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nov. - dec. - 09 TREKLANGEN

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

VILDBJERG APOTEK
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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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LayOut - med hjælp fra - jensendk - Vildbjerg

Kirkegade 1A
7480 Vildbjerg

KI

Bredgade 14
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 1058

ENN SEN
VE ED
KR

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

LOKALSAMFUNDET
KILDEHØJS VENNER
november - december 2017
januar 2018
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nov - dec-17 - jan18

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

nov. - dec. - 09 -

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

VILDBJERG BOGHANDEL
Søndergade 3 - 7480 Vildbjerg
Statsauautoriserede ejendomsmæglere, valuar MDE
TLF. 97 13 10 53 .
Ingvard Frandsen
SE nr. 78 07 17 10
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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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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Så har efteråret meldt sin
ankomst - det er blevet koldere
og mere blæsende og inviterer
til, at vi hygger os sammen
indendørs.
Køkkenhaven på Kildehøj står
rigtig flot og er hele sommeren
og efteråret blevet passet
flittigt af frivillige. Vores
beboere nyder synet og går
jævnligt om og sidder og kigger
på de flotte rødbeder, grønkål,
salat og ikke mindst georginerne. Vi har en frivillig, der
hvert forår kommer med
knoldene og henter og opbevarer dem om vinteren. Hvad
skulle vi dog gøre uden alle de
mange skønne frivillige
kræfter her på Kildehøj
Vi nyder, at tale om vores
dejlige sommerferie i august,
som igen iår gik til Hou. Vi
kørte på vej til Hou forbi
Svostrup Kro ved Gjern Bakker og fik her en dejlig frokost
og fik et lille foredrag om
Kroens historie og kiggede
rundt i de gamle krostuer –
ligesom nogle af beboerne var
med ovenpå og se de smukke,
gamle værelser. Et rigtig
nostalgisk og atmosfærefyldt
besøg.

Nyt fra
Kildehøj
nov.
- dec. - 09 Vi har fået en Frivillig

Koordinator på Kildehøj, som
er én af de kendte ansigter på
Kildehøj; Frida Markussen,
som også sidder i vennekredsens bestyrelse. Frida skal
hjælpe med at koordinere
frivillige arbejdet på Kildehøj,
så vi kan tilgodese vores
mange frivillige så godt som
muligt.
Vi har fået den nye aktivitet
„Gåture“ om fredagen godt i
gang. Rigtig mange af vores
beboere nyder at komme ud i
den friske luft- og vi har netop
fået 2 frivillige mere til denne
aktivitet om fredagen – men
der er fortsat plads til flere
Vi har den 11. oktober afviklet
- som en ny aktivitet - en aktivitetsdag for vore beboere.
Dagen indeholdt forskellige
aktiviteter i husene og der kom
også en pølsevogn på besøg.
Dagen blev arrangeret af vores
dygtige og engagerede personale.
Dansen er igen startet på
Kildehøj
Vi mangler fortsat frivillige
dansere, så alle vore beboere
kan få del i dansen. Så meld dig,
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Nyt Fra Kildehøj
hvis du har tid, lyst og
overskud. Man behøver ikke
deltage hver gang.
Vi danser hver anden torsdag
– følg med på vores
opslagstavler.

I er altid velkommen til at
besøge vores hjemmeside. Her
er der billeder, aktivitetskalender osv.
Se
www.plejehjemmetkildehoj.dk

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Kørerture „ud inov.
det blå“:
- dec. - 09 -

Den kloge støder sig ikke to gange på samme sten.
russisk ordsprog

Generalforsamling
Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ekstraordinært generalforsamling
tirsdag den 21. november 2017 kl. 10,00 på Kildehøj.
I forbindelse med ændringsforslag til vedtægter, skal der
afholdes ekstraordinært generalforsamling, hvor
vedtægtsændringen evt. kan endeligt godkendes.

