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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

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

Findlandsvej 5. 7480Vildbjerg

Tlf.97132343. www.autohjoernet-vildbjerg.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

19

v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2

7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmjh.dk

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

Toft Frisørsalon,
Soldalen 13,

7480 Vildbjerg

  9713 1932
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Nyt fra
Kildehøj

Naturen omkring os er lige nu
klædt i smukke efterårsfarver.
Dagene kortes og vi går den
mørke tid i møde, hvor vi kan
hygge os inden døre med lysene
tændt.
Her på Kildehøj hersker en
dejlig stemning. Vi er nu det
personale, der skal være. Der
er en del nye ansigter, alle
glade og engagerede. For at
lære hinanden at kende og som
en tak til de, der har gjort en
stor indsats hen over som-
meren, har vi været samlet på
„Thorstedlund“ i Kølkær til en
personaledag med sjove
aktiviteter og middag i et tipi-
telt. En rigtig dejlig efter-
middag og aften, hvor vi havde
det så sjovt med hinanden,
hvilket giver fornyet energi til
at give vore beboere gode
hverdage.
Vi har fejret et krondiamant-
bryllup her i huset.
En festlig dag, hvor personalet
havde gjort en stor indsats for
at pynte op og skabe festlige
rammer.
Nye beboere er flyttet ind, så
vi nu har fuldt hus.

Sidst i oktober vil et
murerfirma udbedre fejl i
fugtspærre ved alle yderdøre,
også terrassedøre i lejlig-
hederne.
Det vil give nogle støjgener,
særligt nogle formiddage. Til
gengæld forventer vi at kunne
holde fugten ude fremover.
Den 17. november inviterer vi
pårørende til arbejdsdag, hvor
vi håber at se rigtig mange. Det
er en god anledning til at få
ryddet op i skabe, gjort ekstra
rent og måske få pyntet op til
jul i lejlighederne. I fællesskab
kan vi måske få gjort ekstra
rent i fællesarealer, pyntet
krukker mv. udendørs. Vi vil
hygge med hinanden ved fælles
morgenkaffe og frokost. Jeg
glæder mig til at møde mange
af jer pårørende denne dag.
Med ønsket om en dejlig
kommende advents- og juletid
til jer alle og en særlig tak til
alle jer frivillige, der med jeres
glæde og tid bidrager til dejlige
oplevelser og stjernestunder
for vore beboere.

Jette Forbech
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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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Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj

Jette

Kildehøj og Redaktionen
ønsker alle vore trofaste læsere

Til alle jer, fra alle os

Billeder fra personaledag og krondiamantbryllup

17

Jette

Ungdom og alderdom mødes.Ungdom og alderdom mødes.

Vi har indledt et samarbejde
med en 8. klasse fra vores
nabo, Vildbjerg skole.
I forbindelse med et valgfag
„Fordybelse og relation“ har
ca. 10 piger ønsket at opbygge
relation til en beboer her ved
at komme på besøg en halv
times tid hver torsdag
eftermiddag.
Som optakt har Pernille som
afde l ingssygep le j e rske
undervist pigerne omkring
mødet med en ældre på
plejehjem, om tavshedspligt
og om, hvad man kan tænke
ind i samtale og samvær med
en beboer, der måske ikke ser,
hører eller husker så godt.

Eleverne er et frisk pust for os
her og jo især for beboerne, der
glæder sig meget til hvert
besøg.

Hen over året har vi jævnligt
samarbejde med skolen i
forskellige sammenhænge og
inden længe kommer børn fra
børnehaven og synger for
nogle beboere.

Et godt naboskab til gensidig
glæde og gavn -
det er nu meget værdifuldt.

Også hvor det gælder skole,
børnehave og plejehjem.

At blive gammel er en dårlig vane,
som et travlt menneske slet ikke har tid til.

André Maurois
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GeneralforsamlingGeneralforsamling

Tirsdag den 25.9 blev der
afholdt generalforsamling i
Kildehøjs Venner.

Referat fra generalfor-
samlingen samt formandens
beretning, kan ses på
www.Kildehoejsvenner.dk

/Grethe Bang

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

KontingentbetalingKontingentbetaling

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.

