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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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Søndergade 1 A
7480 Vildbjerg

Tlf.: 9713 3333

Stadionvej 3 - 7480 Vildbjerg
Tlf.: 9692 1188

www.dit-center.dk

Bredgade 14
7480 Vildbjerg

Telefon: 9713 1058
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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

15

v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2

7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmsh.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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Nyt fra
Kildehøj

Så er den dejlige jule- og
nytårstid ved at være godt
overstået her på Kildehøj. Vi
kan se tilbage på en julemåned
med mange traditionsrige
aktiviteter til glæde for både
beboere, pårørende, frivillige
og personalet her på Kildehøj.
Her kan bl.a nævnes vores
årlige julemarked, beboer-
julefrokost, advent hygge og
tur til Vildbjerg for at se
julebelysning og hver for-
middag har vi haft pakke-
kalender. Vi havde juleguds-
tjeneste den 24.12 og nytårskur
den 4.1.2016, som var to meget
dejlige begivenheder.
Herudover har vi hygget med
dejligt hjemmebag, som vores
frivillige „bagedamer“ har bagt
til os. Desuden havde vi i år en
ny aktivitet på programmet,
idet vi havde besøg af IH mode
og Tøjeksperten i Vildbjerg,
der kom forbi en formiddag og
solgte tøj, tasker, strømper
mm. En rigtig hyggelig for-
middag med stor interesse fra
beboerne, som kunne få
handlet lidt julegaver – eller
bare lidt til sig selv ☺

Herudover havde vi besøg af
selveste JULEMANDEN, der
under personalejulefrokosten
pludselig kom forbi i én af
busserne med julegaver til alle
medarbejdere på Kildehøj !!
Det var en dejlig overraskelse
for os alle ☺
I efteråret havde vi en
„arbejds-lørdag“, som var
rigtig hyggelig dag, hvor
Kildehøjs venne-kreds fra
Lyngtotterne, Lions Club fik
overrakt 55.000 kr til en ny bus.
 Vi fik denne dag ordnet en
masse småting hos beboerne og
fik gjort rent i fællesarealer.
Ude fik vi lavet en flot
flisebelægning udfor Hus D,
hvor der nu er placeret 4 store
højbede, der i foråret skal
plantes til med roser, stauder,
krydderurter mm, så beboerne
kan nyde farver, duft og smag
( krydderurter)
Vi har pr 4.1 ansat en ny Pedel,
Ole Madsen, som kommer til at
afløse Hugo. Hugo og Ole har
et par uger sammen i januar
måned, så Ole kan blive lært
op i alle de forskelligartede
pedelopgaver, der er her på
Kildehøj.
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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
Ellers glæder vi os til
„Hjælperfesten“, som afholdes
for alle frivillige  torsdag
25.2.2016 kl 18 her på Kildehøj.
Samtidig er vi begyndt at
forberede Kildehøjs 10 års
jubilæum, som løber af stablen
onsdag 4.5.2016
Af nye tiltag på Kildehøj er, at
der i løbet af 2016 vil blive
igangsat en ny række
aktiviteter for beboerne:

• Der bliver etableret en
„Herreklub“, som vores
nye Pedel og mandlige
SOSU assistent Jonas,
vil blive tovholder på.
De har fået „frie
hænder“ så vi glæder os
alle til at se, hvad det
kan udvikle sig til ☺

• Vi har etableret et sam-
arbejde med skolen og

vil fremadrettet lave
forskellige ting, hvor
skolebørn kommer fast
her på Kildehøj f.eks. til
„højtlæsning“ for be-
boerne. Ligeledes vil
der i 2016 blive arbejdet
på et fast samarbejde
med dagplejere /
børnehave.

• Vi har som et nyt tiltag
etableret „Danse-
aftener“ jævnt fordelt
hen over forår / sommer.
Til August vil der blive
lavet et stort Afdans-
ningsbal her på Kilde-
høj !

Alt i alt ser vi frem til det nye
år -  og glæder os til sam-
arbejdet med alle jer, der har
jeres gang i huset.

Vanda Vestergaard

ARBEJDSDAG
PÅ KILDEHØJ

Sæt X i kalenderen
21. maj kl. 9

13

Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. marts 2016 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD



nov. - dec. - 09 -

februar - marts  2016februar - marts  2016

5

Mærkedage:

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

www.kildehoejsvenner.dk

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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Kildehøjs Venner begavet med pengegaver

Pigerne fra Lyngtotterne mødte op på Kildehøj - i forbindelse
med den ½ årlige arbejdsdag for pårørende -

for at overrække Vennekredsen en check.
Det er helt overvældende og jeg kunne knap få hænderne

ned, da vi fik overrakt en stor check på
kr. 55.000 fra Lions Club Trehøje - Lyngtotterne.

