EH
LD
KI

ENN SEN
VE ED
KR

ØJ

TREKLANGEN

LOKALSAMFUNDET
KILDEHØJS VENNER
februar - marts 2019

februar - marts 2019

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

Bredgade 1 - 7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00
www.hotel-Vildbjerg.dk
email: info@hotel-vildbjerg.dk

2

Vestergade 35
7480 Vildbjerg v/ M. Laursen
Tlf. 9713 1777
Fax. 9713 1188

februar - marts 2019

Godt Nytår 2019

Vi har nu taget hul på et nyt
år, et ubeskrevet blad - ja
blanke sider, der om et år vil
være beskrevet med liv og
oplevelser. Vi kender ikke
indholdet. Nogle sider har vi
ikke indflydelse på - men
mange kan vi selv sætte vort
præg på og mit ønske bliver, at
alle vil gøre sig umage med at
vælge det bedste for sig selv og
de mennesker, man omgås.
Vi har haft så mange dejlige
oplevelser på Kildehøj omkring jul og nytår. Frivillige
har bagt, sunget og spillet
julesange og salmer og kørt
busture. Der blev afholdt
julemarked, 55 børn fra SFO
har gået Luciaoptog, Vildbjergkoret og børnehaven har
sunget for os, julefrokost er
nydt for både beboere og
personale, og vi har holdt en

Nyt fra
Kildehøj
nov. - dec. - 09 festlig Nytårskur. Tusind tak
til jer, der har gjort dette
muligt.
2018 har for personalet været
et år med store udfordringer
og mange har haft det svært.
Alle har til trods bevaret viljen
og modet og ved en fantastisk
indsats fra alle, er vi nået rigtig langt.
Jeg har nu været forstander
her omkring et halvt år og
befinder mig så godt. Beboere,
pårørende, personale og frivillige har været meget imødekommende og hjulpet mig på
vej. TAK for denne modtagelse
og opbakning.
En dejlig oplevelse var vores
arbejdsdag i november måned.
At så mange pårørende valgte
at deltage, betyder meget for
os og der var en herlig stemning og arbejdsomhed 17.
november.
Nu står det nye år foran os.
Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan,
for at Kildehøj vedbliver at
være et trygt, aktivt og godt
hjem for vore dejlige beboere.
Vi blev i december ramt af
endnu en vandskade i hus C,
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Nyt fra Kildehøj
Kildehøjs
Venner
mest på gang og personalekontor. Skaderne er under
udbedring.
Planlægning af udbygning af
Kildehøj fortsætter og arkitekter er nu ved at udarbejde
tegninger. Driften af de 12 nye
pladser er fjernet fra budgettet
på grund af besparelser. Derfor
bliver udbygningen måske ikke
gennemført i denne omgang,
men Herning Kommune har
valgt, at forberedelserne skal
gøres under alle omstændig-

heder. Forstander, pedel og 3
medarbejdere deltager i
byggemøderne.
Vi ser frem til, hvad det nye år
vil bringe.
Tak til jer alle for samvær og
samarbejde og de bedste
ønsker for 2019.

*

Et godt helbred
er den største rigdom

*

Der flettes
stjerner

At blive gammel er en dårlig vane,
som et travlt menneske slet ikke har tid til.
André Maurois
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Adventsarrangement
Den 3. søndag i advent var
Vennekredsens bestyrelse
samlet, for at hygge om beboerne med eftermiddagskaffe og julesang. Herefter
kørte vi vores egen bus og
Plejecentret Birketoftens bus
frem, for nu skulle beboerne ud
og se årets julebelysning. Først
gik turen til Herning. Herefter
videre til Aulum og til slut gik
turen gennem Bredgade i
Vildbjerg, med afstikker om-

kring nogle af byens andre
gader, for at se de mange
pyntede huse med julelys.
Begge busser var fyldt med
glade og forventningsfulde
beboere og alle syntes, de
havde haft en skøn tur.
Samtlige beboere fik herefter
en juleblomst - julestjerne - fra
Vennekredsen, med ønsket om
en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår.
Grethe Bang

nov. - dec. - 09 -
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Mærkedage:
november, februar 2019
Kirsten M. Laustsen
9. februar
Ole Bank Olesen
18. februar
Nina K. Vesterbæk Nielsen 3. marts
Johanne V. Jensen
22. marts
Arnhild Aud Olsen
23. marts

C5
D5
C 11
C7
C8

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Esther Stiesdal
D7
Rigmor Bonderup Stentoft
D2

Karen Margrethe Andersen
Viktor Pedersen

3. december 2018
31. december 2018
Ære være deres minde

Redaktionen
Pia Sørensen
9992 0500

Deadline

Svend
Jensen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. april 2019
Deadline 5 marts 2019
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til ps@diakon.dk
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Julemarked
Sædvanen tro, så afviklede vi
vores årlige julemarked sidst i
november.
En rigtig skøn aften, hvor man
kunne støtte Vennekredsen,
ved at købe
nogle af de mange skønne ting,
som „Nissepigerne“ og andre
havde lavet og hvor mange
havde støttet os ved at give
gaver, som vi kunne sælge.

