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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

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@tmsh.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
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TLF.: 9713 1339

Østergade 2 1
7480 Vildjerg
Tlf. 96921555
www.bodata.dk
 Salg & Service Netværk
 Reparation
 Hardware & Software
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Kanariefuglene i Hus D trives,
og det så godt, at vi har fået
familieforøgelse. Spændende
med at livets gang former sig i
fuld flor i vores flotte fuglebur
som Henry fandt til os. Fuglene
er kun til lån i hus D, i det de
jo bor i glashuset. Men her i
vinterhalvåret holder glashuset lukket, og først når foråret
byder os ud igen, holder vi flyttedag.
Flyttedag var det også sidst på
året for vore geder, høns og
ænder. Årsagen var rotter i
området ved dyrene. Dem har
vi nu fået has på, så vi går og
taler med Jens om, hvornår vi
igen skal kontakte Michael for
at få dyrene retur. Vi ser.
Vi kom godt igennem årsskiftet, og kan nu se frem til et
nyt år. Alle kan jo godt blive
lidt trykkede af den ufred som
vi dagligt præsenteres for i
medierne. Når man krænker
andre, er det jo ikke helt
unaturligt der kommer en
reaktion, men at myrde en hel
redaktion i et bladhus giver
kuldegysninger. Samtidig
kommer vandet højere op i

havene, og vi får vanskeligere
ved at blive „afvandet“ i vores
ø landskab. Men livet går
videre på Kildehøj, og vi vil
koncentrere os om hvad som
skal ske her, og så håbe andre
finder ud af løsninger, som
kommer klimaforandringer, og
ufreden til livs, så godt som det
nu er muligt.
I februar måned slår vi som vi
plejer, katten af tønden i hus
B. Det er i år mandag d. 16.
februar ,og i marts har vi
danseaften. Det er igen Skjern
Salonorkester som spiller i
Hus D og det foregår d. 11.
marts.
Og så kører vi videre med
vores gode og folkelige musik
fra KGBK, Kildehøjs faste
husorkester. Vore Gudstjenester er rykket fra 14.30 til
14.45.
Kaffepigerne som deltager ved
Gudstjenester og efterfølgende
kaffesammenkomster, har sagt
ja til at fortsætte. Stjernestunder fortsætter og kørselsholdet som kører ture i det blå
har fordelt en række datoer
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Nyt Fra Kildehøj
imellem sig, - og starter op
igen i foråret.
Kortspil og sangeftermiddage,
lørdagshygge og bagepiger er i
fuld gang, - jo det syder af liv
på Kildehøj, og tak til alle jer
som vil arbejde med.
Køkkenhaven skal sås til på
den første arbejdsdag, som er
planlagt til den 9. maj. Før det
skal vi have et møde i haveudvalget, som jeg indkalder til.
Danske Diakonhjem er et stort
firma, og har mange plejehjem
rundt i landet. I Åbybro, nord
for Ålborg, har vi et hjem, hvor
forstanderen er sygemeldt på
ubestemt tid på grund af
stress. Jeg er blevet spurgt om
jeg vil tage til Åbybro, og
hjælpe en tid, og det har jeg
sagt ja til. Så de kommende
uger er jeg to dage i Åbybro og
tre dage på Kildehøj. Pia ved
altid hvor jeg er, og hvornår. Og
jeg er altid „åben“ på mail og
telefon.

Økonomisk kommer vi ud af
2014 med et tilfredsstillende
resultat. Vi startede året med
at overføre et merforbrug på
232.000 kroner, - og det beløb
har vi reduceret med ca.
100.000 i et år hvor vi igen har
mødt besparelser.
Men resultatet er flot og vi går
året i møde med en god
fornemmelse, - selv om vi med
nye besparelser skal holde
tungen lige i munden, og hele
tiden holde fokus på det
forbrug vi har, specielt på
timeforbrug og på lønsiden.
Nu går vi ind i årets korteste
måned, og samtidig i en tid
hvor dagene bliver længere. Vi
glæder os til et godt 2015 på
Kildehøj.
Arne Bak