Så er forår/sommer/efterårets aktivitet med busture
„ud i det blå“ slut for i år.
Der har været rigtig mange skønne ture ude i vores
nærområde. Beboerne har været rigtig glade for denne
aktivitet. Der er utroligt stor efterspørgsel fra beboerne, om
at komme med på tur.

Nissepiger

OBS OBS OBS
Vi søger NISSE-PIGER
Har du lyst at være med?
så kontakt Ellen Knudsen på tlf. 21 77 70 45
for at få mere at vide om vores hyggelige aftner
Grib dagen, nyd den og vær gode ved hinanden ingen ved hvad morgendagen bringer!

Siste tur, som jeg var med på, var vi en tur ude hos Helenes
Hus på Ørre hede. Beboerne var vældig gode til at fortælle
om området, så snakken gik lystigt og vi fik også sunget nogle
sange, selv om vi ikke havde sangbøger med. Det er en stor
fornøjelse at være med på sådan ture. Det giver rigtig meget
til en og man finder ud af, hvor meget det betyder for vores
beboere.
Der skal lyde en STOR tak til vores Chauffører, for de gode
oplevelser, som I giver beboerne.
Grethe Bang
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Julemarked

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Demensklovne:

JULEMARKED PÅnov.
KILDEHØJ
- dec.

- 09 -

Tirsdag den 28. november kl. 19.00
Rundt i husene finder I disse ting:

Vennekredsen og Kildehøj arbejder pt. på muligheden for at
få besøg af demensklovnene Tut og Tut. 2 gæve piger, som
kommer fra Horsens, som besøger plejecentre og dagcentre.
Anni Kokborg og Grethe Bang, har været til et møde i
Horsens Kommune omkring projektet. Horsens kommune har
brugt Tut og Tut rigtig meget og pt. er der et projekt på et
plejecenter/dagcenter i Struer, som ligeledes arbejder videre
med projektet.
Vi skal have møde med Tut og Tut primo november og hvis vi
kan skaffe pengene til et projekt på Kildehøj, så vil vi gerne
have sat det i gang hen over vinteren.

Grethe Bang

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.

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 indkøb af ny bus.
Venlig hilsen
Kildehøjs Venner og Kildehøj
God Jul
Redaktionen og Kildehøjs Venner
ønsker alle vores læsere
En rigtig God Jul og et Godt Nytår.
Med tak for året der svinder.

Grethe Bang
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Mærkedage:

Kildehøjs
Kildehøjs Venner
Venner

Peder Nørkjær
3. november
Elisabeth J. Christoffersen 5. december
Gerda Meldgaard
17. december
Jensine B. Christensen
22. december
Carl Gustav R. Carlsson 24. december
Kirstine L. Iversen
9. januar
Jens Brouw
23. januar

C2
C6
D 11
D7
B 10
D4
C9

Vi øn
sk
tillyk er
ke.

fødselsdage i nov-dec. 2017 - januar 2018

Well-ness stol:
nov. - dec. - 09 -

Vi har over sommeren,
haft en well-ness stol på prøve på Kildehøj.
Det har været en kæmpe succes, både hos personale
– og ikke mindst blandt beboerne – som virkeligt nyder at
komme i stolen. Vennekredse og ledelsen på Kildehøj har
derfor bestemt, at stolen skal købes, selv om det er mange
penge, en sådan stol koster.

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Peder Nørkjær
C2
Hørbart S. Kristensen
D3
Kristian Eriksen
D2

Vildbjerg Koret:

Vi har taget afsked med:
Alma V. Lillelund Sørensen
Johanne O. Kæseler
Else K. S. Jensen

11. september
15. september
29. september
Ære være deres minde

Redaktionen
Vanda
Vestergaard
9992 0500

Deadline

Pia Sørensen
9992 0500

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. februar 2018
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til vav@diakon.dk
Deadline er 5. januar 2018
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Svend
Jensen

Den 21. november kl. 19, hvor de vil synge julen ind sammen
med beboerne på Kildehøj.
Det bliver en rigtig dejlig aften for beboerne,
da de gerne vil høre på sang og selv være med til at synge.

