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nov. - dec. - 09 TREKLANGEN

Stadionvej 3 - 7480 Vildbjerg
Tlf.: 9692 1188
www.dit-center.dk

VILDBJERG APOTEK
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LD

EH
Tlf.: 9713 3333
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LayOut - med hjælp fra - jensendk - Vildbjerg

Søndergade 1 A
7480 Vildbjerg

KI

Bredgade 14
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 1058

ENN SEN
VE ED
KR

Søndergade 7, 7480 Vildbjerg
Tlf: 97131036,
e-mail: vildbjerg@apoteket.dk
Web: www.vildbjergapotek.dk

LOKALSAMFUNDET
KILDEHØJS VENNER
november - december 2015 - januar 2016

nov.-dec.-15 - jan. 16

nov.-dec.-15 - jan. 16

Klinik For Fodterapi

nov. - dec. - 09 -

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 1
7480 Vildjerg
Tlf. 96921555
www.bodata.dk
 Salg & Service Netværk
 Reparation
 Hardware & Software
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Vi nyder det dejlige og varme
efterårsvejr og er ved at
„høste“ det sidste i vores
køkkenhave. Glashuset bruger
vi fortsat - men der er ved at
være køligt derude om dagen.
Fersknerne, som vi havde
derude, høstede vi for en
måneds tid siden - og de
smagte herligt!
Vi er i fuld gang med at planlægge nye aktiviteter -til
glæde for vores beboere,
frivillige, pårørende og alle
medarbejderne.
Således er næste års sommerferie nu på plads. Turen
går næste år til Hou, hvor vi
har lejet 3 feriehuse fra tirsdag
16.8- fredag 19.8 (uge 33)
Vi glæder os og håber på, at
vejret også næste år vil være
med os.
Til næste år har Kildehøj 10 års
jubilæum onsdag den 4.5.
Forberedelserne til denne
store dag er allerede i gang –
og vi glæder os allerede til at
fejre dagen med beboerne og
hinanden.
Ellers er der jo løbende arrangementer, som der plejer, og vi

nyder og sætter pris på alle,
der kommer her i huset.
Vi har planer om at lave en
„staudehave“ så beboerne får
nogle farver og dufte, som kan
berige deres hverdag. Derfor
vil vi gerne opfodre alle til, at
de ved beskæring af deres
stauder, tænker på os og
kommer
omkring
med
eventuelle beskæringer. Vi
opbevarer så stauderne og vil
få lavet et bed, når muligheden
viser sig.
Inden længe starter juleforberedelserne. På Kildehøj
skyder vi forberedelserne i
gang med arbejdslørdagen den
21. november, hvor beboere,
pårørende og medarbejdere vil
klargøre hjemmet til Jul. Vi
glæder os til at byde rigtig
mange pårørende velkomne
denne dag, som slutter af med
en frokost.
HUSK TILMELDING
Afslutningsvis vil jeg gerne
benytte denne lejlighed til at
ønske alle læsere af Treklang,
Glædelig Jul samt et
Godt og Lykkebringende
Nytår.
Bedste hilsner Vanda Vestergaard,
forstander på Kildehøj
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Julestue / julemarked på Kildehøj

Tirsdag den 24. november kl. 19.00

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Rundt i husene finder I disse ting:
Lotteri med fine gevinster
Salgsbod med juleting, dekorationer og meget
mere..
Kaffe med hjemmebag
Gløgg og æbleskiver
Alle er velkomne til at være med.
Overskuddet går til driften af Kildehøjs bus.
Venlig hilsen
Kildehøjs Venner og Kildehøj
Kildehøjs Venner

Vores hjemmeside er på flg. adresse brug den gerne flittigt.
www.kildehoejsvenner.dk
4

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

Vil hermed ønske
alle vores læsere
En glædelig jul
samt
et godt og fredfyldt nytår.
Tak for året der gik.

