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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
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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

15

v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2

7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmsh.dk

VILDBJERG BOGHANDEL
Søndergade 3 - 7480 Vildbjerg

TLF. 97 13 10 53 .
SE nr. 78 07 17 10

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



nov. - dec. - 09 -

nov. - dec.16. jan 2017nov. - dec.16. jan 2017

3

stjernestund i kirken, frokost
i kirkecentret, heste-vogns-
kørsel samt mange andre
aktiviteter her på Kildehøj.
Bl.a. var IH mode og
Blomsterapoteket repræsen-
teret, ligesom der var udstillet
gamle traktorer og mejetær-
skere. En dejlig dag, som vi
forventer at fejre igen til næste
år.
Ellers fungerer huset godt med
masser af aktiviteter og det
nyder vi alle. Vi er ved at have
sat dato på efterårets akti-
viteter og ser alle frem til dette
og julemåneden, hvor vi hygger
os lidt ekstra.
Herudover er vi ved at plan-
lægge nye aktiviteter i det
kommende år, som frivillige
har lyst til at opstarte. Én af
de nye tiltag er faste, ugentlige
gåture udendørs - en aktivitet,
som vi påregner med at starte
i marts 2017. Vores hjem-
meside fungerer rigtig godt -
gå meget gerne ind og følg med
i aktiviteter og se billeder fra
overståede aktviteter.
Se: www.plejehjemmet-
kildehoej.dk.

Nyt fra
Kildehøj

Så har efteråret meldt sin
ankomst - det er blevet koldere
og mere blæsende og inviterer
til, at vi hygger os sammen
indendørs.
Køkkenhaven står flot med
rødbeder, grønkål og andre
ting - men ellers er vi ved at
have brugt det meste i
husholdningen og har bl.a. fået
syltet rødbeder.
Vi er rigtig glade for vores
høns, som vi købte som
kyllinger i foråret. Det giver
grobund for masser af snak og
der er jo også mange praktiske
opgaver, der skal løses - bl.a.
skal der dagligt samles æg ind
og sørges for rent vand,
strøelse osv. Da kyllingerne
voksede til, viste det sig, at der
var 3 haner i alt. Det var lige
rigeligt, så vi har fået afsat de
2 af dem ☺  Nu er der kun én,
der galer om morgenen. ☺
Vi afviklede i samarbejde med
menighedsrådet i Vildbjerg
Huskedag lørdag den 24.
september, hvor der var rigtig
mange mennesker både i kir-
ken og kirkecentret og efter-
følgende på Kildehøj. Beboerne
nød den solrige dag med

Bedste hilsner
Vanda Vestergaard

Forstander
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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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Tre præster mødtes over en kop kaffe og konstaterede,
at flagermus i kirken var blevet et almindeligt problem på egnen.
"Jeg blev så rasende til sidst at jeg tog en haglbøsse og skød efter
dem. Men resultatet var blot, at jeg fik lavet en hel masse huller i

kirkeloftet".
"Jeg fangede dem levende og kørte dem 100 kilometer væk

inden jeg slap dem fri,
men da jeg kom tilbage til kirken,

var de allerede nået tilbage" sagde den anden.
"Ja, det lykkedes da mig at blive fri for dem," sagde den tredje;
"Jeg gjorde simpelthen det, at jeg både døbte og konfirmerede

dem, og siden har de aldrig vist sig igen.

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7611-0004321557
Konto nr. til donation til ny bus: 7611-0001013876

www.kildehoejsvenner.dk

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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Som det kan siges.Som det kan siges.
Der må smiles

Tre håndværkere sidder på en bar og praler.
En murer, en tømrer og en elektriker.

"Ja, murerarbejdet er jo det ældste!" sagde mureren,
"for vi byggede Babelstårnet!"

"Nej!" siger tømreren, "Det er vores erhverv, for vi byggede
Noahs Ark!"

"Ja, ja!" siger elektrikeren,
"På skabelsens dag, sagde Gud: "Der skal være lys!"

