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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

2

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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Så er sommerferien ved at
være afviklet og de faste
medarbejdere, som beboerne
kender, er ved at være tilbage
på Kildehøj. Vi har haft en god
sommer med nogle rigtig dygtige sommervikarer – det er vi
rigtig glade for.
Vi havde inden sommerferien
en dejlig arbejdslørdag den 21.
maj, hvor vi sammen med
pårørende og frivillige fik
ordnet en masse praktiske
opgaver inde og ude. Vi fik
repareret hegnet til dyrene, og
har hen over sommeren haft 2
geder og kyllinger. Kyllingerne
begynder at lægge æg til
efteråret og så skal vi i gang
med at samle æg ind.
Vi havde den 7. juni sommerudflugt til Haunstrup dyrepark, hvor medbragt picnic og
drikkevarer blev nydt - en
dejlig dag !
Sct. hans aften forløb fint med
båltale ved Ellen Rohwer,
sange, bål og formidabelt
solskinsvejr. En dejlig aften.
Erindringsdans – et projekt
med Alzeimerforeningen –
blev afsluttet inden som-

merferien med et stort
afdansningsbal den 8 juni, hvor
Skjern Salonorkester kom og
spillede op til dans
Det var en meget dejlig aften.
Her i sommerferien har vi haft
et lidt mindre aktivitetsiveau,
men starter nu op igen med
fuld kalender.
Vi starter erindringsdans op
igen 1. september og danser
torsdag hver 14 dag indtil
onsdag 2. november, hvor vi
igen i samarbejde med Kildehøjs venner har afdansningsbal
med Skjern Salonorkester.
En frivillig af huset har syet de
smukkeste skørter i skønne
farver tyld til damerne og til
mændene er der syet butterfly
i forskelligfarvet silke. Alt
dette skal vi have på når
danseeftermiddagene starter
1. september 15-16. Vi mangler
frivillige til at danse – så har
du lyst eller kender nogen der
har, så lad os endelig vide det
Børnene fra 3. klasse på skolen
starter igen med højtlæsning
for beboerne i uge 34 – det er
til glæde for os alle sammen.
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Nyt Fra Kildehøj
Tirsdag 16. august til fredag 19.
august tog vi på sommerferie i
4 dage i Hou – vi har glædet os
længe
Kildehøj har lørdag 24. september i samarbejde med
Vildbjerg menighedsråd arrangeret en masse aktiviteter i
forbindelse med „Huskedag“
hvor der er aktiviteter i kirken,
kirkecentret med frokost,
hestevognskørsel til Kildehøj
og mange aktiviteter på

Kildehøj fra kl 12.30. F.eks
udstilling af gamle landsbrugsmaskiner, dans, udstilling fra Blomsterapotek, besøg
af optiker og Vestjysk Hørecenter mm.
Sæt kryds i kalenderen denne
dag.
I er ellers altid velkommen til
at besøge vores hjemmeside.
Se:www.plejehjemmetkildehoj.dk

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

De bedste hilsner
Vanda Vestergaard, forstander
Kildehøj

SYSTEMATIK.
Biskoppen havde fået et ny kontordame.
Efter nogen tid indløb der klager over hende.
Hvordan i Alverden er det det dog,
De arkiverer alle vore breve?
Det er jo ikke til at finde hoved eller hale i..
- De er sat ind efter det bibelske system.
Bibelsk system?
- Ja. Søg og du skal finde!

Kildehøjs Venner

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7611-0004321557
Konto nr. til donation til ny bus: 7611-0001013876
Vores hjemmeside er på flg. adresse brug den gerne flittigt.
www.kildehoejsvenner.dk
4

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5. oktober 2016 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Som det kan siges.

