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LayOut - med hjælp fra - jensendk - Vildbjerg

Søndergade 1 A
7480 Vildbjerg
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Bredgade 14
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 1058
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Søndergade 7, 7480 Vildbjerg
Tlf: 97131036,
e-mail: vildbjerg@apoteket.dk
Web: www.vildbjergapotek.dk
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Klinik For Fodterapi
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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 1
7480 Vildjerg
Tlf. 96921555
www.bodata.dk
Salg & Service
Reparation

Netværk
Hardware & Software

Som ny Forstander på
Kildehøj er det mig en stor
fornøjelse, at sige tusind tak
for den varme modtagelse jeg
fik mandag den 10.8, hvor jeg
havde første arbejdsdag her
på Kildehøj.
Det er helt fantastisk at
komme til Kildehøj, hvor jeg i
den grad mærker, at der
„summer“ af liv og aktivitet,
og hvor så mange frivillige,
pårørende, medarbejdere
mm, alle gør så stor en indsats
for, at beboerne får omsorg,
livskvalitet og nærvær i deres
dagligdag.
Man mærker meget hurtigt,
at her er rigtig godt at være…
Hvis jeg kort lige skal benytte
lejligheden til at skrive et par
ord om mig selv, kan jeg
nævne, at jeg hedder Vanda
Vestergaard og er 49 år
gammel.
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Jeg bor i Viborg sammen med
min mand og vi har sammen
2 dejlige drenge på 19 og 22
år.
Jeg er uddannet sygeplejerske og har som sådan
arbejdet i mange år - både
som
almindelig
sygeplejerske, som underviser og
konsulent samt som leder
flere forskellige steder.
Jeg er rigtig glad for naturen
og går meget gerne i haven.
Herudover dyrker jeg motion
- helst i det fri - og er meget
glad for løb og mountain bike.
Jeg ser frem til at have mine
dage her på Kildehøj og
glæder mig rigtig meget til
samarbejdet med alle her.☺
Mange hilsner
Vanda Vestergaard,
Forstander Kildehøj
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Som det kan siges.
En mand forsøgte at forstå Gud, og spurgte derfor:
- Gud, hvor lang tid er en million år for dig?
- En million år er som et sekund for mig,
svarede Gud.
- Men hvor meget er så en million kroner for dig?,
ville manden vide.
- En million kroner er et par håndører for mig,
svarede Gud.
- Må jeg så ikke bede om et par håndører af dig?
spurgte manden.
- Jo selvfølgelig svarede Gud; lige et sekund.....

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

"Alle, som ønsker at komme i Himlen, bedes rejse
sig op"sagde prædikanten
til forsamlingen.
Alle, med undtagelse af en enkelt rejse sig op,
og prædikanten spurgte hvorfor
han blev siddende? Og han havde svaret parat:
"Fordi jeg aldrig har kunnet fordrage
selskabsrejser!"
Skønt er det, vi ser.
Skønnere er det, vi forstår.
Skønnest er det, vi ikke fatter.
Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv,
der tæller - det er mængden af liv i dine år
4

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

Jeg hedder Pernille Lund
Munch og jeg blev ansat som
afdelingssygeplejerske på
Kildehøj den 1. maj 2015.
Jeg blev uddannet social - og
sundhedsassistent i 2000 og
siden da har jeg arbejdet i
A

psykiatrien, på sygehuse og
i kommunen.
I 2013 blev jeg uddannet
sygeplejerske og herefter
ansat på Lind Plejecenter.
Jeg bor i Vildbjerg sammen
med min mand og vores 3
børn på 14, 11 og 8 år. Jeg er
meget glad for at være en
del af hverdagen på
Kildehøj, hvor Danske Diakonhjem og Kildehøjs
værdigrundlag og menneskesyn matcher mit eget og
hvor hver enkelt beboer og
det gode hverdagsliv er i
centrum.

Løsningen
og
Vinderen af sidste
krydsord
Ellen Rohwer

12

Mærkedage – fødselsdage
nov. - dec.
i september - oktober 2015
Ingeborg Thusing 9. september
Ane Sørensen
15. september
Dagny M. Pedersen 27. september
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Ny afdelingssygeplejerske

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Knud Verner Laursen
Olga Viola Villsen
Ingrid Birgit Hansen

D4
B5
D 11

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

27. april
2. maj

B5
D 11
Ære være deres minde

Jeg er ked af, at du faldt i søvn under min prædiken,
bemærkede præsten til et sognebarn.
- Det skal du sandelig ikke være, præst!
Det er da en kompliment!
Tror du, jeg turde falde i søvn hos et menneske,
jeg ikke har tillid til?
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Arrangementskalender for

!! Nyhed Nyhed Nyhed
Nyhed!!

eptember - oktober 2015

Torsdag den 1. oktober kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Vi mangler:

nov. - dec. - 09 -

Mandag den 5. oktober kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Overskud af rødbeder og græskar:

Tirsdag den 6. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D

Har du overskud af ovennævnte, så vil Kildehøj med glæde
modtage rødbeder og græskar.
Henvendelse på
99 92 05 00
spørg efter Lilli eller Birgit.

