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VILDBJERG  APOTEK
Søndergade 7, 7480 Vildbjerg

Tlf: 97131036,
e-mail: vildbjerg@apoteket.dk
Web: www.vildbjergapotek.dk
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Stadionvej 3 - 7480 Vildbjerg
Tlf.: 9692 1188

www.dit-center.dk

Bredgade 14
7480 Vildbjerg

Telefon: 9713 1058

Kirkegade 1A
7480 Vildbjerg

Telefon: 7234 9019
Email: vildbjerg@tojeksperten.dk

Ole‘s Dyr - www.olesdyr.dk/
Jernbanegade 7, 7480 Vildbjerg
Mobil 60146620
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Vestergade 35
7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1777
Fax. 9713 1188

Bredgade 1 - 7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00

www.hotel-Vildbjerg.dk
email: info@hotel-vildbjerg.dk

v/ M. Laursen

johs. Pedersen - Østvænget 18 A
7480 Vildbjerg
Tlf.: 7026 0035

E-mail: Vildbjerg@danbolig.dk
Fax.: 9713 3591
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v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2

7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmjh.dk

Statsauautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE

Søndergade 2 - 7480 Vildbjerg

Tlf. 9713 2444 - Fax 9713 3730
748@edc.dk - www.edc.dk

Ingvard Frandsen
Statsaut. ejendomsmægler,
valuar MDE

Klinik For Fodterapi
v / Lisbeth Pedersen - statsaut. fodterapeut

Ågårdsvej 2 - 7480 Vilbjerg
Tidsbestilling 9713 1364

Alle specialer udføres

www.lp-fodterapi.dk
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Nyt fra
Kildehøj

Så kom vi i marts måned,
men foråret lader vente lidt på
sig….
Der har de sidste uger været
masser af sne og frostgrader.
Ligeså smukt det er, når solen
skinner, ligeså koldt er det at
være udenfor. Vi nyder dog, at
det er længere lyst og solen er
ved at få magt.  Det giver lyst
til udendørsaktiviteter og vi er
så småt begyndt at planlægge,
hvad der skal være af uden-
dørsaktiviteter og opgaver til
vores pårørendedag, som
foregår lørdag d. 26 maj.  Det
plejer at være en dejlig dag,
som vi glæder os til
Vi glæder os til, at vores nye
bus ankommer til indvielsen,
som fejres samme dag som
Kildehøjs fødselsdag -

Fredag d. 4 maj.
Vi håber på solskinsvejr denne
dag og er i gang med at
arrangere, hvordan dagen skal
fejres.
Siden sidst har vi holdt faste-
lavn med tøndeslagning og
udklædte børn. Det var en
dejlig eftermiddag og de

hjemmelavede fasteavnsboller,
som vores frivillige bagedamer
havde lavet, faldt i god jord.
Vi ser i skrivende stund frem
til festen for de frivillige, som
foregår torsdag 15. marts. En
tilbagevendende, årlig fest,
hvor alle vores skønne
frivillige hyldes og fejres!  Det
er med 3 retters menu og
levende musik og sang samt
selvfølgelig - lodtrækning på
indgangsbilletten. Der er
masser af sponsorerede ge-
vinster, som på bedste „banko-
maner“ bliver udloddet. Vi
glæder os til at se en masse
frivillige denne aften.
Vi havde 2. marts vandskade i
Hus C - med masser af tumult
omkring, idet vi først troede,
at der var brand. Derfor kom
der brandbiler og beboerne i
Hus C blev evakueret fra
morgenen af og sad ude i vores
glas orangeri ! Heldigvis viste
det sig, at være damp og ikke
røg, der udviklede „røgen“. ! Vi
har nu en mindre vandskade,
som vi skal have udbedret og i

Sidste nyt
Treklang marts 2018
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Bredgade 19
7480 Vildbjerg

TLF.: 9713 1339

 Salg & Service  Netværk
 Reparation  Hardware & Software

Østergade 2 1

7480 Vildjerg

Tlf. 96921555
www.bodata.dk
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Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj
den forbindelse vil noget af
gangarealet været afspærret.
Heldigvis tog alle beboere
episoden med godt humør.
Alt i alt ser vi frem til et -
forhåbentlig - snart kommende
forår.

