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Nyt fra
Kildehøj
nov. - dec. - 09 Så har vi endnu engang taget
hul på et nyt år og må nu vænne
os til at skrive 2020.
Her på Kildehøj har vi haft en
dejlig afslutning på det
forgangne år og personalet har
med stort engagement medvirket til en hyggelig og festlig
juleaften og nytårsaften.
Det er altid spændende, hvad
det nye år vil bringe os. Vi har
fastlagte traditioner, aktiviteter og rutiner, hvilket giver
en vis tryghed i dagligdagen.
En af vore traditioner er den
årlige Hjælperfest, hvor vi
med en god middag mv. kan
takke alle vore frivillige for
deres betydningsfulde indsats
her på Kildehøj. I år bliver det
den 12. marts, hvor jeg har
arrangeret godt musik og
mulighed for at slutte aftenen
af med nogle gamle sanglege
og lidt folkedans.
Vi har fået tilbudt et kursusforløb for personalet, hvilket vi
starter på sidst i februar. Det
består af 7 moduler, hver på en
hel og to halve dage, hvor vi
blandt andet skal arbejde med
vore værdier, samarbejde og

trivsel. Det giver udfordringer,
når alt fast personale skal på
kursus – men vi får det til at
hænge sammen med gode
afløsere og eventuel frivillige.
Ellers glæder vi os til forår og
lysere dage og ser med spænding frem til, hvad der vil pible
frem fra det nye bed, hvor der
på arbejdsdagen i november
blev plantet rigtig mange løg.
Det er så livsbekræftende med
de første forårsblomster, der
minder os om skaberværket.
Med ønsket om et rigtig godt
nytår vil jeg takke for den store
hjælp og opbakning, vi altid
møder.
Jeg ser med glæde frem til et
fortsat berigende samarbejde
med Kildehøjs Venner, frivillige og pårørende.
Med venlig hilsen
Jette Forbech
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Fastelavn
Kildehøjs
Venner
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 24. februar
Vi starter kl. 15.00 med kaffe, saftevand og fastelavnsboller
Ca. 15.45 slår vi katten af tønden og kattekongen kåres

Hjælperfest
Fest for de frivillige på Kildehøj

Torsdag den 12. marts kl. 18.00
Velkommen til en festlig aften
med 3 retters menu og musik v/Steen Nielsen.
Vi slutter aftenen af med gamle sanglege og folkedans.
Du/I skal tilmelde jer senest den 4. marts
På tlf. 99 92 05 00 – Pia eller mail ps@diakon.dk
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Julemarked
Annonce/efterlysning
Efter et veloverstået julemarked, har vi i bestyrelsen for
Kildehøjs Venner, haft en drøftelse af fremtidige julemarkeder,
da „Nissepigerne“ har meddelt, at de ikke længere ser sig i stand
til at stå med det store arrangement.
Vi søger derfor – hos jer kære medlemmer/læsere af
Treklang og andre venlige personer – om /hvis nogle af jer
har „gammelt“ julepynt/juleting m.v., som kan undværes, eller
som evt. skal udskiftes, at donere det til Kildehøjs Venner, da
vi bl.a. til næste julemarked, vil lave en speciel bod med sådanne
ting.
Tingene kan afleveres på Kildehøj hos Jette eller Pia, eller hos
Grethe Bang. Kan ligeledes evt. blive afhentet, blot ring til
Grethe på tlf. nr. 40463602, så kan vi aftale nærmere.
På forhånd TAK.
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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.

Lykken er som en lille fugl,
der flyver og vender tilbage.
Gid den hos dig må finde et skjul
og blive der alle dage.