Den årlige Frivilligdag i Århus på Diakon Højskolen.
Et spædende arragement for
alle de frivillige på Danske
Diakonhjem i hele landet.
Vi havde en dejlig dag med
hyggeligt samvær, god mad
og spændende foredrag om
frivillige arbejdet.
Mvh
Vanda Vestergaard
Kildehøj
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Kildehøjs Venner

Nødråb!
Hjælp!

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

Tlf.nr. 2177 7045
Bus:

I skrivende stund arbejder vi på muligheden for udskiftning
af vores „grå Bus“. Den har været til syn og det vil koste
rigtig mange penge, at få den godkendt. Vi har været heldige,
at bussen er blevet solgt til Polen, så vi har fået lidt penge for
den til hjælp ved finansieringen af en ny bus.
Vi arbejder derfor pt. på, at vi skal have en delvis
reklamefinansieret bus. Derfor har vi kontaktet Eskelund
Marketing i Struer, om hvilke muligheder der er.
Firmaet har leveret en række busser til forskellige
institutter og plejecentre Jylland – i alt 31 stk., hvoraf den
ene er leveret til Plejecenter Birketoften i Aulum.
Da det vil vare mange år, inden vi har økonomi til at købe en
helt ny bus, så vi tror, at denne løsning vil være optimal for
os.
Vi håber, at rigtig mange af Kildehøjs samarbejdspartnere,
byens forretninger og erhvervsvirksomheder, vil se velvilligt
på at tegne sig for en reklame på bussen.
I næste Treklang, vil jeg fortælle mere omkring
busfinansieringen m.v..

Facebook
Vi er – med hjælp fra Malene Kloster Nielsen – kommet på
FACEBOOK. Jeg vil gerne opfordre alle med som har
mulighed for at komme på Facebook, at „syntes om“ og dele
vores side, da vi gerne vil ud til så mange personer som
muligt, for at fortælle om Plejecentret Kildehøj.
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Kildehøjs Venner

nov. - dec.
Vennekredsens hjemmeside

- 09 -

Besøg endeligt 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.
Generalforsamling 2017
Referat fra generalforsamlingen samt formandens
beretning, kan ses på vores hjemmeside
www.kildehoejsvenner.dk

Kildehøjs Venner
Nye konto numre.

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994
Konto nr. til donation af ny bus: 7670-6523034
Vores hjemmeside er på flg. adresse brug den gerne flittigt.
www.kildehoejsvenner.dk
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Lokalhistorier

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

Kørsel med stude.
Tilbage i 40’erne boede
handelsmand
Johan
Christensen i Søndergade.
På et tidspunkt havde han
haft slagterforretning i
Bredgade.
Han havde to sønner, Arne
og Harald. Harald fik den
ide, at han ville køre med
stude i København i forbindelse med et jysk fremstød.
Det krævede mange forberedelser og ture til Herning

så studene kunne vænne sig
til trafikken. Billedet viser
køreturen på Rådhuspladsen i København.
Med Harald til venstre,
overborgmester
H.P.
Sørensen til højre i midten
Helle Rasmussen,hvis
mand, bogtrykker Louis
Rasmussen, Ringkøbingssens var meget optaget af
planerne.
med tak til
Vildbjerg, kend din by
Kilde: Karl Gregersen

Livet forstås baglæns - men må leves forlæns.
Søren Kierkegaard
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Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5. januar 2018 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Præstens Spalte

Arbejdsdag
Arbejdsdag for alle pårørende til beboere på
Kildehøj.
Lørdag den 11. november
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9
Kl. 11.00 får vi besøg af IH mode og Tøjeksperten
Vi slutter af med frokost kl. 12.30
Tilmelding til Pia på 99 92 05 00 eller ps@diakon.dk