Og der blev lys, for da havde vi allerede lagt alle kabler ud!"
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Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. januar 2017  og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Mærkedage:Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Julemarked på Kildehøj

Tirsdag den 22. november kl. 19.00

Rundt i husene finder I disse ting:

Lotteri med fine gevinster
Salgsboder med juleting, dekorationer og meget

mere….

Kaffe med hjemmebag

Gløgg og æbleskiver
Alle er velkomne til at være med.

Overskuddet går til driften af Kildehøjs bus.
Venlig hilsen

Kildehøjs Venner og Kildehøj

Holder

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med

at glæde andre.

Bestyrelsen har konstitueret sig følgende:
Formand:
Grethe Bang

Næstformand:
Sonja Nielsen

Kasserer:
Lause Bang (Niels Laurids Bang)

Sekretær:
Vanda Vestergaard

Menigt bestyrelsesmedlem:

Bjarne Andersen
Børge Gammelager Nielsen
Frida Markussen
Anni Kokborg

Fra formandenFra formanden

Mary AndersenMary AndersenMary AndersenMary AndersenMary Andersen
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. februar 2017

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

Deadline er 5. januar 2017

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

fødselsdage i nov. dec. 2016 januar 2017
Elisabeth Nielsen 20. november D 1
Elly S. Knudsen 29. november D 5
Elisabeth Christoffersen  5. december C 6
Gerda Meldgaard 17. december D 11
Johanne Kæseler 21. december D 3
Jensine B. Christensen 22. december D 7
Kirstine L. Iversen  9. januar D 4
Jens Brouw 23. januar C 9

Mærkedage:

Edith E. Nielsen D 8
Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Vi har taget afsked med:
Ruth Andresen 17. august D 8
Georg Møllebjerg  7. september C 1

Ære være deres minde
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Torsdag den 15. december kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 17. december kl. 15.00
Lørdagshygge hus C
Lørdag den 24. december kl. 9.30
Julegudstjeneste v/Jens Bisgaard

Onsdag den 4. januar kl. 9.30
Nytårskur på Kildehøj
Torsdag den 5. januar kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/ Rene‚ V. Jensen
Mandag den 9. januar kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D
Tirsdag den 10. januar kl. 10.30
Hjemlandstoner
v/Kaja og Holger - hus B
Mandag den 23. januar kl. 10.00
Harmonikamusik - hus B
Torsdag den 26. januar kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/ Rene‚ V. Jensen
Hver onsdag kl. 10.30 er der andagt,
sang og musik v/Bodil Møller
Ret til ændringer forbeholdes….

Arrangementskalender for
nov. - dec.16. jan 2017

Donation til
bussen,

er nået til.

Redaktionen
ønsker alle vore læsere
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Arbejdsdag på Kildehøj
Husk              i kalenderen

Arbejdsdag for alle pårørende til
beboere på Kildehøj:

Lørdag den 19. november

Vi starter
med kaffe og rundstykker kl. 9

Vi slutter med frokost kl. 12.30

Tilmelding til Pia på 99 92 05 00 - senest
fredag den 11. november 2016

HuskedagHuskedag
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Arrangementskalender for
nov. - dec.16. jan 2017

Tirsdag den 1. november kl. 10.00
Harmonikamusik - hus C
Onsdag den 2. november kl. 19.30
Afdansningsbal - hus C
Torsdag den 3. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Tirsdag den 8. november kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger - hus B
Lørdag den 12. november kl. 15.00
Lørdagshygge hus D
Mandag den 14. november kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D
Torsdag den 17. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 19. november kl. 9
Arbejdslørdag
Tirsdag den 22. november kl. 19.00
Julestue
Torsdag den 24. november  kl. 10.30
Gudstjeneste m/altergang v/Christoffer Olesen
– Timring Kirke

