud af den tomme grav – den
uge var med til at forandre
verden.
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v/sognepræst
Per Toftdahl

Juleoptog i Vildbjerg.
Lokalhistorisk arkiv i Vildbjerg rummer utroligt mange
billeder, hvortil der er knyttet
en historie eller gode minder,
der kaldes frem i erindringen.
Billedet her viser en flok børn,
der er begyndt at glæde sig til
en kommende jul, idet den
pyntede vogn, formentlig med
mange gaver, har rigtige heste
som trækkraft.
Det var selvfølgelig en vigtig
begivenhed, for politiassistent
Petersen var med og endda den
rigtige påklædning, uniformen.
Lokalarkivet har en del af
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politiassistent
Petersens
oplevelser gennem et langt liv
samt meget andet litteratur,
der beskriver politimandens
engagement. Det gælder det
hyggelige arrangement som
her sammen med børnene, det
gælder et omfattende foreningsarbejde til gavn for
byen, og det gælder en hjælpende hånd til kollegaer i
Herning.De kendte Petersens
kræfter og fysik, når Vestre
Gæstgivergårds gæster ikke
havde i sinde at forlade stedet,
når der skulle lukkes kl. 23,00.
Kilde: Karl Gregersen

Ugen der forandrede
verden,
Vi har netop fejret påske.
En årlig tilbagevendende begivenhed.
Så når vi kommer op i årene,
så har vi været med til at fejre
påske mange gange.
Jeg har det sådan, at jo ældre
jeg bliver, jo mere kommer
påsken til at betyde for mig.
Og det hænger uden tvivl sammen med min kristne tro.
For det er jo netop påskens
begivenheder for 2000 år siden,
der er det helt grundlæggende
i kristendommen.
Den uge, hvor Jesus red ind i
Jerusalem på et æsel og blev
hyldet af folkeskaren – den uge
hvor Jesus fejrede påskemåltidet med sine disciple og
gav dem af brødet og vinen og
sagde, at det var hans legeme
og blod – den uge hvor Jesus
led og døde på Golgata – den

Fordi Jesus i nadveren giver
sig selv til os mennesker. Fordi
Jesus med døden på Golgata
går ind i vores død. Fordi Jesus
med sin opstandelse går foran
os ind i en opstandelse.
Med Jesu sidste ord på
Golgata: Det er fuldbragt, har
han bragt orden i alt den
uorden, der findes i menneskers liv. Han rettede op på
dét syndefald, som Adam og
Eva var årsag til. Han har taget
al vor skyld og synd med sig
ind i døden, så vi nu – når Guds
ser os på gennem sin søn Jesus
Kristus – ser os som syndfrie
mennesker.
Når vi tror på Jesu lidelse, død
og opstandelse – tror på dét,
der forandrede verden – så har
vi et levende håb om, at vi skal
være sammen med Gud, vor
Far og Skaber, i et evigt liv på
den anden side af død og grav.
Lad derfor påskeevangeliet få
lov til at sætte sine spor i dig.
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