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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
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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

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

Mandag den 6. august steg jeg
ud af min bil på parke-
ringspladsen ved Kildehøj og
blev mødt af rød løber og flag.
Sikke en overvældende
modtagelse, der blev fulgt af et
festligt kaffebord i dejligt
selskab. TAK for sang, taler,
blomster og kurv. TAK for den
varme og hjertelige velkomst.
Jeg følte mig straks hjemme på
Kildehøj og jeg glæder mig
hver dag til mødet med dejlige
beboere, et fantastisk og
engageret personale, frivillige
og pårørende. Det er be-
rigende og giver mig energi  til
at tage hånd om de mange
opgaver, der venter mig og jeg
er meget taknemmelig over, at
jeg blev vist den tillid at få
ansættelse som ny forstander
på Kildehøj.

Jeg er 58 år, så jeg har et langt
arbejdsliv med mange
erfaringer bag mig. I alle
årene har jeg arbejdet i
hjemmepleje og på plejehjem,
de sidste 10 år som
mellemleder. I 3 år har jeg
været tilknyttet Danske
Diakonhjem og været med i
opbygningen af et nyt
friplejehjem i Kjellerup.
Mine personlige værdier og
mit kristne menneskesyn
falder helt i tråd med denne
organisation og det er
vidunderligt at kunne udleve
dette i sit arbejde. Jeg bor i
Ølby ved Struer, hvor min
mand Erling driver et
landbrug med slagtekalve og
planteavl. Vi har fire voksne
børn, der alle er
veletablerede og indtil videre
har beriget os med 5
børnebørn. Vi er engageret i
kirkeligt arbejde og ellers
går fritiden med familien,
hus og have. Når tiden
tillader det, søger jeg roen i
den skønne natur omkring
vort sommerhus i Gjel-
lerodde.

Jette
Forbech
Christensen
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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Nyt Fra KildehøjNyt Fra Kildehøj

Jeg ser fortrøstningsfuld en
rigtig dejlig fremtid i møde for
Kildehøj. Vi har brug for at
roen sænker sig lidt og
arbejder på igen at blive en god
og stabil personalegruppe, så
beboerne kan få mere faste
hjælpere omkring sig.
De indledende byggemøder er
påbegyndt.
Udbygningen forventes dog
først at stå klar til brug engang
i 2020.
Personalet er startet på
undervisning i det nye
omsorgssystem, som træder i
kraft den 24. september – en

proces, der kræver mange
ressourcer. Det er en
udfordring for os lige nu,
men vi prøver at få det til at
hænge sammen på bedste vis
og håber fortsat på over-
bærenhed i forhold til op-
gaver, der ikke helt bliver
løst som vi gerne ville.
Efter mine første par uger
her er jeg allerede over-
vældet af den hjælp, støtte og
opbakning vi møder fra
lokalsamfundet og alle jer
frivillige. Med glæde ser jeg
frem til det fortsatte
samarbejde med jer alle.

Jette

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Torsdag den 16.8 skulle 6
beboere med på tur til Lemvig.
Vejret var i top og humøret
ligeså.
Vi kørte først til Nr. Vinkel
hotel og herefter forbi Jane
Åmunds hus, hvilket vi fik en
snak om.
Herefter kørte vi til Lemvig
havn, hvor vi skulle spise vores
frokost hos „Bjarnes Fisk“ på

havnen. Her fik vi stjerneskud,
så alle blev rigtigt mætte.
En af beboerne ville gerne
have TØRFISK med hjem, så
der blev købt 10 stk. frosne,
som var med bussen hjem. Det
blev der meget snak om, på
turen hjem.
Frida, Sonja og Børge

Udflugt til Lemvig

Grethe Bang

(enkelte billeder fra ture på side12)
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Grethe Bang

Ny plante på Kildehøj
Kildehøj er blevet foræret en helt ny udendørs plante

(skal dog indendørs om vinteren).
Den er sponseret af Svend Jensen (redaktør på Treklang).
Samtidig med planten, var der en stor selvvander krukke

og en sækkevogn,
specielt beregnet til at køre med store planter.

Planten hedder Philodendron-Selloum-bipinnatifidum.

Ny plante på Kildehøj

Fra Turen 15. august
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Generalforsamling
Kildehøjs Venner indkalder til generalforsamling

 Tirsdag den 25. september kl. 19.00

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:
Børge Nielsen
Bjarne Andersen ( begge modtager genvalg)
Sonja Nielsen udtræder af bestyrelsen.