Forårshilsner
Vanda Vestergaard

Forstander

I Januar og februar blev vi ramt
af omgangssyge.
For at forhindre smitte-
spredning blev der brugt
„beskyttelsesdragt“.

Omgangssyge
Elsk alle, stol på få

William Shakespeare

*
Lykke afhænger af os selv

Aristoteles
*

Skak er mental tortur
 Gary Kasparovv

*
Den der ler sidst,
fattede den ikke

Helen Giangregorio

*
Fejltagelse er succes,
hvis vi lærer fra den

 Malcolm Forbes

*
Bag enhver stor formue

er en forbrydelse
Honoré de Balzac

*

Ordsprog

17

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Grethe Bang

1
Sådan laver du Kærne-
mælkshorn med nougat og
marcipanremonce

Rør gæren ud i kærnemælk
og tilsæt sukker, salt og æg.
Smuldr smørret i 2/3 af melet
og rør gærblandingen i. Ælt
dejen med resten af melet, så
den slipper, men stadig er let
og blød. Lad den hvile i
køleskabet i 3-4 timer.

Rør smør, sukker og
marcipan sammen til re-
monce.
Tril dejen til en aflang pølse
og rul den flad med en
bredde på ca. 15 cm. Skær den
ud i 12 lige store trekanter.
Del nougaten i 12 lige store
stykker. Læg et nougat-
stykke på hver i den brede

1/2 dl Kærnemælk
25 g gær
1 spsk. sukker
1/2 tsk. salt
1 æg
150 g smør
Ca. 300 g hvedemel
Fyld
75 g smør
50 g sukker
100 g Original
ODENSE Marcipan

Kærnemælkshorn med nougat og marcipanremonce

ende og fordel remoncen
ovenpå.
Rul dem sammen til horn og
luk hjørnerne når de rulles,
så fyldet ikke løber ud. Læg
dem med snippen nedad, på
en bageplade med bagepapir
og pensl med sammenpisket
æg.

Lad dem hæve lunt i 30
minutter.

Bag hornene ved 180° C i 15-
20 minutter, hvorefter de
afkøles lidt. Pynt til sidst
med chokolade og nyd dem
lune og friskbagte.

Ingredienser
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Pårørendedag på KildehøjPårørendedag på Kildehøj

Lørdag den 26. maj kl. 9.00
Det er en dag hvor rigtig mange pårørende mødes.

Vi sår køkkenhaven til og løser andre praktiske opgaver,
inde og ude

Vi starter med kaffe og får orientering om
„Livets gang på Kildehøj“

Vi slutter af med frokost ca. kl. 12.00

Husk 3 ting:

Arbejdstøj

Godt humør

Tilmelding til Pia
Senest den 17. maj – på tf. 99 92 05 00
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Grethe Bang

Antal: 3-4 pers.
1 rulle færdig butterdej
1 æg til pensling
300 g. kogt eller stegt
kylling
(gerne en rest fra i går!)
1 æg til pensling
2 spsk. hakket persille
1 klat Dijonsennep
200 g. Philadelphia Light
salt og peber

Fremgangsmåde:
1. Tænd ovnen på 225
grader, alm. ovn (200 grader
i varmluft)
2. Butterdejen rulles ud.
3. Alle ingredienser blandes
sammen og lægges på
midten af butterdejen.
4. Butterdejen flettes som
lukning og der pensles med
sammenpisket æg
5. Bages i ovn i 25-30 min.
til butterdejen er
gyldenbrun og gennembagt.
Serveres med en blandet
salat eller en tomat/
agurkerelish (som vi
foretrækker).
Et glas Chablis eller en
Riesling passer godt til.

Vibekes kyllingestang

KontingentbetalingKontingentbetaling

Grethe Bang

Inden for de sidste måneder har der været opkrævninger af
årskontingent hos vores medlemmer.