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner
Mærkedage:

nov. - dec. - 09 -

BØRN.
Damen: Vokser din nye lillebror godt?
Lille Poul: Han er ikke vokset ret meget,
men i søndags var vi i kirke,
og der blev han vandet, så nu hjælper det nok.
"Høflighed er som luften i bildæk den koster ikke noget, men gør rejsen mere behagelig".
Livet kan kun forstås baglæns, men det må leves forlæns.
SKOLEN.
- Far, hvem var Columbus?
- Sig mig en gang, knægt!
følger du overhovedet ikke med i religionstimerne?
A

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord
Arne Lauritsen

Kildehøjs Venner
indkalder til generalforsamling
den 13.9.2016 kl. 19 i hus A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af Dirigent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Beretning fra udvalg
Valg af bestyrelse – på valg: Margit Olesen og Børge
Gammelager Nielsen. Margit Olesen modtager ikke
genvalg
8. Valg af suppleant – på valg: Anne Møllebjerg
9. Valg af revisor – på valg: Birthe Hoffmann
10. Behandling af indkomne forslag
11. Evt.
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

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med
at glæde andre.
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Bestyrelsen
Kildehøjs Venner
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Arrangementskalender for

Mærkedage:
fødselsdage i

september - oktober
C4
D6

Margrethe Andersen
Dagny Marie Pedersen

C3
B8

25. september
27. september

Vi
ø
til nske
lyk
r
ke
.
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september - oktober 2016
Ingeborg Thusing
9. september
Ane Sørensen
15. september

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Margrethe Andersen

C3

Lis Kloster Nielsen
Arnhild Aud Olsen

B7
C8

Aage Østergaard

C 12
Vi har taget afsked med:

Niels Peder Jensen Kallestrup
Laurids Lange Holste
Dora Freemont Madsen
Svend Aage Petersen
Kirsten Damgaard Hansen

4. juni
14. juni
23. juni
22. juli
23. juli

B7
C8
D8
C 12
D9

Ære være deres minde

Redaktionen
Vanda
Vestergaard
9992 0500

Deadline

Pia Sørensen
9992 0500

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

Svend
Jensen

Torsdag den 29. september kl. 15.00
Dans – hus C
Mandag den 3. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik hus D
Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 6. oktober kl. 10.00
Stjernestunder Vildbjerg Kirke
Mandag den 10. oktober kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 11. oktober kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holder hus B
Torsdag den 13. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Per Toftdahl
Torsdag den 13. oktober kl. 15.00
Dans – hus C
Lørdag den 15. oktober kl. 15.00
Lørdagshygge hus C
Mandag den 17. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik hus B
Tirsdag den 18. oktober kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 27. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/A. Korsholm
Torsdag den 27. oktober kl. 15.00
Dans – hus C
Mandag den 31. oktober kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Donation til
bussen,
er nået til.

Hver onsdag kl. 10.30 er der andagt,
sang og musik v/Bodil Møller
Ret til ændringer forbeholdes….
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Arrangementskalender for
september - oktober 2016

Torsdag den 1. september kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Torsdag den 1. september kl. 15.00
Dans – hus C
Mandag den 5. september kl. 10.00
Harmonikamusik i hus B
Tirsdag den 6. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 8. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 12. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 13. september kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B
Tirsdag den 13. september kl. 19.00
Generalforsamling - Kildehøjs Venner
Torsdag den 15. september kl. 10.00
Stjernestunder Vildbjerg Kirke
Lørdag den 17. september kl. 15.00
Lørdagshygge hus B
Mandag den 19. september kl. 10.00
Harmonikamusik hus C
Tirsdag den 20. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Torsdag den 22. september kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Lørdag den 24. september
HUSKEDAG se opslag på Kildehøj + Lokalavisen
Mandag den 26. september kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
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Huskedag

Sæt X i kalenderen

nov. - dec. - 09 -

HUSKEDAG
24. september 10.00 – 15.00
Stjernestunder
Demens
Kildehøjs Venner
Hestevognstransport
Erindringsdans
Udstilling af traktorer, mejetærskere og biler
Salgsboder
Optiker John Petersen
BlomsterApoteket
Alzheimerforerningen
Vestjyllands hørecenter
(arrangeres i samarbejde med Vildbjerg menighedsråd og Kildehøj)

Se annonce i Lokal Avisen
ENGEL
- Hvordan bærer du dig ad med
at hugge en engel ud i sten?
- Det er nemt nok. Man tager bare en en stenblok,
og så hugger man alt det væk, der ikke ligner en engel..
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Lokalhistorier

Præstens Spalte

Thomas Tomsens arbejdsplads.

i Vildbjerg
omkring år
1900.