--

Det er altid for tidligt at give op – Norman Peale-En kujon er en helt med en kone, børn og et huslån –
Marvin Kitman
Vi er alle enten tåber eller uopdagede genier – Bonnie Lin

5

februar - marts 2020

Mærkedage:
februar - marts 2020
Kirsten M. Laustsen
Nina K. Vesterbæk Nielsen
Arne Bent Nielsen
Poul Urskov Hansen
Johanne V. Jensen
Arnhild Aud Olsen

9. februar
3.marts
7. marts
11. marts
22. marts
23. marts

C5
C 11
D6
D4
C7
C8

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Kirsten Marie Emborg Kragelund
D2
Poul Uhrskov Hansen
D4
Gudrun Kathrine L. Christensen
D5
Karl Sørensen
B5
Elly Nielsen
Ole Bank Olesen
Aase Hedvig Madsen

31.oktober 2019
24. november 2019
4. december 2019

Arbejdsdag

Ære være deres minde

Arbejdsdag

Sæt X i kalenderen den 16. maj ☺
Arbejdsdag på Kildehøj

Redaktionen
Pia Sørensen
(9992 0500

Svend
Jensen

Deadline
Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. april 2020
Deadline 5 marts 2020
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til ps@diakon.dk
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Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner
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. 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.

nov. - dec. - 09 -

På forhånd TAK.
Grethe Bang

Julemarked m.m
Julemarkedet på Kildehøj blev afholdt den 26. november 2019.
„Nissepigerne“ havde igen i år lavet et helt fantastisk
arrangement.Dejligt at så mange kom og bakkede op om
arrangementet og ligeledes købte af de mange skønne ting. Også
i år var kageboden en stor hit, hvor der blev udsolgt.
Stor TAK til alle
som var med til at gøre det til en dejlig oplevelse.

Adventshygge

Venlig hilsen
Grethe Bang

Søndag den 8. december havde bestyrelsen lavet en hyggeeftermiddag for beboerne på Kildehøj.
Efter kaffen og julesange, så var der kørt 2 busser frem, for nu
skulle beboerne ud og se på byens julebelysning.
Medens busserne kørte tur, så var der andre fra bestyrelsen, som
var på besøg hos beboerne med en julestjerne og en hilsen fra
Kildehøjs Venner,
med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår.
Grethe Bang
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Lokalhistorier

V/Poul Hjørnholm
Vildbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Spejderpatruljer med japanske dyrenavne.
I 1960 var spejderarbejdet gået noget i stå i Vildbjerg.
Det opdagede Harry Thomsen (søn af Thomas Thomsen), da han
var hjemme i byen på orlov fra sit missionærjob i Japan.
Harry brændte meget for spejderarbejdet og var opsat på, at få
det op at stå igen i sin hjemby.
I løbet af sommeren, havde han fået kontakt til nogle personer,
som før havde været engageret i spejderarbejde.
På et møde besluttede man, at henvende sig til skolens ældste
klasser for at hverve patruljeførere.
Det lykkedes og i 1961 blev troppen Fujiyama oprettet. De
enkelte patruljer fik japanske dyrenavne, som Okami, Shiroten,
Kitsune og Umitanuki.
Det var en stor fortjeneste, at Harry Thomsen fik spejderne i
gang igen.
Under sin tid i Japan fandt Harry ud af, at interessen for
orientalske antikviteter, ikke mindst japanske, var ret stor i den
vestlige verden.
Han begyndte derfor, allerede mens han boede i Danmark, at
handle med specielt japanske antikviteter, og senere i Amerika
etablerede han firmaet „Hamlet Antiques“, som sønnen Erik har
videreført med stor succes.
Harry Thomsen. 1946.
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Præstens Spalte
Og selv når livet er på vej til
at slutte, kan vi finde glæden
midt i det svære:
Lad mig nu kun drage ad
natmørkt hav,lad mig ikkun
stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg
er hans barn,ud hans hånd
mig river af dødens garn.
Livet ender med at vi dør.
Det ved vi.
Vi er på vej mod graven og
det natmørke hav.
Men når vi er Guds børn, er
det ikke døden, som vinder
til sidst.