Efterlysning:

Mandag den 19. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Torsdag den 22. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Torsdag den 29. oktober kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Redaktionen

Pia Sørensen
9992 0500

Deadline

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. november 2015
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk
Deadline er 5.oktober 2015
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Tirsdag den 13. oktober kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Lørdag den 17. oktober kl. 15.00
Lørdagshygge i hus B

Vi mangler bage - damer
Har du lyst til at være en del af vores frivillige
„bage-damer-team“
Så henvend dig til Lilli eller Birgit
99 92 05 00

Vanda
Vestergaard
9992 0500

Torsdag den 8. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen

Svend
Jensen

Hver onsdag kl. 10.30
er der andagt, sang og musik
v/Bodil Møller
Onsdag den 2. september starter
„nisse-pigerne“ og mødes
efterfølgende hver onsdag kl. 19
....Ret til ændringer forbeholdes….
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Arrangementskalender for
september - oktober 2015
Mandag den 7. september kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 8. september kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 10. september kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Per Toftdahl
Mandag den 14. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå
Tirsdag den 15. september kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 17. september kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 19. september kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D
Mandag den 21. september kl. 10.00
Harmonikamusik - hus C

KILDEH
ØJ

Tirsdag den 22. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 24. september kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 28. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå

Generalforsamling

nov. - dec. - 09 Kildehøjs Venner indkalder til
generalforsamling
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 19.00
A-husets mødelokale
1.
valg af dirigent
2.
valg af stemmetællere
3.
formandens beretning
4.
fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
5.
fastsættelse af kontingent for det kommende år
6.
beretning fra udvalg
7.
valg af bestyrelse
8.
valg af suppleanter
9.
valg af revisor
10. behandling af indkomne forslag
11. eventuelt.
På valg til bestyrelsen er:
Børge Gammelager, Inger Møllebjerg og Grethe Bang
På valg som suppleant: Inga Johansen og Anna Møllebjerg
På valg som revisor: Birte Hoffmann
Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 10, skal formuleres
skriftligt og være formanden i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og der
serveres kaffe u/b.
Bestyrelsen Kildehøjs
Venner

Tirsdag den 29. september kl. 19.00
Generalforsamling i Kildehøjs Venner
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Præstens Spalte

Lokalhistorier

efteråret – inden det bliver
vinter.
Årstidernes vekslen er et
billede på menneskelivet.
Når man bliver ældre – og
måske får brug for andres
hjælp til at klare hverdagen –
så har vi lagt livets forår og
sommer bag os. Vi véd, at vi
ikke har lige så mange år
tilbage at leve i, som antallet
af år vi har levet. Vi er
kommet til livets efterår – og
vi véd, at livets vinter –
døden - nærmer sig.
Men – igen: naturens vekslen
er vores trøst midt i alt det
triste. Vi véd, at det bliver
forår igen efter vinteren. På
samme måde må vi have lov
til at tro på, at der venter os
et nyt liv efter døden. Det er
vort kristne håb. Et håb der
er knyttet til Jesu død og
opstandelse. Som han opstod,
skal vi opstå.
Når vi tror på Jesus Kristus
som vores frelser og Herre,
så venter der os et nyt liv på
den anden side af graven. Et
nyt forår. Et evigt liv.
Selv dér hvor alt andet
forgår.
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v/sognepræst
Per Toftdahl

Efterår
Vildbjerg 1900
Det pågældende foto er taget
fra Vildbjerg mølle, som havde
sin plads hvor møllegade
munder ud i Nørregade. Den
gamle kirke er med på billedet,
og derfor er der tale om en tid
før 1905.
Til højre er der to skorstene,
et tilhørende det første mejeri
fra 1886 på Vestergade 1. Det
har den mindste skorsten.
Andelsmejeriet blev bygget i
1899 på Burgårdsvej.
I forgrunden står en flok personer, måske en skoleklasse,
der fik lov til at være med.
Personerne står lige midt for
nuværende Møllegades udmunding i Jyllandsgade.
Huset bagved er manufakturforretningen, dog senere
udvidet med en etage. Det
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hvide hus til højre er totalt
ombygget.
I forgrunden til venstre skimtes et par gavlender. De findes
tilsyneladende endnu på Jyllandsgade 8.
Tømmerhandelen blev startet
1896, og bygninger ligger ned
mod Vestergade og tager
pladsen ud mod Jyllandsgade.
Bag Tømmergårdens gavl ligger en beboelsesbygning, formentlig anvendt at Chr.
Iversen. En del af bygningen
findes endnu og blev bl. a.
anvendt som kontor. Langs
Vestergade i højre side af billedet ligger enkelte huse, som
ikke umiddelbart er genkendelige.
For en ordens skyld skal nævnes, at kirkegårdens areal er
det samme som i 1899.

September er vores første
efterårsmåned. Vi har lagt
sommeren bag os: en våd og
kold juli måned og en dejlig,
varm august måned.
Allerede nu er de første
marker blevet høstet, der er
pløjet og harvet og lagt nye
korn i jorden. Og vi kan
forhåbentligt se frem til
nogle efterårsdage, hvor
træernes blade får mange,
forskellige farver.
Alt, hvad der spirede og
groede og blev moden til
høst i foråret og sommerens
løb, har fået os til at undre
os. Vi undrer os over
naturens kræfter og Guds
skaberværk.
Samtidig må vi også se i
øjnene, at alt det skabte
lægges øde i løbet af

Kilde: / Karl Gregersen
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