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Dette nummer af Treklang
bliver lidt speciel for mig, i det
jeg vil skrive lidt om mig selv,
min fremtid og lidt af min
fortid.
Anledningen er, at jeg som de
fleste ved, fratræder stillingen
som forstander v. Kildehøj ved
udgangen af juli måned, og
derfor bliver dette også sidste
„nyt fra Kildehøj“ fra min hånd.
Danske Diakonhjem har hen
over det sidste år arbejdet med
at afgive et tilbud på et OPPProjekt (Offentlig, privat
partnerskab) i Holbæk Kommune.
Tilbuddet som Danske Diakonhjem har afleveret til Holbæk
Kommune, indeholder opførelse af et nyt plejehjem med
plads til 65 beboere, samt et
dagcenter med plads til ca. 60
brugere.
Ud over byggeriet er der givet
tilbud på driften i 10 år (som
kan forlænges yderligere med
5 år).
Danske Diakonhjem vinder
projektet i konkurrence med
Aleris Omsorg ( svensk firma),
Forenede Care og OK-Fonden.

Det samlede tilbud på
byggeriet samt efterfølgende
drift i 10 år, er knap ½ milliard
kroner.
Dette projekt er jeg blevet
koblet på, og da byggeriet skal
stå færdig først i 2017, så løber
min nye kontrakt frem til
marts i 2017, og afhængig af
hvilke projekter der så måtte
være på bedding, kan jeg så
vælge at forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn.
Det betyder at min ansættelse
hos Danske Diakonhjem
fortsætter, men det bliver ikke
på Kildehøj, men på Danske
Diakonhjems hovedkontor i
Vejle. Jeg er naturligvis både
stolt og utrolig glad for den
tillid Danske Diakonhjem viser
mig, og glæder mig til at gøre
hvad jeg kan for at leve op til
de nye forventninger.
Det var fremtiden, når man ser
på det arbejdsrelaterede.
Så kommer jeg til fortiden, og
her vil jeg begrænse mig til de
sidste 9 år.
Det var Kildehøj fra 2006, og
på nær de første 12 dage, har
jeg været med hele vejen, og det
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Nyt Fra Kildehøj
er der også mange af de øvrige
medarbejdere som kan sige.
Der er sket meget på Kildehøj,
og trods nedskæringer i de
bevillinger som udgør vores
årlige økonomiske formåen, så
er Kildehøj et godt hus.
Kildehøj ånden som en medarbejder forleden sagde, er
speciel i den forstand at man
på Kildehøj trives og har det
godt i det samvær man har
med hinanden. Og det gælder
beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige. Når man
har tjansen som chef for et
sådant foretagende, er kunsten at blande sig så lidt som
muligt, når det går godt, men
samtidig have øje for en
konstant udvikling, så det også
bliver ved med at gå godt. Et
gammelt ord siger at stilstand
er tilbagegang, og det tror jeg
er rigtigt.
Men for at holde gejsten oppe
og synes hver dag er en
udfordring og en glæde, så skal
man have inspiration. Og den
inspiration har jeg primært
hentet hos alle de positive og
fantastiske mennesker som
har sin gang på Kildehøj.
Frivillige giver sin tid og
energi. Medarbejderne giver
sin professionalisme og er
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bevidste om, at stoltheden i
arbejdet alene beror på, om
beboerne har et godt liv på
Kildehøj. Og de mennesker,
som vi skal skabe hjemmet og
hverdagen for, pårørende og
beboere, - de giver mange positive signaler og tilbagemeldinger. Det er med til at
give den ekstra gejst, som gør
forskellen på Kildehøj, og så
mange andre sammenlignelige
steder.
Det skal være et stort ønske for
mig, at fremtiden vil være god
ved Kildehøj og alle de beboere
som er og som vil komme på
stedet. Vi skylder vore ældre
den tilværelse vi har i dag, og
derfor har de som får behov for
hjælp, meget til gode af yngre
generationer.
Tak for et godt samarbejde,
hvilket også gælder lokalsamfund, menighedslivet,
præster m.fl., Herning Kommune og naturligvis kolleger
og support fra Danske Diakonhjem.
Til jer på Kildehøj:
En stor, velment og varm tak
fra hjertet, - fra manden som
helt sikkert vil komme til at
savne jer alle sammen.
Arne Bak