Da vi kan se, at der endnu er nogle, som ikke har betalt
kontingent – enten pga. af forglemmelse eller at man ikke

længere ønsker at være medlem – vil jeg gerne opfordre til, at
man enten betalte kontingentet eller giver os besked på, at

man ikke længere ønsker at være medlem.
På forhånd tak.
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. juni 2018

Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk

Deadline er 5. maj 2018

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

fødselsdage i februar - marts 2018
Anna Marie Poulsen 11. april B 11
Lis K. Nielsen 12. maj B 7
Villy H. Johansen 15. maj B 12
Ruth Rasmussen 28. maj B 6

Mærkedage:

Ære være hendes minde
Edith Poula Rahbek 24. februar 2018

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Nina Kathrine Vesterbæk  Nielsen C 11
Magda Petersen C 12
Grethe Ørregaard Kristensen D 7

FerieFerie

Beboer sommerferie
tirsdag den 7. august til fredag 10. august 2018
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Citronmåne med marcipan og hvid chokolade
Ingredienser:
150 g Original ODENSE Marcipan
200 g smør blødt smør + lidt til formen
200 g sukker
Ca. ½ dl citronsaft
2 spsk. revet skal citron(er) (usprøjtet)
4 store æg
225 g hvedemel
2 spsk. mælk
2 tsk. vaniljesukker
1 tsk. bagepulver
100 g ODENSE Hvid Chokolade (hakket)
Glasur:
4 dl flormelis
4 spsk. æggehvide(r)

Sådan laver du Citronmåne med marcipan og hvid
chokolade
Smør en springform, ca. 22 cm i diameter, grundigt med smør
og drys med mel. Tænd ovnen på 170 grader. Riv marcipanen.
Rør smørret med sukker og marcipan. Kom citronsaft og skal i.
Tilsæt æggene et ad gangen.
Vend hvedemelet i dejen sammen med mælk, vaniljesukker og
bagepulver, og vend til sidst den hakkede hvide chokolade i.
Fordel dejen i springformen. Bag kagen ca. 1 time ved 170
grader. Tjek med en kødnål, om der hænger dej ved, og bag evt.
lidt længere, til nålen kommer ren ud.
Pisk flormelis og æggehvide sammen til en luftig glasur, og
fordel glasuren over kagen. Lad den stivne let, før den skæres i
stykker.

Grethe Bang
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Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994
Konto nr. til donation af ny bus: 7670-6523034

Nye konto numre.

www.kildehoejsvenner.dk

Vores hjemmeside er på  flg. adresse -
brug den gerne flittigt.

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Fastelavn

Den 12. februar slog vi katten af tønden i hus D.
Anne-Marie og Else havde bagt over 100 fastelavnsboller - og
vi sad alle - beboere, gæster og personale bænket om bordet

og kunne heppe på en flok udklædte børn.
Og vi fik en værdig kattekonge.

FastelavnFastelavn
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Facebook
https://www.facebook.com/kildehoejsvenner/

Besøg også vores Facebook side. Her laves indlæg, når der
har været arrangementer og lignende for vores beboere.

Fremgangsmåde
1. Tænd ovnen på 225 grader, alm. ovn (200 grader i varmluft)
2. Butterdejen rulles ud.
3. Alle ingredienser blandes sammen og lægges på midten af
butterdejen.
4. Butterdejen flettes som lukning og der pensles med
sammenpisket æg
5. Bages i ovn i 25-30 min. til butterdejen er gyldenbrun og
gennembagt.
Serveres med salat & flutes.

Velbekomme!

Lækker skinkestang

Antal: 3-4 pers.
Ingredienser:
1 rulle færdig butterdej
1 æg til pensling
1 pakke skinke i strimler
2 spsk. purløg
½ tsk. salt
en klat sennep
200 g naturel flødeost

Grethe Bang

Mennesket lyver aldrig så meget som efter en jagt,
under en krig og før et valg.

Otto von Bismarck

*
*
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Søparken i Vildbjerg blev
genskabt i 1995, hvor søerne fik
samme bredde som åen havde
i jernalderen.
Gennem forskellige udgrav-
ninger i forbindelse med bl. a.
byggerier,  kan det dokumen-
teres, at der i  jernalderen boe-
de mennesker, hvilket de
forskellige fund fortalte.