Tusinde TAK til alle som kom
og gjorde aftenen til en dejlig
oplevelse.
Overskuddet går til driften af
vores bus samt aktiviteter for
beboerne på Kildehøj.
Grethe Bang

nov. - dec. - 09 -
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Lokalhistorier

Bredgade 36.

Hjørneejendommen med Lindvigs blomster blev bygget 1946.
Folk kom lang vejs fra i busser
og privatbiler fot se den store
forretning med både palmer,
appelsintræer og andre eksotiske planter. Som ung havde
Mads Chr. Lindvig rejst meget
rundt og hjembragte nye
planter.
I Stokholm havde han bl. a.
udsmykket bygninger.

Hans far var landmand, og han
var ret ulykkelig, da Mads hr.
Lindvigs interesser gik mod
gartnerfaget. Det der gartnerfag er ikke noget Det der
persille er ingenting. Nej så’en
ræk’ stude, det ved man hvad
er, sagde hans far.
med tak til
Vildbjerg, kend din by
Kilde: Karl Gregersen

Der findes kun to måder at leve livet på.
Den ene er, som om ingenting er et mirakel.
Den anden er, som om alting er et
Albert Einstein
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Præstens Spalte
Af pastor
Per Toftdahl

I vintersangen: Det er hvidt
herude synger vi: kyndelmisse
slår sin knude. Og i en anden
vintersang: Sneflokke kommer
vrimlende synger vi: og nu kom
Kjørmes-knud!
Hvad er kyndelmisse og Kjørmesknud? - Jo, kyndelmisse er en
gammel kristen helligdag den 2.
februar - også kaldet Mariæ
renselsesdag. Dagen blev også
kaldt Kjørmes Knud - det har
noget at gøre med fordanskningen af de latinske ord for
lysmesse (kermesse, kørmesse,
kjørmes).
Den 2. februar er det 40 dage
siden, Jesus blev født. Loven
foreskrev, at kvinder, der havde
født, skulle renses i templet på 40.
dag efter fødslen. Således også
Maria. Det sker højst sandsynlig
den dag, hvor Maria, Josef og
Jesusbarnet møder den gamle
Simeon og profetinden Anna i
templet.
Hertil kommer, at halvdelen af
vinteren er gået, når vi kommer
til den 2. februar. I den katolske
kirke er der fast tradition for på
denne dag at afholde lysmesser,

hvor alle de lys, der skal bruges
i løbet af året i kirken, bliver
velsignet. I vores lutherske kirke
blev kyndelmisse afskaffet som
helligdag i 1770.
MEN i de seneste år er det blevet
mere og mere almindeligt at
afholde lysgudstjenester i Den
danske Folkekirke. Og det synes
jeg, der er god grund til. Når
halvdelen af vinteren er gået,
kan vi jo se frem mod foråret.
Mod den tid hvor lyset for alvor
vinder over mørket. Det betyder,
at vi så stadig bærer noget af
julen i os og med os: juleevangeliet fortæller os jo, at det
var lyset, der kom til verden
Julenat, da Jesus blev født.
Lyset, der skal vinde over
verdens mørke og dét mørke der
kan være i den enkelte af os.
Og se, så peger pilen allerede hen
mod påske: det var her Langfredag og Påskemorgen - at
lyset for alvor fik bugt med
mørket, da Jesus døde og opstod
for vores skyld.
Med denne vigtige begivenhed i
sigte klarer vi også sidste halvdel af vinteren. Julen varer jo
lige til påske - eller i hvert fald
til faste, der er forberedelse til
påske!

nov. - dec. - 09 -
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Arrangementskalender for
februar - marts 2019

Mandag den 4. februar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Tirsdag den 5. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 7. februar kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 11. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 12. februar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B
Torsdag den 14. februar kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang v/Christoffer
Olesen
Lørdag den 16. februar kl. 15.00
Lørdagshygge – hus D
Mandag den 18. februar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 19. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 21. februar kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 25. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 28. februar kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang v/Renè V. Jensen
Torsdag den 28. februar kl. 15.30
Andagt v/missionær Bent Kjær Andersen
Mandag den 4. marts kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C
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Arrangementskalender for
februar - marts 2019
Mandag den 4. marts kl. 15.00 nov.
Vi slår katten af tønden – hus B
Tirsdag den 5. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 11. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 12. marts kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – hus B
Torsdag den 14. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Torsdag den 14. marts kl. 18.00
Hjælperfest
Lørdag den 16. marts kl. 15.00
Lørdagshygge – hus B
Mandag den 18. marts kl. 10.
Harmonikamusik – hus D
Tirsdag den 19. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 21. marts kl. 10.15
Gudstjeneste m/altergang v/Renè V. Jensen
Mandag den 25. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