KRYDSORD
nov. - dec. - 09 -

HJÆLPERFEST
Sæt kryds i kalenderen
9. april
HJÆLPERFEST
4

Aflever eller send den løste opgave til redaktionen senest 5. marts 2015 og deltag i lodtrækning
om 1 flaske vin eller chokolade.
Navn:______________________Telefon:_________________
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Musikaften
Musikaften d. 11. marts på Kildehøj
Vi får igen besøg af Skjern Salonorkester.
Traditionen tro spilles der flot musik af det store
og dygtige orkester, som spiller under ledelse af
Flemming Nordenhof.
Glæd dig til en glad aften med dans og god musik.
Vi mødes i hus D kl. 19.30

BANKO
Den 17. februar kl. 19.00

nov. - dec. - 09 -

Sted:
Kildehøjs mødelokale i hus A

Tid: Kl. 19

Der er gevinster på rækker
og fuld plade
– og der er sidegevinster.
Pris pr plade:
2 plader kr. 20
3 plader kr. 25
Mød op til en hyggelig aften,
hvor man i pausen kan købe brød m. kaffe for 20 kr.
Tempo for opråbning
er tilpasset publikum.

Billeder fra
Oktober
2014
A

Alle er velkommen
Kildehøjs Venner

Løsningen
og
Vinderen af sidste
krydsord
Erna M.
Andersen,
Heimdalsvej 19,
Herning.
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Fastelavn

Fastelavn
Vi slå katten af tønden
mandag den 16. februar kl. 14.30
Hus B
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Arrangementskalender for

Mærkedage:
Mærkedage:

Kirsten M. Laustsen
Else K. S. Jensen
Anna H. Jørgensen
Dora F. Madsen
Kristiane Vestergaard

9. februar
6. marts
11. marts
18. marts
20. marts

C5
D2
B 11
D8
C3

Vi
ø
til nske
lyk
r
ke
!

Fødselsdage februar - marts 2015

Vi har taget afsked med:
Anna Margrethe Thusing 20. november B 5
Henry Buur Kristensen
1. December D 4

Ære være deres minde

Velkommen til ny beboer på Kildehøj
Johanne Andersen

B5

Har man hørt så galt:::
- I søndags fandt jeg en tegnebog fyldt med penge lige uden for kirken.
- Nå da, har du så indleveret den?
- Ikke endnu. Jeg prøver at finde ud af om det er djævelen, der frister
mig, eller Gud, der svarer på mine bønner ....

Redaktionen
Arne Bak
9992 0500

Pia Sørensen
9992 0500

Deadline
Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. april 2015
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor
eller sendes til abak@diakon.dk
Deadline er 5.marts 2015
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Svend
Jensen
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Tirsdag den 10. marts kl. 10.30
Vi synger „hjemlandstoner“
v/Kaja og Holger
Onsdag den 11. marts kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ Vejen Jensen
Onsdag den 11. marts kl. 19.30
Danseaften på Kildehøj –
Skjern Salon Orkester
Mandag den 16. marts kl. 10.30
Harmonikamusik i hus D
Mandag den 16. marts kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Lørdag den 21. marts kl. 15.00
Lørdagshygge i hus D
Mandag den 23. marts kl. 10.00
Bustur - ud i det blå…
Torsdag den 26. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 30. marts kl. 10.00
Harmonikamusik i hus B
Mandag den 30. marts kl. 10.00
Bustur – ud i det blå…
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Hver onsdag kl. 10.30
er der andagt, sang og musik
v/Bodil Møller
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Arrangementskalender for
februar - marts. 2015

Mandag den 2. februar kl. 10.00
Harmonikamusik i hus D
Tirsdag den 3. februar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde i Kildehøjs Venner
Torsdag den 5. februar kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Tirsdag den 10. februar kl. 10.30
Vi synger „hjemlandstoner“ v/Kaja og Holger
Onsdag den 11. februar kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/Per Toftdahl
Mandag den 16. februar kl. 10.00
Harmonikamusik i Hus B
Mandag den 16. februar kl. 14.30
Vi slår katten af tønden i Hus
Tirsdag den 17. februar kl. 19.00
BANKO
Lørdag den 21. februar kl. 15.00
Lørdagshygge i hus C
Onsdag den 25. februar kl. 14.45
Gudstjeneste m/altergang v/ Rene‚ Vejen
Jensen
Mandag den 2. marts kl. 10.00
Harmonikamusik i hus C
Torsdag den 5. marts kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 9. marts kl. 10.00
Bustur – ud i det blå
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Kildehøj‘s Venner

nov. - dec. - 09 KONTINGENTBETALING
Inden for de sidste 3 mdr.
har der været årskontingent opkrævning
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 betaler kontingentet
eller giver os besked på,
at man ikke længere ønsker at være medlem.
På forhånd tak.
Grethe Bang