På valg som revisor:
Birte Hoffmann (modtager genvalg ikke)
Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 10, skal formuleres
skriftligt og være formanden i hænde
senest en uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og der serveres
kaffe u/b

Grethe Bang

GeneralforsamlingGeneralforsamling
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Busture „Ud i det Blå“
Selv om der har været sommerferie, så har beboerne på Kildehøj

fortsat været på ture „Ud i det Blå“.
Her er lidt forskellige billeder fra de sidste par ture.

Grethe Bang
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Redaktionen

Næste nummer af Treklangen udkommer
ca. 1. november 2018

Deadline 5. oktober 2018
Indlæg kan afleveres på Kildehøjs kontor

eller sendes til ps@diakon.dk

Deadline

Pia Sørensen
9992 0500

Svend
Jensen

september - oktober  2018

Dagny Alvilda Kristensen 13. september D 12
Ane Sørensen 15. september D 6
Margrethe Andersen 25. september C 3
Dagny M. Pedersen 27. september B 8
Vagn Nielsen 2. oktober D 11

Mærkedage:

Velkommen til ny beboer på Kildehøj

Ellen Højmark Jensen B 1
Jørgen Møller Thomsen D 9

Ære være deres minde

Magda M. S. Sørensen B 1
Mary K. T. Larsen D 9
Ellen Jensen D 1
Kirstine L. Iversen D 4
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Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Grethe Bang

Mandag den 6. august
kunne vi byde Jette Forbech
Christensen velkommen til
Kildehøj.
Bordet var dækket og der var
flag og den røde løber var
rullet ud ved indgangen til
Kildehøj.
Og det var en velkomst, som
gjorde indtryk, både på Jette
og beboerne samt personale og
os fra vennekredsens besty-
relse.
Der var tale af Emil Tang,
direktør for Diakon, Pernille
Munch, afdelingssygeplejerske
på Kildehøj, Else Krabbe,
forstander på Birketoften i
Aulum samt Grethe Bang,
formand for Vennekredsen.
Til sidst fik Jette ordet, hvor
hun kom med et billede, som
hun ville hænge op på sit
kontor. Teksten var
„We can do it“hvilket hun
fortalte betydningen af disse
ord, og at personalet og
ledelsen i fællesskab kan
udrette meget, når blot man
står sammen.

Ny forstander på Kildehøj
Vi glæder os rigtig meget til
det fremtidige samarbejde
Jette kommer fra en stilling
som afdelingssygeplejerske
på friplejehjemmet i
Kjellerup
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Nye konto numre.

www.kildehoejsvenner.dk

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

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Frivillige søges !!

Nissepigerne efterlyser „piger“
Kunne du tænke dig at være med til at lave ting til

Kildehøjs julemarked ?
Nissepigerne mødes hver onsdag kl. 19.00

  - i vinterhalvåret.
Første mødedato er 5. september  2018

Ønsker du flere oplysninger,
så henvend dig til koordinator

Ellen Knudsen på tlf. 21 77 70 45.

NissepigerNissepiger

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

Onsdag den 15. august skulle
hus D på udflugt. Vi startede
fra Kildehøj kl. 9,00
og så gik turen mod Hvide
Sande. Vi kørte først til
Ørnhøj og derfra videre til
Velling og så til Stauning
lufthavn, hvor vi fik set fly
museumet udefra. Herefter
videre til Stauning Havn.
Inden da, blev vi lige stoppet
af „spritkontrollen“ og skulle
puste i alkoholmeteret.
Chaufførerne havde
heldigvis ingen problemer
(grin)..  Herefter videre mod
Bork og en tur omkring
havnen og Vikingelandsbyen.
Så kørte vi mod Nymindegab
og videre op langs vestkysten
til Hvide Sande. Her skulle
vi spise frokost på Hvide
Sande Røgeri.
Vi fik alle alt hvad vi kunne
spise. Nogle kæmpe por-
tioner, som beboerne ikke
mente, de ikke kunne spise.

Men det gik nu fint, nogle
kunne spise det hele og andre
ikke.
Efter et godt måltid og hygge,
så kørte vi mod Søndervig og
herfra videre til Vedersø, hvor
vi var inde ved præstegården
og senere forbi Vedersø Kirke,
inden turen gik mod Kildehøj.
Vi var hjemme kl. 15,30 lige
tids nok til, at vi kunne få vores
eftermiddagskaffe.
Alle syntes vi havde haft en
rigtig dejlig tur, som de mente
snart skulle gentages.