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5.august 2015 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________

13

juni - juli - aug. 2015

juni - juli - aug. 2015

Besøg vore hjemmeside på:
www.kildehoejsvenner.dk

der kan læses om:
Busture ud i det BLÅ
Vi synger "hjemlandstoner"

Gudstjenester
Danseaftener

Venlig hilsen
Kildhøjs Venner.
A

Mærkedage:
Mærkedage:

Mærkedage – fødselsdage
nov. - dec.
i juni, juli og august 2015
Børge M. Truelsen
Kirsten D. Hansen
Ingrid Vedelø
Niels Peder Hagelskjær
A. V. Lillelund Sørensen
Rigmor M. Pedersen
Ejner M. Petersen
Svend Aage Lauridsen
Dora Mørch Hauge
Anny Grethe Kjærgaard
Dagmar A. Olesen

8. juni
21. juni
23. juni
25. juni
29. juni
6. juli
25. juli
7. august
8. august
16. august
28. august

B1
D9
C 10
D 10
C2
C7
B4
B2
B 10
D3
D 12

- 09 -

Vi
ø
til nske
lyk
r
ke
!

Kildehøjs Venner

Lørdagshygge
Harmonikamusik

Løsningen
og
Vinderen af sidste
krydsord
Inge Nielsen

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Knud Verner Laursen

D4

Vi har taget afsked med:
Johanne Andersen
Ellen M. Jespersen

27. april
2. maj

B5
D 11
Ære være deres minde

Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv,
der tæller - det er mængden af liv i dine år.
12
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Arrangementskalender for

!! Nyhed Nyhed Nyhed
Nyhed!!

juni - juli - august 2015

SuperBrugsen i Vildbjerg
udlodder hvert kvartal 10.000 kr.
til støtte for lokale foreninger.
Kildehøjs Venner er blandt de 3 udvalgte i
dette kvartal - fra 1.5 til1.8.2015.
Husk derfor - når der handles i
SuperBrugsen, Vildbjerg,
at få en „mønt“ ved kassen,
og læg den så i møntstanderen,
som står umiddelbart inden udgangsdøren.
Det skal selvfølgeligt gerne være i rummet,
hvor Kildehøjs Venners navn står.
Pengene, som vi får, skal bruges til en ny
bus til Kildehøjs beboere.
Grethe Bang

Husk - Husk - Husk - Husk - Husk - Husk - Husk

Redaktionen
Arne Bak
9992 0500

Pia Sørensen
9992 0500

Deadline
Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. september 2015
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til abak@diakon.dk
Deadline er 5.august 2015
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Svend
Jensen
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Tirsdag den 7. juli kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Onsdag den 8. juli kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/ ?
Onsdag den 22. juli kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/Per Toftdahl
Lørdag den 18. juli kl. 15.00
Lørdagshygge i hus B

Tirsdag den 28. juli kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Mandag den 3. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…

KILDEH
ØJ

Onsdag den 5. august kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergangv/Asger G. Korsholm
Lørdag den 15. august kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C
Tirsdag den 25. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Onsdag den 26. august kl. 14.45
Høstgudstjeneste v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 31. august kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Hver onsdag kl. 10.30
er der andagt, sang og musik
v/Bodil Møller
....Ret til ændringer forbeholdes….
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Arrangementskalender for
juni - juli - august 2015

Mandag den 1. juni kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Mandag den 1. juni kl. 10.00
Harmonikamusik hus C
Mandag den 8. juni kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Onsdag den 10. juni kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/Asger G. Korsholm
Mandag den 15. juni kl. 10.00
Harmonikamusik hus D

Sct. Hans
Sct. Hansfest
nov.

- dec. - 09 -

Tirsdag den 23. juni 2015
Indbyder vi 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/ Marianne Bjørn.