- dec. - 09 -

Hver mandag kl. 14.30 spiller vi kort –
Æselspil
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 – såfremt vejret er godt
Ret til ændringer forbeholdes
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Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner
I november var
Vennekredsen på indkøb.
Der blev købt „fint porcelæn“
til hus C. Hus C var det eneste
hus på Kildehøj, som ikke
havde spisetallerkener til sit
kongelige porcelæn - Mågestellet.
På billedet pakker Anni Kobborg tallerkenerne ud.

A

I løbet af efteråret, har musiker Kaj Norman Andersen
igen været på besøg på
Kildehøj, for at spille for beboerne.
Han har spillet på skift i alle
3 huse. Et arrangement, som
har været en stor succes og
som vi fortsætter med i 2019.
Grethe Bang

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord
Leif Sørensen

Formålet med livet,
er et liv med formål.
Robert Byrne
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KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5, marts. 2019 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Kildehøjs
Kildehøjs
Venner
KildehøjsVenner
Venner
Besøg af Vildbjerg Koret
Tirsdag den 11. december havde vi igen fornøjelsen af at have
Vildbjerg Koret på besøg, hvor de sang julen ind sammen med
vores beboere.
En dejlig aften, hvor vi hørte på noget rigtig dejlig sang og musik
og hvor der ligeledes var en del fællessang med julens melodier.
Tak til Vildbjerg Koret for besøget.
Vi håber, at de igen vil besøge os til julen 2019.
Grethe Bang

Facebook
https://www.facebook.com/kildehoejsvenner/
Besøg også vores Facebook side. Her laves indlæg, når der
har været arrangementer og lignende for vores beboere.
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Hjælperfest
Fest for de frivillige på Kildehøj

nov. - dec. - 09 -

Der inviteres til fest

Torsdag den 14. marts kl. 18.00
Underholdning, dejlig mad og super servering,
Velkommen til en festlig aften
Du/I skal tilmelde jer senest 7. marts
På tlf. 99 92 05 00 –
eller mail ps@diakon.dk

Sæt X i kalenderen
Sæt X i kalenderen den 11. maj ☺
Arbejdsdag på Kildehøj
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Kildehøjs Venner
Nye konto numre.

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994
Konto nr. til driftstilskud til bussen. : 7670-6523034
Vores hjemmeside er på flg. adresse www.kildehoejsvenner.dk
brug den gerne flittigt.
Kontingentbetaling

Kontingentindbetaling!
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. .
Ringkøbing Landbobank
konto nr. 7670-6522994.
Der kan også benyttes
Mobil Pay på nr. 24 65 32 01
husk at skrive navn på indbetalingen.
På forhånd TAK.
Grethe Bang

Grib dagen, nyd den og vær gode ved hinanden ingen ved hvad morgendagen bringer!
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Fastelavn

nov. - dec. - 09
Fastelavn
Vi vil gerne holde traditionerne i hævd,
og vil derfor gerne se beboernes børn, børnebørn,
oldebørn,
medarbejders børn og børnebørn.

-

Velkommen til

„ Slå katten af tønden“

Mandag den 4. marts
Vi starter kl. 15.00 med kaffe, saftevand og
fastelavnsboller
Ca. 15.45 slår vi katten af tønden
og kattekongen kåres
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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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Klinik For Fodterapi

nov. - dec. - 09 -

v / Lisbeth Pedersen - statsaut. fodterapeut
Ågårdsvej 2 - 7480 Vilbjerg
Tidsbestilling 9713 1364
Alle specialer udføres
www.lp-fodterapi.dk

Toft Frisørsalon,
Soldalen 13,
7480 Vildbjerg

Statsauautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE

Ingvard Frandsen
Statsaut. ejendomsmægler,
valuar MDE
Søndergade 2 - 7480 Vildbjerg

9713 1932

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

E-Mail: jens@tmjh.dk

v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2
7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

19

februar - marts 2019

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

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

Akvarie West / Oles Dyr
Jernbanegade 7, 7480 Vildbjerg
www.olesdyr.dk - Mobil 23242731

Findlandsvej 5. 7480Vildbjerg
Tlf.97132343. www.autohjoernet-vildbjerg.dk

Kirkegade 1A
7480 Vildbjerg
Telefon: 7234 9019
Email: vildbjerg@tojeksperten.dk

20

LayOut - med hjælp fra - jensendk - Vildbjerg

Bredgade 14
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 1058