Det store beløb var halvdelen af overskuddet,
som Lyngtotterne havde fået ud af oktober messen,

som var afholdt i Vildbjerg hallerne.
Beløbet er doneret til køb en ny bus, som vennekredsen nu

har samlet ind til de sidste 2 år.Kildehøjs Venner og Kildehøj
er Lyngtotterne dybt taknemmelige for den fantastiske gave.

TUSINDE TAK.

Ugen efter blev jeg ringet op af SuperBrugsen, som kunne
fortælle, at indsamlingen via møntstanderen i Brugsen, er

blevet opgjort, og det betød en donation på kr. 3956.
Også en STOR TAK til SuperBrugsen.

Herudover er der ydet bidrag fra forskellige personer, så der
er indtil nu indsamlet kr. 68.578 til udskiftning af bussen.

Så der er stadig et godt stykke vej,
selv om det er en brugt bus, vi ønsker at købe.

Grethe Bang
formand
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Hjælperfest

A

Hans O. G. Larsen 29. oktober 2015
Arne Ernst Lillelund 3. december 2015
Dorthea K. Hansen 2. januar 2016

Vi har taget afsked med:

Ære være deres minde

Hjælperfest

Hjælperfest den 25. februar
Alle vore frivillige skal til fest -

Tak for hjælpen-fest -
 og I er alle velkomne

Festen starter kl. 18.00
Aftenens underholdning: Kurt Jepsen

Velkommen til en festlig aften med mad og servering i topklasse.
Du skal tilmelde dig senest 17. februar til Pia -

tlf. 99 92 05 00 Kildehøj

F. Fuglsang

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

Hvis du vil glæde dig
selv -så start med
at glæde andre.
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. april 2016

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

Deadline er 5. marts 2016

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

FastelavnFastelavn

er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen
boller får, så laver jeg ballade…

.
For at holde traditionerne i hævd, vil vi gerne se

medarbejders børn og børnebørn, beboernes
børn, børnebørn, oldebørn og alle andre med

hang til det vi oplevede som børn, så velkommen
til

„Slå katten af tønden“
Mandag den 8. 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 !!

Velkommen!
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Arrangementskalender for
februar - marts 2016

Torsdag den 10. marts kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 14. marts kl. 10.00
Harmonikamusik i Hus D
Torsdag den 17. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 19. marts kl. 15.00
Lørdagshygge i hus B
Torsdag den 31. marts kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Asger G. Korsholm
Torsdag den 31. marts kl. 15.30
Vi danser på Kildehøj

Hver onsdag kl. 10.30
er der andagt, sang og musik

v/Bodil Møller
BankoBanko

9. februar kl. 19.00
Kildehøjs mødelokale i hus A

Der er gevinster på rækker og fuld plade -
og der er sidegevinster

Pris for plader:
2 plader kr. 20,- 3 plader kr. 25,-

Mød op til en hyggelig aften.
I pausen kan der købes kaffe og brød for kr. 20,00

Tempo for opråbning er tilpasset publikum.
Alle er velkomne

Kildehøjs Venner

Ret til ændringer forbeholdes......
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KontingentKontingent

Kontonummer. ved indbetaling til Kildehøjs Venner er:
Donation til bus: 7611-0001013876
Kontingent m.v.: 7611-0004321557

KONTINGENTBETALING
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

Mærkedage – fødselsdage i
febuar - marts 2016

Kirstine L. Iversen D 4
Ruth Rasmussen B 6
Johanne O. Kæseler D 3
Gerda Meldgaard D 11

Kirsten M. Laustsen 9. februar C 5
Else K. S. Jensen 6. marts D 2
Anna H. Jørgensen 11. marts B 11
Dora F. Madsen 18. marts D 8
Kristiane Vestergaard 20. marts C 3

Mærkedage:
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Ingrid Birgit Hansen, D 11, er flyttet til Engparken, Brande.