nov. - dec. - 09 -

René V. Jensen,
sognepræst

Dagen fryder
Dagene bliver længere, og vi
kan glæde os over, at lyset
mere og mere får overtaget.
Vi går mod forår og lys og
varme. Vi kan trække frisk
luft ind og glæde os over
Guds gaver til os. I en salme
siges det på denne måde:
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse
dag, takke ham, at morgnen
mig end er sød,at mig dagen
fryder trods synd og død.
Hver dag har vi noget at
glæde os over. Ja, der er bøvl
og besvær og skavanker og
smerter. Men Gud giver os
livet og dagen og mennesker
omkring os.
Også på denne dag kan vi få
øje på noget, som fryder os.

Gud skærmer os og holder os
i sin hånd – også ind i døden.
Jesus har vundet over døden,
da han opstod fra graven.
Den sejr deler han med alle i
sin store menighed. Når vi
hører til hos Gud, så er vi
lysets børn.
Både i livet og i døden og i
opstandelsen.
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Arrangementskalender for
februar - marts 2020

Mandag den 3. februar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Tirsdag den 4. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 10. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 11. februar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 13. februar kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen
Lørdag den 15. februar kl. 15.00
Lørdagshygge – hus B
Mandag den 17. februar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 18. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 24. februar kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 24. februar kl. 15.00
Vi slår katten af tønden – hus B
Torsdag den 27. februar kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen
Mandag den 2. marts kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 9. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 10. marts kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
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Arrangementskalender for
februar - marts 2020

Torsdag den 12. marts kl. 18.00 nov.
Hjælperfest
Mandag den 16. marts kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Tirsdag den 17. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 19. marts kl. 10.15
Gudstjeneste v/Asger Korsholm
Lørdag den 21. marts kl. 15.00
Lørdagshygge – hus C
Mandag den 23. marts kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 30. marts kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Tirsdag den 31. 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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Julemarked

Man venter på at kunderne kommer myldrende.
A

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord
Jytte Godskesen

Livet er en ensrettet gade
Bernard Berenson
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KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5. marts 2020 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Julekoncert på Kildehøj
Den 12. december havde vi
igen været heldige at få
besøg af Vildbjerg Koret,
som ville synge julen ind for
vores beboere på Kildehøj.
Koret bestod af ikke mindre
end 30 personer, så lokalet
blev rigtig sunget op.

14

Det var en rigtig skøn aften,
hvor de fleste af beboerne
deltog og alle havde stor
glæde af oplevelsen.
Vildbjerg Koret lovede, at
de igen ville komme til
Kildehøj i december.
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Hvem er Pedel?

nov. - dec. - 09 -

Det er nu 2 år siden, der kom
en ny pedel til kildehøj, vi har
nu spurgt ham, om han ikke
kunne skrive lidt om sig selv,
samt sin hverdag.

Pedellen skriver:
Hej, mit navn er Bo Linneberg.
Jeg er 32 år.
Jeg er født og opvokset i Ilskov.
Jeg har dog været flyttet fra
byen, men er nu tilbage i
Ilskov, hvor jeg bor sammen
med min dejlige kone, Henriette og vores lille hund Albert.
Jeg er uddannet klejnsmed.
Efter smedefaget har jeg
arbejdet som ejendomsfunktionær, også kaldet vicevært.

På Kildehøj består størstedelen af mit arbejde, også i at
være en slags vicevært.
Det vil sige, at jeg skal
vedligeholde, reparere og
servicere alle de faste ting i
beboernes stuer, eller lejligheder som det faktisk er.
Jeg har selvfølgelig også vedligeholdelsen af alle fællesarealerne, køkkenerne, vaskerierne og kontorerne.
Dette giver en masse spændende opgaver, på tværs af
faggrupper, hvor jeg prøver at
klare så mange af opgaverne
som muligt selv, men en gang i
mellem må man have hjælp
udefra, enten på grund af
manglende viden eller på
grund af lovgivning, der gør at
det er noget jeg ikke selv må
lave. Men så er det jo godt at
vi har et tæt samarbejde, med
en masse dygtige og professionelle håndværkere, hvor
størstedelen er lokale.
Derudover kommer alle de
udendørs opgaver, som f.eks.:
græsklipning, hækklipning,
pasning og pleje af alle de
grønne områder, om sommeren.
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Hvem er Pedel?
Snerydning og saltning om
vinteren.
Det er også mig der sørger for,
at affaldscontainerne bliver
byttet rundt, så de ikke render
helt over kanten, samt at
bortskaffe alt det affald man
ikke må smide i de normale
containere.

