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

Telefon: 7234 9019
Email: vildbjerg@tojeksperten.dk
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Kirkegade 1A
7480 Vildbjerg
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Bredgade 14
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 1058
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Søndergade 7, 7480 Vildbjerg
Tlf: 97131036,
e-mail: vildbjerg@apoteket.dk
Web: www.vildbjergapotek.dk
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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

Statsauautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE

Ingvard Frandsen
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

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

Så er julen og nytåret vel
overstået her på Kildehøj og i
den anledning vil vi gerne
herfra ønske alle et rigtigt godt
og lykkebringende nytår!
Vi har hele december måned
haft mange aktiviteter her på
Kildehøj – her har duftet af
hjemmebag rigtig mange dage,
da vi har nogle flittige frivillige bagedamer.
Bagværket har både beboere,
gæster af huset samt personalet nydt godt af.
Men ellers har huset „summet“
af aktiviteter - bl.a har vi af-holdt vores årlige beboerjulefrokost, kalendergaver i
hvert hus dagligt, julemarked,
julesang og musik, personalejulefrokost, hvor julemanden
dukkede op osv.
Den 8. januar havde vi nytårskur med champagne og kransekage - et dejligt arrangement
med sang/musik med vores
husorkester harmonikagruppen, hvor vi ønskede hinanden

GODT NYTÅR
18

Vi begynder stille og roligt at
starte op med vores hverdag og
med de aktiviteter, der ligger
her.
Vores dans, som er blevet døbt
„Vild med dans“ starter op
sidst i januar. Alle er velkomne
til at danse med og vi mangler
netop frivillige til at komme ud
til os og danse med engang
imellem. Kunne du tænke dig
det hører vi gerne fra dag.
Vi ser frem til, at vi får vores
nye bus medio april - det bliver
dejligt med en bus igen. Vi
indvier bussen den 4. maj, samme dag som Kildehøj har fødselsdag. Det ser vi frem til.
Vores hjemmeside fungerer
rigtig godt - gå meget gerne ind
og følg med i aktiviteter og se
billeder fra overståede aktiviteter.
Se:
www.plejehjemmetkildehoej.dk.
Nytårshilsner herfra
Vanda Vestergaard
Forstander
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„Swing om“
”Vild med dans”
Dansen på Kildehøj starter op igen!
Vi mangler dansere til en ”swing om” med vores beboere.
Har du ikke lyst til at bruge et par timer hver 14. dag
sammen med danseglade beboere ?
Vi har det sjovt, får en masse motion – og vi er altid i godt
humør…vi mangler bare lige dig!.
Ring til os eller kom ned og tilmeld dig
Vanda Vestergaard
Forstander.

Hjælperfest
Hjælperfest på Kildehøj
Fest for de frivillige på Kildehøj
Der inviteres til fest

Torsdag den 15. marts kl. 18.00
Dejlig mad, super servering, go‘ underholdning

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Ny bus
nov. - dec. - 09 -

Så er Kildehøjs nye bus
blevet købt. Bussen bliver
leveret medio/ultimo april,
da der er lidt lang leveringstid på bussen og efterfølgende skal den indrettes,
da bussen kun er leveret med
forsæderne.
Bussen koster i alt 300.000
kr.
Bussen er en Ford Transit
L2H2 kombi og bliver
mørkegrå.
Indretningen bliver således,
at der er plads til 2 kørestole
samt 4 fastmonterede stole.
Herudover bliver der 2 „klapstole“ et over hvert baghjulkasse.
Der bliver ligeledes 3 pladser
på førersædet. Endvidere
har vi valgt, at der skal være
aircondition i bussen, så-

ledes af beboerne ikke
kommer til at fryse, hvilket
vi har haft problemer med
tidligere. Det betyder ligeledes, at vi kan få en noget
længere periode med kørsel
„ud i det blå“.
Da vi i skrivende stund har
indsamlet 105.097 kr. på
buskontoen, er vi derfor i
gang med at få tegnet sponsorater.
Vi håber på stor velvillighed
hos vores samarbejdspartnere samt industrien og byens butikker. Sponsorerne får
deres logo/reklame på bussen
i 5 år og det er dette, som de
betaler for.
Vi glæder os rigtig meget til
at komme ud at kører i den
nye bus.