Senest mandag den 6. november

A

Løsningen og
Vinderen af sidste
krydsord
Maren Jensen

Jo, jeg laver noget . . .
. . . når jeg synes, det
ikke griber for meget
ind det vigtige i livet.
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Pastor
Per Toftdahl,
Vildbjerg
Den største!
De fleste mennesker kan lide
at konkurrere. Det være sig
indenfor sportens verden, eller
når man spiller forskellige spil
med hinanden eller konkurrerer indenfor paratviden.
Hvem er den første? Hvem er
den bedste? Hvem er den
største? Jeg tror, vi alle har
været med til at afgøre disse
spørgsmål på forskellige
niveauer.
Hvem er den største i Himmeriget? – Ja, sådan spurgte
disciplene engang Jesus! De
var naturligvis spændte på
Jesu svar. Var det mon én af
dem selv? Eller én af de
skriftkloge? Eller måske Jesus
selv?
Jesu svar var anderledes end
de forventede. For det var et
svar, der kom total bag på dem!
Jesus tog nemlig et lille barn
hen til sig, stillede det midt
iblandt dem og sagde: Hvis I
ikke vender om og bliver som

børn, kommer I slet ikke ind i
Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette
barn, er den største i Himmeriget, og den, der tager imod
et sådant barn i mit navn,
tager imod mig!
Den sved! Dét havde de godt
nok ikke regnet med! Et lille
barn? Hvad godt skulle der
være ved det?
Jeg tror, at dét, Jesus har i
tankerne, er, at for det lille
barn er det troen og tilliden,
der er afgørende. Hvis de er
sultne – eller vil trøstes – så
skriger de, fordi de tror på, at
deres forældre vil give dem
noget at spise eller komme og
trøste dem. De har tillid til
dem.
Vi voksne derimod har ikke
denne barnlige tro og tillid. Vi
vil forstå det hele. Vi vil kunne
forklare det hele. Også alt det
med Gud.
Lad os lære af barnet: brug
hjertets tro og tillid frem for
forstandens tankegang. For
Gud kan alligevel ikke forstås.
Han kan kun tros. Og det sker
gennem tilliden.
Og husk så på, at vi alle i
dåben blev døbt til at være
Guds børn!

nov. - dec. - 09 -
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Arrangementskalender for
nov. - dec. 17 - januar 2018
Onsdag den 1. november kl. 19.00
Nissepiger
Torsdag den 2. november kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Torsdag den 2. november kl. 15.00
Vi danser på Kildehøj
Torsdag den 9. november kl. 10.45
Gudstjeneste i Timring Kirke
v/ Christoffer Olsen
Lørdag den 11. november kl. 9.00
Arbejdslørdag
Mandag den 13. november kl. 10.00
Harmonikamusik - hus D
Tirsdag den 14. november kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Onsdag den 15. november kl. 19.00
Nissepiger
Torsdag den 16. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Torsdag den16. november kl. 15.00
Vi danser på Kildehøj
Lørdag den 18. november kl. 15.00
Lørdagshygge Hus B
Tirsdag den 21. november kl. 19.00
Vildbjerg Koret
Onsdag den 22. november kl. 19.00
Nissepiger
Torsdag den 23. november kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 27. november kl. 10.00
Harmonikamusik - hus B
Tirsdag den 28. november kl. 19.00
Julemarked på Kildehøj
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Arrangementskalender for
nov. - dec. 17 - januar 2018
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Torsdag den 30. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Torsdag den 30. november kl. 15.00
Vi danser på Kildehøj
Torsdag den 7. december kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 11. december kl. 10.00
Harmonikamusik - hus C
Tirsdag den 12. december kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 14. december kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V.
Jensen
Lørdag den 16. december kl. 15.00
Lørdagshygge hus C
Søndag den 24. december kl. 9.30
Julegudstjeneste v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 8. januar kl. 10.00
Nytårskur på Kildehøj
Tirsdag den 9. januar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Mandag den 15. januar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus D
Mandag den 29. januar kl. 10.00
Harmonikamusik – hus B

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, - hvis vejret er til det
Her mandag kl. 14.30 er der kortspil – vi
spiller Æsel
Ret til ændringer
forbeholdes
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