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

VILDBJERG APOTEK

ØJ
LD

EH

Ole‘s Dyr - www.olesdyr.dk/
Jernbanegade 7, 7480 Vildbjerg
Mobil 60146620

Telefon: 7234 9019
Email: vildbjerg@tojeksperten.dk
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LayOut - med hjælp fra - jensendk - Vildbjerg

Kirkegade 1A
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
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april - maj 2017

Klinik For Fodterapi
johs. Pedersen - Østvænget 18 A
7480 Vildbjerg
Tlf.: 7026 0035
E-mail: Vildbjerg@danbolig.dk
Fax.: 9713 3591

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@tmjh.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

Så er foråret ved at vise sig så
småt og her på Kildehøj nyder
vi, at det er længere lyst og
fuglesang om morgenen.
Vores frivillige chauffører er
startet med at køre „ ud i det
blå“ med beboerne - det er
dejligt igen at kunne komme
lidt omkring i lokalområdet og
følge med i, hvad der sker.

Østergade 2 1
7480 Vildjerg
Tlf. 96921555
www.bodata.dk
 Salg & Service Netværk
 Reparation
 Hardware & Software

Vi har netop afviklet vores
store årlige fest for de friillige
hjælpere på Kildehøj; det blev
en dejlig aften med levende
musik, en 3 retters menu og
masser af sang og underholdning.
Vi havde igen lodtrækning på
indgangsbilletten og lokalsamfundet har givet masser af
sponsorgaver til denne aften;
tusind tak for støtten til alle
dem, der har sponsoreret
Som et nyt tiltag havde vi
også et nyt indslag, nemlig
Bankospil.
Alt i alt en dejlig aften.
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Græsset begynder snart at gro
og vi får dyrene hjem fra
vinterhiet.
De skal op og gå ved skoven
igen og vi skal til at overveje,
hvad vi ellers kan finde på af
nye tiltag udendørs op til vores
arbejdsdag den 20. maj.
Vi glæder os til foråret og
sommerens komme med alle
de dejlige aktiviteter, det
indebærer.
Mvh
Vanda

DIPLOMATI
En udenlandsk diplomat
undrede sig over, at
folketingets
åbning blev fejret med en
gudstjeneste.
- Beder præsten virkelig for
folketingets medlemmer,
spurgte han en dansk
kollega.
- Nej, han ser ud over
medlemmerne, og så beder
han for folket!

3

april - maj 2017

april - maj 2017

Lidt sjov
sjov ii gaden
gaden
Lidt
NORDSJÆLLAND

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Jesus rejste lidt rundt for at opleve verden.
På sin færd kom han til Hornbæk,
hvor han stod og skuede ud over Øresund
og videre op i Kattegat.
- Det er dog en ustyrlig masse vand,
I har heroppeiNordsjælland!
sagde han til en af de fastboende, der sad på Stokken,
fiskernes bænk.
- Jo, da. Sandt nok.
Og så er det endda kun overfladen, du kan se!

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

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. maj 2017 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Lidt sjov
sjov ii gaden
gaden
Lidt
Mærkedage:

Ferie

NYT EMBEDE

nov. - dec. - 09 -

Beboersommerferie i Hou

Fra 15. august til 18. august 2017

Præsten skulle rejse fra sit sogn, efter nogle års tjeneste.
Da han havde holdt sin sidste gudstjeneste,
kom en gammel kone hen og sagde:
"Jeg er nu alligevel ked af at du rejser."
Præsten svarede:
"Det skal du ikke være ked af. Der kommer nok en ny præst,
der er lige så dygtig som jeg er."
Så sagde konen:
"Det er jeg ikke så sikker på. Jeg har oplevet fem præster her i
sognet, og de bliver ringere og ringere."
NÅDA

Nærmere information senere..
A

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord
Astrid Rasmussen

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med
at glæde andre.
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Grosserer Madsen havde pludselig tjent en masse penge
og skulle selvfølgelig til at holde travhest.
Foreløbig har de købt én og fru grosserer Madsen fortæller
med stolthed i stemmen, at dens stamtavle går helt tilbage til
apostlenes heste.
HIMLEN
"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!"
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Arrangementskalender for
april - maj 2017

Mærkedage:
fødselsdage i april - maj 2017
10.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
15.05.2017
28.05.2017

C 11
B 7
D 1
B 12
B 6

Vi øn
sk
tillyk er
ke.

Astrid Rasmussen
Lis K. Nielsen
Kirstine Jakobsen
Villy H. Johansen
Ruth Rasmussen

Torsdag den 4. maj
Kildehøj fylder 11 år

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Karen Margrethe Andersen
Kirstine Jakobsen

C1
D1

Lørdag den 20. maj kl. 9.00
Arbejdsdag på Kildehøj
Mandag den 22. maj kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Mandag den 29. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Redaktionen
Pia Sørensen
9992 0500

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. juni 2017
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk
Deadline er 5. maj 2017
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Donation til
bussen,
er nået til.

