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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

Ole‘s Dyr - www.olesdyr.dk/
Jernbanegade 7, 7480 Vildbjerg
Mobil 60146620
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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
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v/ Flemming Willadsen
Romvivej 2

7480 Vildbjerg
Tlf. 9713 1900

E-Mail: jens@tmjh.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
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varer blev nydt, blev også en
dejlig dag. Vi var heldige, at
have et fantastisk flot
sommervejr denne dag.

Sct. hans aften forløb fint med
båltale ved Ole Vestenå, sange,
bål og en ordentlig omgang
regnvejr !
Men alligevel en dejlig aften.

Den 1. juni havde vi afdans-
ningsbal, hvor skørterne rigtig
blev „swinget“ og hvor vores
lokale harmonikaorkester
spillede op til dans.    Det var
en meget dejlig aften.
Her i sommerferien har vi haft
et lidt mindre aktivitetsni-
veau, men starter nu op igen
med fuld kalender.
I morgen den 15 august tager
vi på sommerferie i Hou i 4
dage med 11 beboere, en tur,
som vi glæder os rigtig meget
til. Vi kører på vej til Hou forbi
Svostrup Kro, hvor vi indtager
frokosten. Svostrup Kro ligger
ved gudenåen ved Gjern
Bakker og er en gammel pram-
dragerkro med masser af spæn-

Nyt fra
Kildehøj

Så er sommerferien ved at
være afviklet og de faste
medarbejdere, som beboerne
kender, er ved at være tilbage
på Kildehøj. Vi har haft en god
sommer med nogle rigtig
dygtige sommervikarer – det
er vi rigtig glade for.
Vi havde inden sommerferien
en dejlig arbejdslørdag den 20
maj, hvor vi sammen med
pårørende og frivillige fik
ordnet en masse praktiske
opgaver inde og ude, bl.a har
vi en rigtig flot køkkenhave til
glæde for vores beboere.
Vi havde i samarbejde med
vennekredsen 2 dejlige
udflugter til en demens-
lejlighed i den „Den gamle by“i
Århus, hvor nogle af beboerne
bl.a fik set en lejlighed fra
50,erne, fik kaffe med flot
gammelt kaffestel og fik set en
gammel telefonomstillings-
central. Det var begivenheds-
rige dage med meget dygtige
guider, der engageret kunne
fortælle om det hele.
Vores årlige sommerudflugt til
Haunstrup dyrepark, hvor
medbragt picnic og drikke-
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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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dende ting, som vi kan kigge
på.
I Hou sover vi i  de 3 lejede
hytter samt i medbragt telt,
hvor én af vores beboere skal
sove med et personale.

Det glæder vi os til at høre om
og håber på tørvejr !

Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj
I er altid velkommen til at
besøge vores hjemmeside. Se:
w w w . p l e j e h j e m m e t -
kildehoj.dk

De bedste hilsner
Vanda Vestergaard,
forstander Kildehøj

Da vi var i Den gamle By,
fik jeg opskriften på deres utrolige lækre kringle.

*

Grethe

17

Fra Ferieturen til HouFra Ferieturen til Hou
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GeneralforsamlingGeneralforsamling

Kildehøjs Venner indkalder til
generalforsamling

 onsdag den 27. september 2017 kl. 1900
Mødelokalet i A-huset

1. valg af dirigent
2. valg af stemmetællere
3. formandens beretning
4. fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
5. fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. beretning fra udvalg
7. valg af bestyrelse
8. valg af suppleanter
9. valg af revisor
10. behandling af indkomne forslag
11. eventuelt

På valg er:
Sonja Nielsen, Grethe Bang og Lause Bang.
Alle modtager genvalg.
På valg som revisor:
Birte Hoffmann.
Revisor modtager genvalg.

Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 10, skal formuleres
skriftligt og være formanden i hænde senest en uge før general-
forsamlingen.
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og der
serveres kaffe u/b.

Bestyrelsen
Kildehøjs Venner
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Den 6. juni 2017 tog Kildehøjs
beboere på udflugt til
Haunstrup Dyrepark.
Frivillige fra Kildehøjs
Venner, personale og beboerne
samt 2 busser og 1 privatbil, der
var pakket med mad og
drikkevarer, var klar til afgang
kl. 10, og så gik turen mod
Haunstrup. Vejret var godt –
ikke for varmt og heller ikke
for koldt.
Der var rundtur i parken og da
den store slange kom frem, var

der dog ingen af beboerne, som
ville have den på sig eller røre
ved den. Sælerne blev fodret og
vi så, hvordan de kunne op-
træde.
Herefter var der frokost.
Køkkenet på Kildehøj havde
lavet dejlige sandwich, som alle
spiste med stor appetit.
Herefter igen en lille tur rund
inden vi sluttede af med is og
kaffe.
Så gik det igen mod Kildehøj,
efter en dejlig dag ude i det fri.