Niels Mouritsen fik sig solidt
etableret i Nørregade. Efter et
ophold i Nøvling, byttede han
med degnen i Vildbjerg, så han
fik mølle og jord. Han byggede
derefter sin firlængede gård, hvor
der bl. a. blev plads til landmændenes heste, når der blev kørt
korn til mølle. Niels Mouritsen
købte den vestlige del af Over
Burgårds jord 1882, da gården
blev nedlagt. På det tilkøbte areal
er en stor part af det nuværende
ældre Vildbjerg vokset op. Han
byggede hotellet 1883. Han
huskes især for arbejdet vedrørende jernbanen, indviet 1904,
men ellers var han med i mange
foreninger, hvor hans arbejde
blev styret fra gårdens beskedne
stuehus, som endnu ligger på
Bredgade 25.
23- årige Thomas Thomsen
startede i 1904, hvor han overtog
den del af tømmergårdens
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Af pastor
Per Toftdahl,
Vildbjerg

3 iværksættere

virksomhed, der varetog
byggeriet. Han fik fat i jord på
Vestergade 13, hvor han fik et
beskedent kontor, men en stor
byggeplads. Der skulle være
plads til at tildanne de større
bjælker, bl. a. til Vildbjergs nye
kirke i 1905. Han beskæftigede
alt 10 - 20 mand og havde
mange forskellige opgaver, bl.a.
flere af de nye stald-bygninger.
Smedemester Hans Julius
Hansen havde oprindelig et
smedeværksted på Pugdalvej i
1880-erne. I 1904 blev det
flyttet til Nørregade 16. Her
ligger det stadigvæk, men som
musæum. Hans Julius fandt ud
af, de heste, der fragtede korn
til møllen, skulle have skiftet
sko. Landmændene havde
sikkert en hel del andre ting,
som smeden skulle ordne ved
samme lejlighed.
Kilde: Karl Gregersen

Han vil sit menneske – og derfor
sørger han for føde og klæder til
rette tid.
Men Gud giver os ikke blot den
legemlige føde. Han giver os også
åndelig føde. Et menneskeliv – et
kristenliv – beror ikke kun på det
materielle, men i høj grad også på
det åndelige. Det kan vi på ingen
måder undvære.
Derfor er det godt at lytte til
ordene fra Johannesevangeliet
kapitel 6 vers 33 – 35, hvor der
står: For Guds brød er det, der
kommer ned fra himlen og giver
liv til verden.« De sagde til ham:
»Herre, giv os altid det brød!
Jesus sagde til dem: »Jeg er livets
brød. Den, der kommer til mig,
skal ikke sulte, og den, der tror
på mig, skal aldrig tørste.
Fra himlen sender Gud noget
godt til os: sin søn Jesus Kristus.
Han er livets brød. Han er vores
åndelige føde. Når vi kommer til
ham med alt, hvad der er vort, så
skal vi aldrig sulte. For han vil
give os af alt dét, der er hans. Og
når vi tror på ham, skal vi aldrig
tørste. Han tager imod os i dåben.
Han tilgiver os ved sit nadverbord. Han velsigner os.
Han frelser os af sin nåde, når vi
tror på hans lidelse, død og
opstandelse.
Lad Jesus være dit livs brød!

Den evige hvile
Det er høsttid. Hvad der blev lagt
i jorden sidste efterår og dette
forår, er nu klar til høst. Det, der
blev sået, har spiret og er vokset
er nu modent. Og det gælder ikke
bare græsset, kornet, rapsen og
majsen på marken. Det gælder
også kartofler, gulerødder, bær og
frugt.
Når vi ser på resultatet af menneskers arbejde, må vi undres
over, at det kan lade sig gøre at
høste så meget – enten det så er
til foderbrug eller til menneskeføde. Denne undren bør give sig
udslag i en tak til Gud. Til Gud,
der har skabt alt. Til Gud, der hele
tiden opretholder sit skaberværk.
Til Gud, der sørger for væksten.
Nok er det mennesker, der sørger
for, at jorden er tjenlig, men det
er og bliver Gud, der giver vækst,
og som sørger for, at tingene
modner på marker og i haver.
Det er med til at fortælle os, at
Gud har omsorg for sit skabte
menneske. Omsorg for dig og mig.
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