Hans Otto Larsen
Elisabeth Nielsen
Laurids Lange Holste
Elly Sandbæk Knudsen
Elisabeth Christoffersen
Jensine B. Christensen
Georg Møllebjerg
Jens Brouw

1. november B 6
20. november D 1
25. november C 8
29. november D 5
5. december C 6
22. december D 7
16. januar
C1
23. januar
C9

- 09 -

Vi
til ønsk
lyk er
ke
!

Redaktionen !

Mærkedage – fødselsdage
i
nov. - dec.
nov - dec 15. - januar 2016

Vi har taget afsked med:
Anny Grethe Kjærgaard
Knud Verner Laursen

10.september D 3
30. September D 4
Ære være deres minde

A

Løsningen
og
Vinderen af sidste
krydsord
Valborg Jensen
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Som det kan siges.
HØRT PÅ BODEGAEN
- Brug aldrig 30 kroner på at få renset en skjorte.
Gå ind i Kirkens Korshærs genbrugsforretning og
giv den til dem.
De vasker og stryger skjorten,
og næste dag kan du købe den tilbage for en tier.
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Arrangementskalender for

Arbejdsdag på Kildehøj

nov.- dec.- 15. - januar 2016

Husk !!!

Mandag den 30. november kl. 10.00
Harmonikamusik i hus B

i kalenderen

nov. - dec. - 09 -

Torsdag den 3. december kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Arbejdsdag for alle pårørende til beboere på
Kildehøj:
Lørdag den 21. november
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9

Tirsdag den 8. december kl. 10.00
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 10. december kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang
v/Anne Grethe Guldager
Mandag den 14. december kl. 10.00
Harmonikamusik i hus C
Lørdag den 19. december kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D

Vi slutter med frokost kl. 12.30

Torsdag den 24. december kl. 9.30
Julegudstjeneste v/Rene‚ V. Jensen

Tilmelding til Pia - 99 92 05 00 senest fredag den 13. november 2015

Redaktionen

Vanda
Vestergaard
9992 0500

Pia Sørensen
9992 0500

Deadline

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

Arrangementer
for januar 2016
– se opslag på Kildehøj
Hver onsdag kl. 10.30
er der andagt, sang og musik
v/Bodil Møller
Hver onsdag kl. 19.00 mødes Nisse-Pigerne
....Ret til ændringer forbeholdes….
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Arrangementskalender for

nov.- dec.- 15. - januar 2016
Mandag den 2. november kl. 10.00
Harmonikamusik hus C
Onsdag den 4. november kl. 19.30
Danseaften m/Skjern Salon Orkester
Lørdag den 7. november kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C
Tirsdag den 10. november kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Onsdag den 11. november kl. 11.30
Herrefrokost
Torsdag den 12. november kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 16. november kl. 10.00
Harmonikamusik i hus D
Torsdag den 19. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 21. november kl. 9.00
Arbejdsdag på Kildehøj
Tirsdag den 24. november kl. 19.00
Julemarked
Torsdag den 26. november kl. 10.30
Gudstjeneste
m/altergang i Timring Kirke v/Per Toftdahl

10

Kontingent

nov. - dec. - 09 KONTINGENT
Så er det igen tid for et nyt kontingent år.
Inden for den næste måned,
vil der blive opkrævet det næste års
kontingent, som er på kr. 75,00.
Såfremt man ønsker det, så kan kontingentbeløbet indbetales
på Vennekredsens konto i Handelsbanken.
Nummeret er: Reg.nr. 7611 konto nr. 0004321557.
På forhånd tak.
Grethe Bang
Formand for vennekredsen

Som det kan siges.
HJEM FRA FERIE

Andersen kom hjem fra ferie i Frankrig og landede med Air
France i Kastrup Lufthavn.
Han gik fløjtende igennem tolden og blev selvfølgelig standset.
Næh, han havde skam
ikke noget at deklarere ...
- Hvad er der så i den store plasticdunk, spurgte tolderen.
- Det er helligt vand fra Lourdes.
Det har jeg lovet min gamle mor.
Det skal efter sigende kunne udføre mirakler.
Tolderen skruede låget af dunken og lugtede til indholdet:
- Det lugter af cognac, sagde han og så på Andersen.
- Herren være velsignet, udbrød Andersen:
- Endnu et mirakel ...
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Lokalhistorier