(billeder fra turen på side 16)

Udflugt i august 2018
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Kilde: Karl Gregersen

med tak til
Vildbjerg, kend din by

LokalhistorierLokalhistorier

Gennem Vildbjerg Lund går
der flere stier til naboen,
Søparken,   men til den tunge
trafik er der anlagt vej fra
sportsalle til  Søparkens
træbroer.    Søparken ligger
som et skønt område med
Vildbjerg Lund på den ene side
og mange fodboldbaner på den
anden side.
Her boede bl. a. Vikinger, og
det skyldtes, at et større
vådområde i Søparken havde
forbindelse sydpå gennem
Vorgod å. Hvor de hurtigt
kunne komme videre ad
vandvejen.
Vikingerne forsvandt omkring
år 1000, og siden har både
vådarealer og bakket terræn
været uegnet til landbrug.  I
1992 fik nogle  personer tanken

om at udnytte arealet turist-
mæssigt. I midten blev gravet
2 store søer, og der blev bygget
en træbro så den lette trafik
hurtigt kunne komme fra den
ene side af søerne til den
anden.  Såvel Søparken som
træbroen benyttes flittigt ved
forskellige stævner, ikke
mindst under Vildbjerg cup.
For enden af Søparken er en
kælkebakke til børnene, og
steder er i øvrigt ideel til
f r i l u f t s a r r a n g e m e n t e r
f.eks.dilettant og revyer.

Vildbjerg Søpark.

Svanerne er glade for søparken.

13

Aflever eller send den løste opgave til redaktio-
nen senest 5. oktober 2018  og deltag i
lodtrækning om 1 flaske vin eller chokolade.

Navn:______________________Telefon:_________________

KRYDSORDKRYDSORD
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Hvor har vi dog brug for vand!

Denne sommer har gjort det
helt tydeligt, at vi ikke kan
klare os uden vand. Vi ved det
jo godt, men det er måske ikke
altid, vi lige tænker over det.

Et Satellitbillede viste at hele
vores land havde skiftet farve
fra livlig grøn til vissengul og
brunlig på grund af de mange
uger uden regn.
Selv naturen har råbt efter
vand de seneste måneder.
Der hvor man ikke vander, går
græs og afgrøder til.
Landmændene kæmper en
hård kamp for at holde liv i
deres marker, for uden regnen
må de selv sørge for at vande.
Uden vand, ingen liv.
På de varmeste sommerdage er
det vigtigt at drikke meget
vand, og det er der mange af os
der er gode til.

Det er simpelthen nødvendigt
for vores fysiske legeme at
drikke vand.
Det har fået mig til at tænke
på vores åndelige legeme,
vores sjæl.
Kan vores sjæl også opleve en
tørke?
Har vores indre også brug for
vand?
Passer vi lige så godt på vores
sjæl som vi gør på vores krop?
Jesus siger til en kvinde han
møder ved en brønd:
„Den der drikker af det vand
jeg vil give, skal aldrig i evig-
hed tørste.“
Kun Gud kan slukke vores
åndelige tørst, kun han har det
levende vand, det som vores
sjæl tørster efter.
Husk også at drikke det i var-
men.

Præstens SpaltePræstens Spalte

Af
Sognepræst
Christoffer Olesen

12

Løsningen og
Vinderen af sidste

krydsord

A

Hugo Overgaard

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

alle dage.

Kildehøjs VennerKildehøjs Venner

Billeder fra Lemvig turen.



nov. - dec. - 09 -

sep. - okt. - 2018sep. - okt. - 2018

10

Mandag den 3. september kl. 10.00
Harmonikamusik – B

Tirsdag den 4. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 6. september kl. 10.00
Stjernestunder i Vildbjerg Kirke

Mandag den 10. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 11. september kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger – B

Torsdag den 13. september kl. 10.15
Høstgudstjeneste v/Christoffer Olesen

Lørdag den 15. september kl. 15.00
Lørdagshygge - D

Mandag den 17. september kl. 10.00
Harmonikamusik – C

Tirsdag den 18. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 24. september kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 25. september kl. 19.00
Generalforsamling Kildehøjs Venner

Torsdag den 27. september kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen

Arrangementskalender for
september - oktober  2018
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Mandag den 1. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik – D

Tirsdag den 2. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Mandag den 8. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Tirsdag den 9. oktober kl. 10.30
Hjemlandstoner v/Kaja og Holger –
B
Torsdag den 11. oktober kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen

Mandag den 15. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik - B

Tirsdag den 16. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Lørdag den 20. oktober kl. 15.00
Lørdagshygge B

Mandag den 22. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Torsdag den 25. oktober kl. 10.15
Gudstjeneste v/Renè V. Jensen

Mandag den 29. oktober kl. 10.00
Harmonikamusik – C

Tirsdag den 30. oktober kl. 10.00
Bustur m/Kildehøjs Venner

Arrangementskalender for
september - oktober  2018

Ret til ændringer
forbeholdes

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.