Der kan også benyttes
Mobil Pay på nr. 24 65 32 01

husk at skrive navn på indbetalingen.
På forhånd TAK.

Grethe Bang

Frivillige søgesFrivillige søges

16

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Vildbjerg Koret:
Den 11. december kl. 19,

kommer Vildbjerg Koret igen til Kildehøj,
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.

/Grethe Bang

Malenes pastaret

1 kylling eller kylling filér
3 porer
2 pk bacon i tern
2 fed hvidløg
3-4 gulerødder
½ pose pastaskruer
200 g revet ost
½ l madlavningsfløde

Karry, salt og peber
Kog kyllingen og pil kødet fra

Snit porerne og riv gulerødderne
Baconternene ristes og fløde, grøntsager samt kyllingekød

tilsættes
Blandingen koger i ca. 10 min.

Smag til med krydderier
Pastaen koges og hældes i et ildfast fad

Blandingen fordeles henover
Drys med revet ost

Bag retten i ovnen i ca. 15. min. ved 185 g
til osten begynder at tage farve
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. februar 2019

Deadline 5. januar 2019
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor

eller sendes til ps@diakon.dk

Deadline

november, december 2018 og januar 2019

Peder Nørkjær 3. november C 2
Elisabeth Christoffersen 5. december C 6
Grethe Ø. Kristensen 6. december D 7
Gustav R. Carlsson 24. december B 10
Jens Brouw 23. januar C 9

Mærkedage:

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Ellen Margrethe Mogensen D 1
Elly Nielsen D 4

Sæt X i kalenderen

Torsdag 14. marts 2019
er der HjælperFest

Mere info i næste Treklang

HjælperfestHjælperfest

Pia Sørensen
9992 0500

Svend
Jensen

Vi

ønsker

hjertelig

tillykke.

15

Ud i det BlåUd i det Blå

Tirsdag den 16. oktober var bussen igen kørt frem til en tur
„Ud i det blå“.

Denne gang kørte vi igen ad små veje, gennem skove og krat og
ud i området omkring Vorgod å.

Her fandt chauffør Bent et pragtfuldt skønt sted, helt nede ved
Vorgod å, hvor vi nød det skønne efterårsvejr.

Her blev vogndøren slået op, så alle kunne nyde det smukke syn
af ådalen og de mange efterårsfarver.

Samtidig fik alle en forfriskning, inden turen igen gik videre ad
små skønne veje, mod Kildehøj

./Grethe Bang
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Nye konto numre.

www.kildehoejsvenner.dk

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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Konto nr. til indbetaling af kontingent: 7670-6522994
Konto nr. til driftstilskud til bussen. : 7670-6523034

JulemarkedJulemarked

Julemarked på Kildehøj
Tirsdag den 27. november kl. 19.00

Rundt i husene finder I disse ting:

Lotteri med fine gevinster

Salgsboder med juleting, dekorationer mm
Kaffe med hjemmebag

Gløgg og æbleskiver

Alle er velkomne til at være med
Overskuddet går til driften af vores nye bus

Med venlig hilsen
Kildehøjs Venner og Kildehøj

14

Kildehøjs Venner

Facebook
https://www.facebook.com/kildehoejsvenner/

Besøg også vores Facebook side. Her laves indlæg, når der
har været arrangementer og lignende for vores beboere.

„Swing om“„Swing om“
Tirsdag den 9. oktober var Kildehøjs beboere inviteret til

danseeftermiddag på plejecentret Højbo i Arnborg.

6 beboere samt 2 personale og 1 frivillig kørte bussen til
Arnborg. Her var der liv og glade dage.

Først et stort fint kaffebord og så spillede musikken ellers op til
dans. Benene blev rørt rigtig meget og der blev også sunget med

på nogle skønne sange.En super dejlig eftermiddag.
Så en stor tak til Højbo for det fine initiativ.

/Lause Bang



nov. - dec. - 09 -

nov.- dec.18- jan. 2019nov.- dec.18- jan. 2019

8

Kilde: Karl Gregersen

med tak til
Vildbjerg, kend din by

LokalhistorierLokalhistorier

Vildbjerg præstegård
er bygget 1850 som en
firlænget gård med en
tilbygning fra 1864.
Billedet er fra 1910  og viser
hvor sognets vandstrømme
samles og fra den vrimlende
bæk en smuk udsigt til
græsmarken, dyrene  samt en
af gårdens avlsbygninger.