Præstens Spalte
eller dødt? „Den gamle
kiggede på ham og svarede:
„Om det er levende eller dødt,
det er i dine hænder… „
Afgørelsen er din… eller afgørelsen er vores - din og min.
På samme måde er det vel med
os, når vi møder hinanden. Vi
er i de andres hænder, og de
er i vores. Vi kan få det
menneske, vi står overfor, til
at blomstre og glædes og flyve
videre med et smil på munden.
Eller vi kan gøre livet mindre
og trist for hinanden. Jeg tror,
de fleste af os kender det på
godt og ondt.
I kristentroen skal vi minde
hinanden om, at vi alle sammen
er i Guds hånd. Det tror jeg på.
Og det kan vi leve vort liv på.
Det betyder ikke medvind på
alle cykelstier eller på alle
livets veje. Langt fra. Men det
betyder, at vi aldrig er alene.
Heller ikke når det føles
sådan. Når mørket er mørkest,
så er Gud hos os.
Lars Busk Sørensen beskriver
i en salme sammenhængen
mellem Guds hænder og vore:
„Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.“
(DDS 370)

nov. - dec. - 09 -

v/sognepræst
Anne Grethe
Guldager

Sociale tiltag
i Vildbjerg sogn.
I 1871 blev der bygget fattighus
i Vildbjerg.
Huset var var beregnet til 21
fattiglemmer. og fordelingen blev
personer i næsten alle aldersklasser.
En del ældre kom til at bo på
Asylet, som det senere blev kaldt,
fordi deres børn ikke kunne klare
aftægtsforpligtelsen.
Fattiglemmerne skulle arbejde på
den tilhørende gård.
Efterhånden steg behovet for at
finde en bedre pasnings-ordning
for de ældre, men det skete først
i 1936, hvor der blev bygget et
nyt hjem for den ældre generation. I første omgang til 20
personer, men i 1956 udvidet med
12 værelser.
Befolkningstallet i Vildbjerg sogn
stiger og behovet for omsorg af
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den ældste generation ønskes
forbedret, så i 1975 tages et nyt
plejehjem, Ågården, i brug med
36 pladser Da mange ældre ønsker at blive i eget hjem så længe
som muligt, og hjemmeplejen er
indrette derefter, opnår forholdsvis færre personer et
plejehjemsophold.
Et nyt plejehjem, Kildehøj, blev
taget i brug 2006 Her er der
taget hensyn til beboernes
helbredstilstand samt til de mest
praktiske arbejdsforhold for
personalet.
Her er der 36 pladser som stort
set siden 1956, og dermed et
næsten konstant antal plejehjemspladser som i 1956.,selvom
befolkningsantallet er næsten
tredoblet.
Antal personer, Vildbjerg sogn:
1860 - 500 / 1930 - 1836 /
2015: Vildjerg by - 4045.
Kilde: / Karl Gregersen

Vi er i hinandens hænder
Der var engang en klog gammel mand, som boede i en fjern
by.
Mange kom til den gamle for at
få hjælp og råd. De kom, når de
var i tvivl, eller når noget i
deres liv var gået i stykker.
Han hjalp dem. Han kunne få
folk til at se, hvad der var det
rigtige eller forkerte at gøre.
Han
lyttede
og
hjalp
mennesker videre. En dag kom
der nogle mænd, som ville
lægge en fælde for ham. De var
trætte af at høre om hans
visdom, og de ville sætte ham
til vægs. De havde fanget en
lille fugl. Den ene stod med
fuglen skjult mellem hænderne. Han holdt den, så den
lige akkurat levede. Klemte
han, ville fuglen dø. Åbnede
han hænderne, ville den flyve
ud i det fri.
Han spurgte den gamle kloge
mand: „Sig mig, om det jeg har
mellem hænderne er levende

Anne Grethe Guldager
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