RELIGIONSTIMEN::
Læreren til Niels: Ved du hvad stemmen i den brændende busk befalede Moses?
Niels: - Han skulle rejse til Farao i Ægypten.
- Rigtigt svaret, sagde læreren og vendte sig om mod Poul.
- Og hvad skulle Moses i Ægypten?
Poul: - Æh, øh, jeg tror han skulle hente brandvæsenet.

7

februar - marts 2015

februar - marts 2015

Lokalarkivet
Da lokalarkivet - springer dette nummer over
- må I ‚nøjes‘.
Svend Jensen
UDSIGT:
Fru Severinsen var travlt beskæftiget med opvasken, medens
hendes mand gennem gadespejlet i stuevinduet holdt byens
hovedgade under opsigt.
- Der kommer det kvindemenneske, som præsten lever
sammen med.
Fru Severinsen tabte en af de fine søndagskopper ned i
vasken, gled i gulvtæppet,da hun for om hjørnet, og væltede
akvariet, fik foden i en ledning og trak bordlampen på gulvet,
inden hun omsider nåede frem til gadespejlet.
- Jamen det er jo bare præstens kone svarede hun arrigt.
- Ja selvfølgelig. Hvem ellers?

JYDER:
Den unge landmand i Odder havde netop købt en gård og taget
den i besiddelse,da han faldt i snak med sin nabo,
en gammel, vejrbidt og sej herre.
"Det ser lidt tørt ud ovre hos dig!" sagde den unge landmand.
"Sig mig, regner det aldrig her?"
"Ork jo," sagde den gamle. "Du kender det sted i Biblen, hvor
det regner i fyrretyve dage og fyrretyve nætter?"
"Ja, Syndfloden!" sagde den unge mand.
"Ja, netop! Ved den lejlighed fik vi seks millimeter!"

Ægtemænd er som bål de går ud, hvis man ikke holder øje med dem
Og velkommen til Lokalarkivet i næste nummer.!
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Præstens Spalte
Sognepræst
Asger Grove
Korsholm

Vintertid er
hviletid med
skjult vækst
Vi synes, det hele ligger stille
ude i naturen.
Om foråret pibler det hele
frem, og vi kan se forandring i
have og skov fra dag til dag.
Det glæder vi os over, når vi
går en tur i foråret.
Om sommeren og i efteråret
går det lidt mere langsomt,
men der sker dog noget, for det
handler om frugtsætning og
den langsomme vej til modenhed.
Men om vinteren ligger det
hele stille. Tilsyneladende.
For mens planterne er visnet
ned eller har smidt bladene
eller står stedsegrønne, så
sker der dog noget.
I det skjulte.
Planterne har også brug for
hviletid. I denne hviletid
vokser knopper og nye skud
frem i det skjulte, så de er klar
til forårets lys og varme.
Brorson siger det smukt i
salmen „Her vil ties, her vil
bies“

Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers
minde,forsommers minde, alt
grøn på kvist.
I menneskelivet kan der også
blive vintertid, hvor vort liv
synes at gå i stå. „Hvordan går
det? Går det fremad?“ kan vi
blive spurgt. Måske svarer vi,
at det er ved det samme.
Men i livets travlhed kan der
også være noget udbytterigt i
perioder, hvor livet går langsomt. Det kan give anledning
til noget, vi før ikke havde tid
til. Vi kan tænke efter, når vi
tænker på hændelser i vort liv.
Når vort liv er i en stille
periode, kan der også lige så
stille dannes spirer, der kan
blomstre op. Noget, der kan
være berigende for os og vore
omgivelser.
Jeg har lige mistet min gamle
moster, der blev 100 år. Til
sidst var hendes liv begrænset
af, at hun var meget svagtseende og begyndende glemsom. Noget af det sidste hun
sagde til sin datter var: „Hvor
har vi meget at være taknemlige for!“ Jo, i det stille kan
f.eks. taknemmeligheden sætte
nye skud.
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