Senere blev gården købt af
menighedsrådet og fungerede
som præstegård  til 1975.

Søndergade 54

Gårdens bygninger blev købt
af advokat Niels Korshøj, hvis
far var en af forpagterne af
præstegårdens landbrug, og
deres hjem var præstegårdens
forpagterbolig.

På  det meste af præstegårdens
landbrugsjord ligger der nu
parcelhuse, hvor et par af
gadenavnene er præstebakken
og præstevænget.

13

Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5, januar 2019  og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Når alting falmer

Efteråret har sat sit stærke
præg på naturen. Træerne
mister bladene, vinden blæser
os i ansigtet, og vi mærker
kulden komme snigende.

Sådan er det også i vores liv,
når årene efterhånden går.
Foråret er som ungdommen og
sommeren er som voksenlivet.
Og når vi bliver gamle, så er det
blevet en slags efterår i vores
liv. Vi har færre kræfter, og vi
ved, at vi har levet det meste
af vores liv.

Netop derfor har vi brug for at
høre om det håb, som rækker
gennem efterår og stormvejr
og lidelse og død.

Vi synger om det i
Salmebogens nr. 732: Dybt
hælder året i sin gang, vers 6:

Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær´.

Midt i livets modgang og
alderdom lyser håbet fra Gud
endnu grønnere ind i vores liv.
Da Jesus døde på korset
åbnede han Himlens porte for
mennesker. Jesus vandt over
døden, da han opstod fra
graven, og den sejr ønsker han
at dele med os.
Det er grunden til at Jesus
’bærer en evig krone’. Han er
Himlens og Jordens konge. Og
han inviterer os til at følges
med ham. Både gennem livet
her. Og også gennem døden til
den evige vår hos Gud. Derfor
ærer og takker vi Gud ved
gudstjenester og i vores
hverdag. Og derfor gør vi snart
klar til at fejre advent og jul
endnu engang.

Præstens SpaltePræstens Spalte

Af
Sognepræst
René V. Jensen

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Ruth Frank

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

alle dage.

ArbejdsdagArbejdsdag
Arbejdsdag på Kildehøj

Lørdag den 17. november

Arbejdsdag for alle pårørende til beboere på Kildehøj.

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00

Derefter arbejder og hygger vi 

Vi slutter af med frokost kl. 12.30

Tilmelding til Pia på 99 92 05 00 eller ps@diakon.dk
Senest 12. november 2018
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Torsdag den 1. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 5. november kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 8. november kl. 10.15
Gudstjeneste i Timring Kirke
Mandag den 12. november kl. 10.00
Harmonikamusik – D
Tirsdag den 13. november kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – B
Torsdag den 15. november kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Lørdag den 17. november kl. 9.00
Arbejdsdag på Kildehøj
Lørdag den 17. november kl. 15.00
Lørdagshygge – C
Tirsdag den 20. november kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 22. november kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen
Mandag den 26. november kl. 10.00
Harmonikamusik – B
Tirsdag den 27. november kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 27. november kl. 19.00
Julemarked
Mandag den 3. december kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 6. december kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 10. december kl. 10.00
Harmonikamusik – C

Arrangementskalender for
november, december 2018 og januar 2019

11

Tirsdag den 11. december kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – B
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Vildbjerg Koret kommer og synger – B
Torsdag den 13. december kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen
Lørdag den 15. december kl. 15.00
Lørdagshygge D
Søndag den 16. december kl. 15.30
Bustur – Vildbjergs Julebelysning
Mandag den 17. december kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 24. december kl. 9.30
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen
Mandag den 7. januar kl. 10.00
Nytårskur / harmonikamusik – B
Tirsdag den 8. januar kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger - B
Mandag den 21. januar kl. 10.00
Harmonikamusik – C

Datoer for gudstjeneste, stjernestunder og
lørdagshygge i januar måned er ikke
modaget endnu.

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

Arrangementskalender for
november, december 2018 og januar 2019