Udflugt til Haunstrup Dyrepark

Sonja, Børge og Niels Peter                         Børge, Lause og Ingrid
                                           På rundtur i parken

Optimister er folk, der holder hovedet højt,
når de kommer ned med nakken.

*
Det er jo sådan med alder, at mænd får karaktertræk,

medens kvinder får rynker.
*
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. november 2017

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

Deadline er 5. oktober 2017

Deadline

Vanda
Vestergaard

9992 0500
Pia Sørensen

9992 0500
Svend
Jensen

fødselsdage i september - oktober 2017
Ingeborg Thusing 9. september C 4
Dagny A. Kristensen 13. september D 12
Ane Sørensen 15. september D 6
Margrethe Andersen 25. september C 3
Dagny M. Pedersen 27. september B 8
Ellen Jensen 9. oktober D 1
Anna Pedersen 29. oktober C 12

Mærkedage:

Ellen Jensen D 1
Dagny A. Kristensen D 12

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Vi har taget afsked med:

Dagmar A. Olesen 28. juni D 12
Ære være hendes minde

15

Tirsdag den 30. maj havde vi 5
beboere med og vores chauffør
Lause Bang, kørte os sikkert
til Århus.
Igen startede vi fra morgenen
af, da vi jo skulle være i Århus
til kl. 10. Vi blev budt velkom-
men af 2 søde damer, som førte
os til Erindringslejligheden.
Her startede vi igen med kaffe
og dejligt hjemmebagt kringle.
Også denne dag, gik snakken
lystigt bland vores beboere.
Alma kunne rigtig fortælle om
hendes barndom og ungdom, så
vi alle „lå flade af grin“.  Også
nogle af de andre kunne
fortælle mange og skønne ting,
som de havde oplevet. Gen-
kendelsen af tingene i lejlig-

Besøg i „Den Gamle By“ i Århus tirsdag den 30. maj
heden, var meget tydeligt og så
gik snakken omkring dette
rigtig godt. Beboerne blev vist
rundt i lejligheden og gen-
kendelsen af tingene var stor
og gav noget godt snak. Vi
sluttede af i lejligheden med
fællessang og Alma fik os alle
lært en ny sang.
På hjemturen kørte vi til
Knuds Sø, hvor vi spiste vores
medbragte frokost. Vejret var
igen med os, så vi kunne nyde
maden i det fri.
Igen en rigtig dejlig og skøn
oplevelse for vores beboere,
som heller ikke denne dag
mente, at de var trætte, da vi
kom hjem.

Vennekredsen siger tak til beboerne og personalet,for et par skønne dage i
Århus.

Grethe Bang
formand for Kildehøjs Venner

Alma fortæller

Gruppe billed
fra dagligstuen

Gåtur ved
Knuds Sø

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner
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Pandekage roulade

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

Pandekage roulade

Man tager
125 g mel
1 tskf salt
5 dl mælk

4 æg
Ovennævnte røres sammen som pandekagedej

Hældes i en bradepande
Bages 30 minutter v/200 gr

Husk bagepapir

Fyld:
2 porrer

1 rød peber
1 pk skinke i strimler

200 g pikant ost
Fyldes blandes

Pandekagen afkøles – fyldet smøres på
Varmes v/175 gr i ca. 30 min.

Pandekage rouladen er fryseegnet
Velbekomme.
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Tirsdag den 23. maj havde vi 6
beboere med og vores chauffør
Bjarne Jensen, kørte os sikkert
til Århus.
Vi startede fra Kildehøj alle-
rede kl. 8,30 for vi skulle være
i Århus til kl. 10. Vi blev
modtaget at 2 damer, som er
ansat til at tage sig af besøg-
ende i Erindringslejligheden i
Den Gamle By.
Da vi kom ind i lejligheden,
startede vi med kaffe og
hjemmebagt kringle, og så gik
snakken ellers omkring
bordet, men mange sjove
fortællinger fra beboerne om
dengang var børn og voksne.

Efter kaffen var der rund-
visning i lejligheden og der
blev vist mange ting, som blev
brugt i 50’erne. Det kunne
beboerne sagtens genkende og
så gik snakken igen.
Ruth havde været på Arnborg
central og det kunne hun
berette om.
Hun var efterfølgende på besøg
i Den Gamle By’s central, hvor
snakken igen gik lystigt.
På hjemturen kørte vi til Sejs,
hvor vi spiste vores medbragte
frokost. Vi var hjemme igen kl.
15,30, så selv om dagen havde
været lang, var beboerne slet
ikke trætte (iflg. dem selv).

Besøg i „Den Gamle By“ i Århus tirsdag den 23. maj

Ved kaffe bordet.