Kilde: Karl Gregersen

med tak til
Vildbjerg, kend din by

Fundene tydede også på, at
byen havde egen smed, og
forfatterne til Vildbjerg, kend
din by,  noterer, at Vildbjerg
allerede dengang var en
„jernby“.
Noget skriftligt om Vildbjerg
findes  først onkring 1330, hvor
byen i  Ribe Oldemor  omtales
som Wilbyergh.

LokalhistorierLokalhistorier

Søparken i Vildbjerg

13

Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. maj 2018  og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Gud er helt tæt på!
Det er forår omkring os. Alting
spirer og gror, og vi kan glæde
os over varmen og lyset.
Samtidig er det også en årstid
med flere store højtider i
kirken.

Forleden fejrede vi påske, og
om nogle uger fejrer vi pinse. I
påsken døde Jesus på korset
og opstod fra graven. I pinsen
hører vi, at Gud kommer helt
tæt på os ved sin ånd.

Jesus var sammen med sine
disciple i de første uger efter
sin opstandelse. Men efter at
han var faret til himmels, blev
det anderledes. Han sendte sin
ånd til os, så han kan være hos
alle kristne samtidig.

Gud er ikke kun hos os – han
er også i os.

Et sted siges det på denne
måde: „… at Kristus ved troen
må bo i jeres hjerter“. Så selv,
når man er alene, er Gud hos
os der, hvor vi er.
Han hører vores bøn.
Han lytter til vores suk.
Han giver os del i sin glæde.

Pinsen betyder:
Gud - hos - os.

Gud - i - os.

Vi er ikke en del af en kirke,
som kun handler om gamle
dage.
Det er lige nu.
Gud er levende og virkelig.
Han kommer til os, og han bor
hos os og i os.

Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.

Venlig hilsen
René V. Jensen,

sognepræst

Præstens SpaltePræstens Spalte

René V. Jensen
Sognepræst

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Den kloge behøver ikke
at spørge.

Han husker blot

Hanne Fuglsang

Fødselsdag og indvielse af ny busFødselsdag og indvielse af ny bus

Fredag den 4. maj kl. 11.00
Kildehøj fylder 12 år fredag den 4. maj 2018

 

Samme dag indvier vi vores nye bus

Der serveres lidt mundgodt
Alle er velkomne

Af hensyn til køkkenet beder vi om
 tilmelding senest 26. april

  Ring til Pia - tlf. 99 92 05 00



nov. - dec. - 09 -

april - maj 2018april - maj 2018

10

Torsdag den 5. april kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang v/Christoffer Olesen

Mandag den 9. april kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D

Tirsdag den 10. april kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger

Torsdag den 12. april kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Torsdag den 19. april kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang v/René  V. Jensen

Lørdag den 21. april kl. 15.00
Lørdagshygge - hus B

Mandag den 23. april kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B

Torsdag den 3. maj kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang v/René  V. Jensen

Fredag den 4. maj
Fødselsdag og bus indvielse

Lørdag den 5. maj
Lørdagshygge - hus C

Mandag den 7. maj kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C

Tirsdag den 8. maj kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger

Arrangementskalender for
april - maj 2018
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Onsdag den 9. maj kl. 10.00
Tur til Den Gamle By i Århus

Tirsdag den 15. maj kl. 10.00
Tur til Den Gamle By i Århus

Torsdag den 17. maj kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang
v/Christoffer Olesen

Torsdag den 24. maj kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Lørdag den 26. maj kl. 9.00
Pårørende dag

Mandag den 28. maj kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D

Torsdag den 31. maj kl. 9.00
Udflugt til Haunstrup Dyrepark

*
Hver onsdag kl. 10.30 er der andagt,
sang og musik v/Bodil Møller

Hver fredag kl. 10.30 er der gåture
rundt om Kildehøj

Hver mandag kl. 14.30 spiller vi
kort - Æselspil

Donation til
bussen,

er nået til.

Arrangementskalender for
april - maj 2018

Ret til ændringer
forbeholdes