Tirsdag den 16. juni kl. 9.00
Udflugt til Hvidsten Kro
Torsdag den 18. juni kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 20. juni kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D
Mandag den 22. juni kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner – ud i det blå…
Tirsdag den 23. juni kl. 18.00
Sct. Hans Aften
Onsdag den 24. juni kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/ ?
Mandag den 29. juni kl. 10.00
Harmonikamusik hus B

Kl. 21.00: bål i haven og vi synger midsommervisen.
Alle er velkomne !!
Pris kr. 100,- for grillmad og kaffebord.
Vin, øl og vand kan købes.
Deltager du alene v/kaffebord, bål mv, som starter kl. 20.00
er prisen kr. 25,Ved tilmelding skal man gøre opmærksom på,
om det er hele arrangementet man tilmelder sig.
Tilmelding til Pia Sørensen på tlf. 99 92 05 00 –
Og tilmelding skal ske senest tirsdag den 16. juni.
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Lokalhistorier

Præstens Spalte
Men vi skal ikke miste
modet.
For når vi har Gud som vores
Herre, fornyer han os hver
dag. Prøv at høre: „Derfor
bliver vi ikke modløse, for
selv om vort ydre menneske
går til grunde, fornyes dog
vort indre menneske dag for
dag.“ (2 Kor 4,16).

nov. - dec. - 09 -

Rene V. Jørgensen
Sognepræst

At blive ny hele tiden

Smedearbejde i
Vildbjerg.
I 1880-erne var der smedeforretning på Pugdalvej i
Vildbjerg
Smedemester Hans Julius
Hansen flyttede til Nørregade
i 1904, hvor der blev rejst en
ny bygning .
Den blev senere overtaget af
sønnen Oluf Hansen.Han blev
pensionist i 1984, hvorefter
ihærdige kræfter fik indrettet
et museum, som er særdeles
velholdt og vel besøgt.
I nærheden af smedien lå
Vildbjerg mølle, som havde
kontakt med mange landmænd vedrørende formaling af
korn eller afhentning af foderstoffer.
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Eventuel ventetid kunne så
tilbringes hos smeden, hvor
mindre redskaber kunne repareres og hestene få skoene rettet eller fornyet.
Der er senere kommet andre
smedeforretninger og mere
smedearbejde sammen med
de nye huse.
Der har dog i mange år været
brug for nye sko til hestene.
Et billede fra 1915, stammer
fra Bredgade ud for nr. 3, hvor
der bag pengeinstituttet var en
mindre smedeforretning.
Billedet er taget for 100 år
siden og viser, at hvis hesten
ikke kan komme til smeden, så
kommer smed Frederiksen ud
til hesten.
Kilde:
/ Karl Gregersen

Årene går. Hvis man er i
tvivl, kan man kigge lidt på
sin krop og se en rynke hér
eller et gråt hår dér. Med
tiden dukker der skavanker
op. Selv om jeg kun er i 40erne, så har jeg også opdaget
det:
Pludselig begynder man at få
ondt et nyt sted. Man
kommer til at tænke på, hvor
dejligt det er, når man ikke
har smerter. Og nogle gange
kan det være svært at falde
til ro og sove om natten.
Heldigvis kan vi normalt få
hjælp eller medicin, så vi
kan leve med vores
skavanker.
Vores krop er på vej til at gå
til grunde. Kroppen er på sit
fysiske højdepunkt når man
er ca. 30 år. Derefter går det
lige så stille ned ad bakke.

Det er Guds løfte til alle os,
som oplever kroppens forfald.
Gud fornyer os indeni hver
dag. Så ja, det vil ende med at
vi dør til sidst. Men nej!
Døden og forfaldet har ikke
magten over os. Når vi er
Guds børn, har han givet os
del i hans evige liv. Og derfor
vil Gud bevare os som sine
børn tværs gennem sygdom
og lidelse og død.
Udenpå bliver vi gamle og
svage og skrøbelige. Men
indeni fornyer Gud os hele
tiden, så vi kan fortsætte med
at høre til hos ham. Vores
kræfter bliver færre, men
Guds løfter og Guds magt
står fast.
God sommer.

9