Velkommen til en festlig aften.
Du / I skal tilmelde jer senest den 8. marts 2018 til
Kildehøj / Pia – tlf. 99 92 05 00

Sæt X i kalenderen til vores pårørendedag
Lørdag den 26. maj 2018
Grethe Bang

4

17

februar - marts 2018

februar - marts 2018

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Julen synges ind på Kildehøj

Så let kan du være med til atnov.
sikre op
til 50.000
kr.- dec.
- 09
til Kildehøjs nye bus

Onsdag den 22. november havde Kildehøj besøg af Vildbjerg
Koret, som sang julen ind for beboerne.
Koret bestod af 33 personer, så der var rigtig gang i musikken
og sangen. Koret sang mange skønne sange og der var også en
del fællessang, hvor beboerne rigtig kunne være med.
Efter det skønne sang, var der fælles kaffebord.
En RIGTIG skøn aften, som vi kunne se, at beboerne rigtig
nød. Stor TAK til Vildbjerg Koret.

Grethe Bang

på omkring 25.000 kr.
Og skulle det lykkes for os at
samle 75 personer, vil donationen fra Lions Klub blive
fordoblet.
Så der er altså god grund til
at ”invitere” venner og
naboer til en hyggelig aften
fredag d. 23. februar.
Se mere i den vedlagte
skrivelse fra os tillige med
en brochure, som vi har
lagt inden i Treklang.
Grethe Bang

Nyt tiltag
tiltag på
på Kildehøj.
Kildehøj.
Nyt
Spændende nyt tiltag på Kildehøj.

Kontingentindbetaling!
Så er der igen gået et år, siden der sidst er blevet opkrævet
kontingent. Vi håber, at alle igen vil støtte os med et
medlemskab, da midlerne, som Vennekredsen indsamler, er
til gavn for beboerne på Kildehøj og medvirkende til at gøre
en forskel i hverdagen, for hver enkelt beboer.
Er man ikke hjemme, når vores dygtige og hjælpsomme
frivillige kommer rundt med medlemskortet, så kan beløbet
indbetales på vores konto i Ringkøbing Landbobank
konto nr. 7670-6522994.
På forhånd TAK.

Grethe Bang
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Lions Klub afholder hvert
forår en stor fest på Vildbjerg
Hotel.
Overskuddet donerer de til
velgørende formål.
Igen i år - den 23. februar holdes der en stor fest, som
de kalder ”Stjernedrys”.
Lions Klub har lovet, at kan
vi fra Kildehøjs Venner med
hjælp fra gode venner og
naboer samle 50 personer til
festen vil Klubben støtte
indsamlingen til vores nye
bus med overskuddet fra
festen, som forventes at blive

Fra Februar får vi malet på gangareal
omkring kontorer og mødelokale.
Herefter vil der - som et helt nyt tiltag - være skiftende
kunstnere, der udstiller deres malerier, som kan købes.
Kom forbi og se de spændende malerier.
Der skiftes kunstnermalerier ca. hver 3-4 måned.
Vanda Vestergaard
Kildehøj
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Mærkedage:

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Kirsten M. Laustsen
Ole Bank Olesen
Mary K. Thrige Larsen
Kristian Eriksen
Johanne Vestergaard
Arnhild Aud Olsen

9. februar
18. februar
20. februar
23. februar
22. marts
23. marts

C5
D5
D9
D2
C7
C8

Vi øn
sk
tillyk er
ke.

fødselsdage i februar - marts 2018

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Edith Poula Rahbek
D 11
Viktor Pedersen
D 10
Tove Andersen
B2
Anna Marie Poulsen
B 11
Gerda Meldgaard
4. november 2017
Niels Peder Hagelskjær
20. november 2017
Svend Aage Lauridsen
3. december 2017
Arne Lauritsen
6. december 2017
Ejnar H. Madsen
4. januar 2018
Anna Pedersen
6. januar 2018
Jensine Bækgaard Christensen 9. januar 2018

Julemarked:
nov.