 Velkommen til ny beboer på Kildehøj
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Arrangementskalender for
februar - marts 2016

Mandag den 1. februar kl. 10.00
Harmonikamusik i Hus D
Torsdag den 4. februar kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 8. februar kl. 15.00
Vi slår katten af tønden på Kildehøj
Tirsdag den 9. februar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Tirsdag den 9. februar kl. 19.00
Bankospil på Kildehøj
Torsdag den 11. februar kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Torsdag den 11. februar kl. 15.30
Vi danser på Kildehøj
Mandag den 15. februar kl. 10.00
Harmonikamusik i Hus B
Tirsdag den 16. februar kl. 11.30
Damefrokost for Kildehøjs damer ☺
Torsdag den 18. februar kl. 15.30
Vi danser på Kildehøj
Lørdag den 20. februar kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D
Tirsdag den 23. februar kl. 11.30
Herrefrokost for Kildehøjs herrer ☺
Torsdag den 25. februar kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Per Toftdahl
Torsdag den 25. februar kl. 18.00
Hjælperfest på Kildehøj
Mandag den 29. februar kl. 10.00
Harmonikamusik i Hus C
Torsdag den 3. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Tirsdag den 8. marts kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
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LokalhistorierLokalhistorier

MellemVestergade og Jyl-
landsgade startede
Chr. Iversen sin tømmer-
handel i 1896.
På billedet står han og kigger
ud over sin virksomhed, der
efter den tids forhold var en
stor virksomhed, der krævede
plads.
Den største nabo var kirken.
Der skulle gå adskillige år, helt
til 1970erne, før den store
virksomhed flyttede til
industriarealet.  Udflytningen
blev så småt på begyndt af Chr.

Iversens sønner, men er siden
gå et over på andre hænder, og
er blevet endnu mere plad-
skrævende
Den gamle tømmerplads er
anvendt til boligbyggeri, og
området fik navnet Kirkely. I
starten var Chr. Iversen også
tømrermester, men handelen
med tømmer tog mere tid, så
tømrerarbejdet blev overladt
til Thomas Thomsen, der efter
erhvervelse af svendebrev som
20årig i 1901 straks fik plads i
tømmerhandelen.  3 år senere
fik han ansvaret for tømrer-
arbejdet.

På lokalarkivet findes billeder
af et indkøbt jordstykke
anvendt som tømmerplads.
hvoraf  det fremgår, at der var
mange folk arbejde.
 Tømrervirksomheden havde i
de kommende år et omfat-
tende byggeri,  hvoraf det
fornemste formentlig  var
bjælkekonstruktionen til den
nye kirke i 1905. Her var han
så uheldig at miste fodfæstet
og faldt til jorden. Han kom
under kyndig pleje af   Inger
Sønderby, som han blev gift
med i 1906

 Kilde: Karl Gregersen

Tømmerhandel
og  tømrerarbejde

omkring 1900
Billedet her fra 1935
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Præstens SpaltePræstens Spalte

v/sognepræst
René V.
Jensen

Kornet i jorden
Vinteren er over os. Det er
koldt, og der er brug for at
tænde varmen indenfor. Men
vi ved, at det bliver forår inden
længe. Efter vinter kommer
forår, og vi glæder os til det.

I efteråret blev vinteraf-
grøderne sået. Mange marker
er grønne om vinteren. Og når
foråret kommer, begynder
væksten igen. Landmanden
har brugt korn for at tilså
markerne – i forventning om at
det vil give et godt udbytte til
sommer.

På et tidspunkt taler Jesus
også om at lægge korn i jorden.
Han taler om sig selv og siger:
„Hvis hvedekornet ikke falder
i jorden og dør, bliver det kun

det ene korn; men hvis det dør,
bærer det mange fold.“
Det er meningen at et sæde-
korn skal dø og gå til grunde.
Men det er for at det kan sætte
nye strå med aks. For at høsten
kan blive god.

Jesus døde på korset og opstod
fra graven for at give liv til
mennesker. Han bar vores
skyld. Derfor kan vi få lov til
at være Guds børn og have
syndernes forladelse. Han
besejrede døden. Derfor kan vi
have et håb om et evigt liv hos
Gud på den nye jord.

I slutningen af marts fejrer vi
påske. Det er ca. samtidig med
at afgrøderne begynder at
vokse på markerne. De grønne
forårsmarker minder os om
det liv, Gud giver os. Jesus
døde på korset, ja. Men hans
død blev til liv for mange. Der
er god grund til at fejre påske
endnu en gang og sige tak til
Gud.

Venlig hilsen
René V. Jensen,