Torsdag den 18. maj kl. 10.45
Gudstjeneste
v/Christoffer Olesen – hus A

Ære være deres minde

Deadline

Tirsdag den 9. maj kl. 10.30
Hjemlandstoner
v/Kaja og Holger – hus B

Mandag den 15. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…

Vi har taget afsked med:
Marie Lægsgaard
19.01.2017
Elisabeth Nielsen
27.01.2017

Vanda
Vestergaard
9992 0500

Mandag den 8. maj kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C

Torsdag den 11. maj kl. 15.00
Erindringsdans

C1
D1

nov. - dec. - 09 -

Svend
Jensen

• Hver mandag
kl. 14.30
er der kortspil – Æselspil
Hver onsdag kl. 10.30 er der
andagt, sang og musik
v/Bodil Møller
Ret til ændringer forbeholdes….
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Arrangementskalender for
april - maj 2017
Mandag den 3. april kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D
Tirsdag den 4. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå
Torsdag den 6. april kl. 10.45
Gudstjeneste v/Christoffer Olesen
Torsdag den 6. april kl. 15.00 – hus A
Erindringsdans – hus C

Arbejdsdag

nov. - dec. - 09 -

Arbejdsdag på Kildehøj
Lørdag den 20. maj kl. 09.00

Det er en dag hvor rigtig mange pårørende mødes.
Vi sår køkkenhaven til og løser andre praktiske opgaver,
inde og ude

Tirsdag den 11. april kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B
Torsdag den 20. april kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Torsdag den 20. april kl. 15.00
Erindringsdans – hus C
Lørdag den 22. april kl. 15.00
Lørdagshygge – hus D

Vi starter med kaffe og får orientering om
„Livets gang på Kildehøj“,
Vi slutter af med frokost ca. kl. 12.00

Mandag den 24. april kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
Tirsdag den 25. april kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Torsdag den 27. april kl. 10.45
Gudstjeneste v/Rene‚ V. Jensen – Hus A
Tirsdag den 2. maj kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
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Husk 3 ting:
Arbejdstøj
Godt humør
Tilmelding til Pia
Senest 15. maj - 99 92 05 00
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Lokalhistorier

Præstens Spalte
René V.
Jensen,
sognepræst

Brolægning
foran hotellet

Nedlægning af brosten i Vildbjerg 1920
Sognerådet bestemte, at der
skulle gøres noget ved gaderne i Vildbjerg.
Der skulle nedlægges brosten,
og ved beregningen af antal
sten, omregnet i tons, startede
man ved Søndergade/Lysgårdvej igennem byen til Bredgade/
Nørregade.

på 0,25 km blev anvendt på
Østergade, fra bymidten til
kort forbi jernbanen samt den
sidste del af Nørregade.

Nørregade får brosten til og
med Møllegade. Derefter bliver
Jyllandsgade belagt. Der
sluttes med en del af Vestergade samt Kirkegade. En rest

I alt skulle der bruges 2000
tons sten samt kantsten. De
større veje var 7 meter brede
og de mindre 6 meter. Den
samlede vejlængde var 1,6 km.

I Bredgade, Søndergade og
Østergade er de gamle brosten
forsvundet på grund af senere
renoveringer,

Kilde: Karl Gregersen

Pessimisten klager over, at roserne har torne.
Optimisten glæder sig over, tornene har roser.
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Det spirer og gror
Det er blevet forår, og plan-terne pibler frem af jorden.
Buske og træer bliver grønne,
og vi kan mærke varmen og
lyset. Alt grønt vokser omkring
os, når der er lys og jord og
varme og vand. Så kan frøene
spire, og planterne kan vokse
sig større.
Sådan er det også i vores
forhold til Gud. Når de rigtige
betingelser er til stede, kan
Gud skabe sin gode vækst i os.
På den måde viser Gud os,
hvem han er og bevarer os i
vores forhold til ham.
Et sted i Bibelen siges det på
denne måde af Paulus: „Jeg
plantede, Apollos vandede,
men Gud gav vækst.“
Det er afgørende, at vi hører
Guds ord.

Gennem gudstjenester, andagtsbøger, sange, bibelvers og
samtaler.
Det er vigtigt at være er med i
det kristne fællesskab og
mærke andre menneskers
omsorg og nærvær og varme.
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På den måde kommer Gud til
os og nyskaber sit liv i os. Vi
bliver bevaret som Guds børn
ved at høre Guds ord og være
sammen med kristne brødre og
søstre.
Og det er en vækst, som
fortsætter i os hele livet –
uanset om vi er 30, 60 eller 90
år. Gud fortsætter med at vise
os omsorg og give os alt det, vi
har brug for.
Vi er afhængige af at andre
mennesker er der for os og
giver os del i så meget godt. Og
vi er afhængige af at Gud selv
skaber liv og vækst i os, så vi
altid kan høre til hos ham.
Glædeligt forår.
Venlig hilsen
René V. Jensen, sognepræst
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