Ruth på Centralen

Så går det
hjemad
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I 1930erne kneb det med øko-
nomien, så huset blev solgt til
ungdomsforeningen.
Under krigen var huset gen-
nem længere tid beslaglagt af
tyskerne, og efter dem i mi-
serabel stand.
Huset blev solgt til glarmester
Godskesen i 1963.og brugtes
som værksted. I 1975 blev det
købt af Egon Godskesen og
anvendt til kjolefabrik.
Da systuen blev nedlagt, gik
der en kort periode, hvorefter
lokalerne overgik til Trehøje
kunstforening, der havde den
første udstilling i 1995.Siden
flyttede kunstforeningen til
Den gule Bygning i 1909, og
forsamlingshuset blev der ikke
brug for mere.

Kilde: Karl Gregersen

LokalhistorierLokalhistorier

Vildbjerg forsamlinghus blev i
slutningen af 1902 bygget for
3376 kr. på jord købt af Niels
Mouritsen.
Beliggenheden blev nuvæ-
rende nr. 32, overfor Niels
Mouritsens gamle stuehus.
Forsamlngshuset ligger oprin-
delig på bar mark,.  nu på
Bredgade nr 32, nu indeklemt
af et par huse.
På modsat side ligger nr. 25,
Mouritsens stuehus, som han
byggede sammen med hans
gård i 1866.
Baggrunden for byggeriet var,
at man mente, der manglede et
sted, hvor unge og ældre kunne
drøfte tidens mange spørgs-
mål.

Vildbjerg
forsamlinshus.

Billedet har lidt under
tidens tand.

*

tv. Snedkermester
Knud Godskesen.

th. ukendt..

*
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Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. oktober 2017  og deltag i
lodtrækning om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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René V.
Jensen,
sognepræst

Tak for livet
og maden og ordet

Markerne er gyldne og frug-
terne er ved at modnes. Det er
høsttid, og dermed også tid for
høstgudstjenester og høst-
fester.

Gud fylder vores liv med sine
gode gaver. Som vi synger:

Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund.

Maden på bordet kommer af
menneskers indsats med at
dyrke afgrøderne. Derfor siger
vi „Tak for mad“ til hinanden.
Vi har mad, fordi Gud lader
det spire og gro på markerne

til glæde for os. Derfor siger vi
også tak til Gud for maden.

Gud velsigner os gennem hele
vores liv, hvor vi kan spise og
drikke og glæde os sammen
med andre.

Derudover giver han os også
sit ord. Vi kan høre Guds ord
ved en andagt eller en gud-
stjeneste. Bibelens ord er Guds
løfter til os, som holder både i
livet og i døden.

Det er den samme Gud, som
skaber liv og vækst på marken
og i haven. Og som skaber
vækst og liv i os, når vi er hans
børn. Det holder – det glipper
aldrig. Det har vi lov at stole
på og hvile i.

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

Glædelig høsttid.

Præstens SpaltePræstens Spalte
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Fra Sct. Hans

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Hvis du vil glæde dig
selv - så start med

at glæde andre.

Ruth Frank

Sct. Hans aften blev afholdt som
vanligt med gang i grillen fra kl.
18.00 i alle 3 huse.
Det er hyggeligt når beboernes
pårørende spiser og snakker
sammen - og hjælper hinanden
med at rette an og rydde op.
Kl. 20.00 drak vi fælles aften-
kaffe i hus B.
Midsommervisen lyder godt,
når så mange mennesker synger
sammen.

Anni Kobborg

I sin „båltale“ kom Vestenå
ind på vigtigheden af, at vi i
vores omgang „ser og
anerkender“  hinanden.

Alle vokser af ros.Da bålet
blev tændt, - kom der lidt
regn – typisk dansk.

De mest hårdføre stod ved
bålet – vi andre kiggede ud af
vinduerne.

Så gik halvdelen af året.

Fra Sct. Hans
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Arrangementskalender for
september - oktober 2017

Mandag den 4. september kl. 10.00
Harmonikamusik B
Tirsdag den 5. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 7. september kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 11. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Tirsdag den 12. september kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 14. september kl. 10.45
Høst Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Lørdag den 16. september kl. 15.00
Lørdagshygge C
Mandag den 18. september kl. 10.00
Harmonikamusik C
Tirsdag den 19. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 21. september kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke
Mandag den 25. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Onsdag den 27. september kl. 19.00
Generalforsamling  Kildehøjs Venner
Torsdag den 28. september kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang v/Rene‚ V. Jensen
Mandag 2. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik D
Tirsdag den 3.oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Mandag den 9. oktober  kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
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Tirsdag den 10. oktober kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger
Torsdag den 12. oktober kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 16. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik B
Tirsdag den 17. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Lørdag den 21. oktober kl. 15.00
Lørdagshygge D
Mandag den 23. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner
Torsdag den 26. oktober kl. 10.45
Gudstjeneste m/altergang
v/Rene‚ V. Jensen
Mandag den 30. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik C
Tirsdag den 31. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

*
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.

*

Donation til
bussen,

er nået til.

Arrangementskalender for
september - oktober 2017

Hver mandag kl. 14.30
er der kortspil –
vi spiller Æsel
              *Ret til ændringer
forbeholdes