Jeg befinder mig rigtig godt
med at arbejde på Kildehøj,
hvor jeg føler at jeg bliver
udfordret, med de mange
forskellige opgaver jeg har,
uden at det bliver træls.
Jeg har nogle rigtige gode
kollegaer, hvilket er et stort
plus.

Jeg har en naturlig interesse
for computer, så derfor har jeg
ansvaret for, at vores IT,
kaldeanlæg, hjemmeside og
infoskærme er opdateret og
virker.

Beboerne er virkelig skønne,
jeg nyder vores gode samspil.
Jeg holder utrolig meget af
sammenholdet på Kildehøj,
personalet, beboerne og alle de
frivillige i mellem.

Dette var i store træk de opgaver jeg har i hverdagen, men
der er selvfølgelig mange flere
småopgaver, som får hverdagen til at fungere på Kildehøj.
Der kan selvfølgelig også opstå
noget, som jeg bliver nød til at
tage mig af.

Selvom jeg har mange bolde i
luften, og til tider har en travl
hverdag, så skal der altid være
tid til at høre hvad beboerne
har at fortælle. Om så det er
en opgave jeg skal tage mig af,
eller om de bare vil fortælle en
lille historie fra deres hverdag,
så er der altid tid til det.
Venlig hilsen
Bo Linneberg

Kildehøjs Venner
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.
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Mums

nov.
Ovnæggekage med pølser
500 g broccoli
4 gulerødder
2 løg
300 g wienerpølser,
f.eks. Hanegal
el. Hedegaard
6 æg
2 dl mælk
2 spsk. hvedemel
1 tsk. salt
peber
150 g pastaskruer
Tilbehør:
ristede skiver af rugbrød
Sådan laver du ovnæggekage
med pølser:
1.
Del broccolien i buketter. Skær gulerødderne
i stænger. Skær løget i små
tern. Skær pølserne i 3 cm’s
stykker. Kog pastaen efter
anvisningen på emballagen.
Kog grønsagerne med i
pastavandet de sidste 4-5
min. af pastaens kogetid.
Kog også pølserne med de
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sidste 2-3 min. Afdryp pasta,
grøn-sager og pølse i en sigte.
2.
Pisk æggene sammen
med mælk, hvedemel, salt og
peber. Vend pasta, grønsager
og pølser i.
3.
Kom det hele i et stort
smurt ovnfast fad. Stil fadet
i ovnen ved 200 gr. i ca. 30
min. på midterste ovnribbe.

Velbekomme

Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse
Ingrid Bergman

Selv det klogeste menneske har et tåbeligt hjørne i hjernen
Aristoteles
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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

Klinik For Fodterapi
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

(

Ingvard Frandsen
Ejendomsmægler, valuar og MDE
Søndergade 2 - 7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 2444

9713 1932

748@edc.dk - www.edc.dk

E-Mail: jens@tmjh.dk

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

Findlandsvej 5. 7480 Vildbjerg
Tlf.9713 2343.
www.autohjoernet-vildbjerg.dk

Kirkegade 1A
7480 Vildbjerg
Telefon: 7234 9019
Email: vildbjerg@tojeksperten.dk
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Bredgade 14
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 1058
LayOut - med hjælp fra - jensendk - Vildbjerg

Industrivej 12,
7480 Vildbjerg Åben indtil 21.00
Telefon: 88 52 49 93