Mandag den 28. november kl. 10.00
Harmonikamusik - hus B
Torsdag den 1. december kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Torsdag den 8. december kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Jens Bisgaard
Mandag den 12. december kl. 10.00
Harmonikamusik - hus C
Tirsdag den 13. december kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger - hus B
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LokalhistorierLokalhistorier

Kilde: Karl Gregersen

Mejeriets skorsten falder.
I 1886 var der indrettet et
privatmejeri på det nuvæ-
rende Vestergade 1. Med de
strømninger, der var sidst i
1800tallet syntes Niels Mourit-
sen, at man burde have et
mejeri, der var ejet og ledet af
mælkeproducenterne.Man
købte det private mejeri fra
1886, men byggede et nyt, mere
moderne mejeri på Burgårds-
vej 1899. Der fulgte bestyrer-
bolig med. Mejeriet fungerede
til 1971.I begyndelsen blev
mælken transporteret på okse-
kærer eller hestevogne, hvor
hestene blev afløst af trak-

torer eller lastvogne. Til
sidst kom der en tankvogn
rundt til gårdene, og mælken
blev samlet på færre meje-
rier. I årene med mejeriet,
må der have været en del
morgentrafik, dels i nær-
heden af skolen og dels, hvor
kirkecenteret nu ligger.
Skorstenen fik en betydelig
interesse, vistnok i 1920erne,
hvor byens stork satte sig på
mejeriets skorsten i stedet
for sit hjemsted på tagryg-
ningen af Købmand Jens
Jensens lagerbygning.
Storken faldt ned i mejeri-
skorstenen, men blev selv-
følgelig reddet. Begiven-
heden er refereret af en del
ældre borgere for år tilbage.I
marts 1972 sprængte mili-
tæret skorstenen ved en om-
hyggelig planlægning over-
været af 300 tilskuere.
Skorstenen var 20 meter.
Faldretningen blev udpeget
og overholdt.
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Præstens SpaltePræstens Spalte

Af sognepræst
René V. Jensen

Lyset i mørket
Året går på hæld. Sommeren og
høsten er forbi, og vi er mere
indendøre. Det bliver mørkere
hver dag, og vi nærmer os
vinteren. Når det er aller-
mørkest, tænder vi flere lys
omkring os. Decembers lys
bliver endnu klarere, fordi der
er så meget mørke.
Vi mennesker har brug for lys.
Man kan klare sig med lidt
eller ingen lys i noget tid. Men
lys er nødvendigt for at vi kan
trives og fungere.

Vi er også afhængige af Guds
lys i vores liv. I julen fejrer vi,
at Guds lys er blevet tændt i
vores mørke. Det siges i
Bibelen på denne måde:
„Solopgangen fra det høje vil
besøge os for at lyse for dem,
der sidder i mørke og i dødens
skygge.“

Jesus kaldes „Solopgangen“.
Fordi han lyser for mennesker.

Det er os, der sidder i mørket.
Og venter på ham og tager
imod ham. På den måde
handler det både om at fejre jul
om nogle uger. Og også om at
se frem mod den dag, hvor
Jesus vender tilbage til jorden.

På en kirkegård er der tradi-
tion for at begrave de døde
med hovedet mod vest. På den
sidste dag vil Jesus oprejse alle
døde fra deres grave. Da Jesus
kaldes „Solopgangen“, tyder
det på, at han vil komme fra øst.
Når man ligger på ryggen i sin
grav med hovedet mod vest og
bliver rejst op, så ser man mod
øst, hvor Jesus kommer fra.
Derved bliver det tydeligt, at
de døde ligger i deres grave og
venter på at tage imod Jesus
på den sidste dag.

En grav er et hvilested og en
kirkegård er en fredsager.
Men på den sidste dag vil lyset
fra Jesus skinne selv for de
døde. Han vil oprejse men-
nesker fra gravene og samle
sin menighed hos sig i sit rige.
Da vil mørket og døden ikke
længere have nogen magt. Gud
vil selv lyse for os.

Venlig hilsen
René V. Jensen