- dec. - 09 -

Den 21. november 2017 blev det årlige julemarked afholdt.
Takket være vores „Nissepiger“, så har vi igen i år haft
mulighed for at lave et flot arrangement, til gavn og støtte for
beboerne på Kildehøj.
Der var et stort flot overskud på kr. 9132,35.
Sædvanen tro, var det en rigtig dejlig aften.
Igen havde „Nissepigerne“ overgået sig selv med ting og sager
til salg og rigtig mange gevinster.
Der var boder med hjemmebagt brød, tombolaer, hjertespil,
amerikansk lotteri, gættekonkurrence, julemanden gik med
sin sæk med pakker, hvor antallet skulle gættes, salgsboder
med mange dejlige ting, salg af æbleskiver og gløgg samt kaffe
og kringle.
I år havde vi fået sponseret nogle gaver. En stor tak til
sponsorerne, som er: Blomster Apotek, Meny, Super Brugsen,
Vildbjerg Apotek og Bodil Møller.
Samtidig hermed, vil jeg sige en stor tak til alle dem, som har
lavet ting til julemarkedet.
Uden jer har vi ikke kunnet afholde julestuen.
Også en stor tak til 180 fremmødte for jeres støtte og
opbakning.

Ære være deres minde

Redaktionen
Vanda
Vestergaard
9992 0500

Deadline

Pia Sørensen
9992 0500

Svend
Jensen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. aptil 2018
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk
Deadline er 5. marts 2018
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Kildehøjs Venner

Nødråb!

Fastelavn

Fastelavn
nov. - dec. - 09 -

vi mangler kreative og flittige piger til at
hjælpe med produktion af ting til vores årlige julemarked.
Kontakt Ellen Knudsen og hør nærmere.

Vi vil gerne holde traditionerne i hævd,
og vil derfor gerne se beboernes
børn, børnebørn, oldebørn, medarbejders børn og
børnebørn.

Vennekredsens hjemmeside.

Så velkommen til
„Slå katten af tønden“

Hjælp!

Tlf.nr. 2177 7045

Besøg endelig vores hjemmeside, som hedder
www.kildehoejsvenner.dk. Her forsøger vi at opdatere, hvad
der sker – både omkring Kildehøj og vennekredsen.
Endvidere har vi lavet det således, at vi man kan trykke sig
videre, direkte til Kildehøjs hjemmeside. Fra deres
hjemmeside, kan man ligeledes trykke sig videre til vores
hjemmeside.
På Kildehøjs hjemmeside, vil der løbende blive indsat billeder
fra hverdagen på plejecentret

Mandag den 12. februar kl. 15.00
Vi starter kl. 15.00 med kaffe,
saftevand og fastelavnsboller.

Ca. kl. 16.00 slår vi katten af tønden og kattekongen kåres

Julehilsen til beboerne.
Den 3’rd søndag i advent, fik alle beboerne på Kildehøj en
julestjerne fra Vennekredsen. Det er blevet en tradition og
det er en glæde, at kunne give beboerne en julehilsen.

Kildehøjs Venner
Nye konto numre.

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994
Konto nr. til donation af ny bus: 7670-6523034
Facebook
Besøg også vores Facebook side. Her laves indlæg, når der
har været arrangementer og lignende for vores beboere.

14

Vores hjemmeside er på flg. adresse brug den gerne flittigt.
www.kildehoejsvenner.dk
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Lokalhistorier

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Golfklubben.

Skovsøen.
Området omkring skovsøen i
Rødding var for år tilbage et
sted, hvor man gravede tørv.

Skovsøen blev et udflugtsmål
for adskillige turister samt
foreninger af forskellig art.

Der var ikke natulige afvandingsforhold, men til gengæld
adskillige kildevæld, som
fremsynede mænd i Vildbjerg
fik kanaliseret, så der blev en
sø.
Det blev et turistområde med
naturskole, Røddinglund center og golfbane.

Golfbanen blev indviet i 1993
med 9 huller og udvidet til 18
huller i 1998. De seneste 9
huller er anlagt i 2004. Trehøje
golfklub er 2015 og 2016 kåret
som Danmarks bedste golfklub.

8

med tak til
Vildbjerg, kend din by
Kilde: Karl Gregersen

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5. marts 2018 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Lidt til den søde tand.

Præstens Spalte

Marcipan-hapser
med kagecreme og jordbær 15-18 stk.
Ingredienser:
400gr.Odense Kransekagemasse - 1 dl. piskefløde • 90 gr.
Tørsleffs kagecreme • friske
jordbær
Pynt: • citronmelisse
Færdig Odense kransekagemasse sprøjtes ud til en lille
kagebund (ca. 5 cm. i diameter)
på en bageplade med bagepapir
eller i silikoneforme.
Kagerne bages ved 210° i 10-11
minutter midt i ovnen. Lad
kagerne køle af. Imens piskes
kagecremen efter anvisningen
på pakken.
Pisk fløden let og luftig.
A

Vend flødeskum og kagecreme forsigtigt sammen.
Dekorér herefter kagerne
med flødecremen og de
friske jordbær.
Pynt med en kvist citronmelisse.
God fornøjelse!

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord
Lilly Madsen

Den kloge behøver ikke
at spørge.
Han husker blot
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Den næste dag var kongen på
sin
sædvanlige
sejltur.
Træskæren havde fået besked
på at opholde sig ved flodbredden og på et givent signal
skulle han kaste dukken i vandet.
Da kongen så dukken falde i
vandet kastede han sig selv i
vandet i den tro at det var hans
barn.
Lettere fortumlet kom kongen
i land med dukken og der stod
ministeren og kunne spørge
kongen, hvorfor han dog selv
ville redde sit barn, når det
havde slået til bare at sige et
ord til hans tjenere.
Kongen svarede at det naturligvis var hans faderhjerte, der
tvang ham til ikke at tøve og
selv kaste sig ud i redningen.
Til det kunne ministeren
svare: at således var det for
Gud heller ikke nok bare at
sende en eller anden til-fældig
tjener eller at sende et
budskab afsted.
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Præst
Christoffer Grøndahl
Svinth Olesen

En konge havde en førsteminister, en meget dygtig minister, som blev kristen og som
åbent bekendte sin tro for hele
folket.
Han erklærede at han var kommet til tro på den frelser og den
Gud som var kommet til jorden
for at frelse alle syndere.
Kongen forstod sig ikke på
ministerens nye tro, for han var
vant til at når han gav en ordre
eller et budskab, så blev det
ført ud i livet. Hvorfor skulle
det være nødvendigt for kongernes konge selv at føre sit
budskab ud i livet. Det havde
man jo folk til. Det måtte
ministeren give et konkret svar
på og kunne han ikke det ville
kongen afskedige ham. Giv mig
et døgn så skal jeg forsøge at
give et fyldestgørende svar
sagde ministeren.
Ministeren kaldte på den bedste træskærer der var i landet
og bad ham lave en dukke og
klæde dukken på så den
lignede kongens 2-årige søn.

For Guds faderhjerte og Guds
kærlighed bød ham selv at tage
affære og stige fra himlen ned
på jorden for at frelse hans
fortabte børn.
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Arrangementskalender for
februar - marts 2018

Arrangementskalender for
februar - marts 2018

Torsdag den 1. februar kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Torsdag den 15. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Mandag den 5. februar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C

Torsdag den 15. marts kl. 18.00
Hjælperfest på Kildehøj

Torsdag den 8. februar kl. 10.45
Gudstjeneste /altergang
v/Christoffer Olesen

Lørdag den 17. marts kl. 15.00
Lørdagshygge – hus D

Mandag den 12. februar kl. 15.00
„Vi slår katten af tønden“ – hus B
Tirsdag den 13. februar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Lørdag den 17. februar kl. 15.00
Lørdagshygge – hus C
Mandag den 19. februar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Torsdag den 22. februar kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/René V. Jensen
Mandag den 5. marts kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B
Torsdag den 8. marts kl. 10.45
Gudstjeneste /altergang v/René V. Jensen
Tirsdag den 13. marts kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
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Mandag den 19. marts kl. 10.00
Harmonikamusik – hus C
Torsdag den 22. marts kl. 10.45
Gudstjeneste /altergang
v/Rene V. Jensen
Hver mandag kl.14.30
er der kortspil.
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Donation til
bussen,
er nået til.

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.
Ret til ændringer
forbeholdes

Ikke alle dage er gode men der er noget godt
i alle dage.
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