KLOKKEBLOMSTEN
januar - februar 2022

Godt nytår!

plejehjemmet Klokkebjerg
Beboerbladet

Information

Vagn Juhl Jensen,
Esbjerg (Formand)

Svend Engrob,
Videbæk (næstformand)

Johanne Søndergaard,
Spjald

Karsten Ambrosen,
Holstebro

Jakob Østerby,
Esbjerg

Søren Storbjerg
Kollektivboligerne

Bestyrelsen: Vagn Juhl Jensen - Svend Engrob - Johanne Søndergaard Karsten Ambrosen - Jakob Østerby.
Bestyrelsen for kollektivboligerne: Vagn Juhl Jensen - Svend Engrob Karsten Ambrosen - Søren Storbjerg.
Plejehjemmet Klokkebjerg er et privat plejehjem i Skjern, som har det
kristne livs- og menneskesyn som værdigrundlag.
Vi kan kontaktes på tlf. 9735 1688.
Hjemmeside: www.klokkebjerg.dk
Email: info@klokkebjerg.dk
Facebook: https://www.facebook.com/klokkebjerg
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Lederen har ordet

Det går stærkt. Den ene dag
afløser den anden. Før man
har set sig om, er mandag
blevet til søndag, og forår er
blevet til efterår. Det er livet,
som går stærkt, og det tror
jeg, at de fleste voksne mennesker oplever. Nu er 2021
blevet til 2022. Vi ved ikke,
hvad det nye år vil bringe, og
det er nok meget godt, da det
vil kunne være med til at skabe mange bekymringer.

En anden ting som fylder på
hele sundhedsområdet, og
som vi også mærker på Klokkejerg, er manglen på (uddannet) personale. Det er meget
svært at få stillinger besat,
hvilket er med til at sætte en
negativ spiral i gang, da det
bevirker, at der bliver trukket ekstra meget på det faste
personale, som i forvejen
løber stærk og løser mange
opgaver.

Corona har fyldt meget i det
forgange år og har påvirket
livet på Klokkebjerg for både
beboere, pårørende og personale. Coronapas, mundbind og ændrede eller aflyste arrangementer har været
noget, som vi skulle vænne
os til og acceptere. Det ser
desværre ikke ud til, at det
bliver meget anderledes her i
begyndelsen af det nye år. På
Klokkebjerg vil vi gøre vores
bedste for at skabe et godt
og trygt hjem for den enkelte
beboer midt i en tid, som
af mange kan opleves som
uoverskuelig og vanskelig.

Selv om livet går stærkt, og
der sker mange ting omkring
os, som kan vække bekymringer, og som vi ikke er herre
over, står Klokkebjerg fast
på, at vi har det kristne livsog menneskesyn som vores
værdigrundlag. Det giver en
tryghed og et ståsted i hverdagen og ind i fremtiden.
Også i det nye ukendte år må
vi stole på løftet fra Matthæusevangeliet 28,20 om, at Jesus er med os alle dage indtil
verdens ende.
De bedste hilsner
Jørgen Engholm Andersen
Leder
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Andagten
I skrivende stund
Spejlet rettes mod Herren for at moder det midtvinter
tage lyset og samtidigt skal det rettes
- og lyset synes at
mod din næste, der modtager hans lys,
være
forsvundet.
som om det kommer fra dig.
Dagene er korte. Vi
står op og går i seng
“Du skal elske Herren din Gud af hele dit
i mørke - hvis vi da
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit
lige ser bort fra en
sind og af hele din styrke” og “Du skal
mulig middagssøvn.
elske din næste som dig selv” læser vi i
Og nogle rammes af vinterdepression.
Mark. 12.
De fleste af os trives bedst, når det er
Således kan man elske Herren og sin
lyst. Vi higer efter lyset.
næste - ved at vende sig mod Ham og
Men lys er mange ting - ikke bare det
ved at lade Hans kærlighed og lys refleklys, vi får fra solen.
teres videre til næsten.
Vi kan udmærket have masser af sollys
og alligevel henleve vore liv i mørke “Jeg er verdens lys. Den der følger mig,
uden Gud.
skal aldrig vandre i mørket, men have
Jesus siger i Matt. 5 om sine
livets lys”. Således er Jesus
tilhørere, at de er verdens
citeret i Joh. 8
lys:
Dette er et fantastisk løfte “I er verdens lys. En by, der Lys i mørket
et løfte om, at vi aldrig skal
ligger på et bjerg kan ikke
vandre i mørke, hvis vi følger
skjules. Man tænder helJesus.
ler ikke et lys og sætter det under en
skæppe, men i en stage, så det lyser for
Måtte vi leve hele livet i Guds lys - og
alle i huset. Således skal jeres lys skinne
måtte vi, hvis vi er kommet bort fra lyfor mennesker, så de ser jeres gode
set, igen vende vore hjerter til Herren,
gerninger og priser jeres fader, som er
så vi følger ham.
i himlene.”
I Joh. 12 læser vi ord af Jesus: “Som
lys er jeg kommet til verden, for at enVi mennesker kan ikke lyse af os selv,
hver, som tror på mig ikke skal blive i
men vi kan - som et spejl - reflektere
mørket.”
Guds lys til andre. For at det skal lykkes,
skal spejlet indstilles rigtigt. Lyset senJesus er verdens lys - livets lys - også i
des fra lyskilden til spejlet, hvorfra det
det nye år.
videresendes til modtageren, som har
behov for lyset.
Svend Engrob

“

Bøn:
Herre, lad mig altid få lov til at spejle dit lys.
Og når min tid er omme,
kald da andre til at spejle dit lys.
Fra salmebogens bønnebog: bøn 21
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Nye beboere
Ruth Hvergel, Åglimt
Inga & Arne Andersen, Åglimt
Karen-Abelone Bjørnsen Smith, Åglimt

Dødsfald
Aksel Christiansen, Åglimt
Bianze Marcussen, Gårdhaven
Gudrun Jensen, Lindely

Fødselsdage

Hjemmet:
10. januar Ella Krista Anthonsen, Lindely, fylder 95 år
10. januar Finn Allan Sørensen, Gårdhaven, fylder 82 år
24. januar Anna-Lise Poulsen, Lindely, fylder 79 år
24. januar Johan Christian Smith, Gårdhaven, fylder 77 år
28. januar Poul Arne Sonne, Søglimt, fylder 87 år
1. februar Inga Birgit Andersen, Åglimt, fylder 87 år
10. februar Magda Jensen, Klokkely, fylder 94 år
22. februar Karen-Abelone Smith, Åglimt, fylder 76 år
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Andagter, gudstjenester og møder
Der indbydes til andagt i dagligstuen
kl. 14.30 på følgende dage:

Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

den
den
den
den
den
den
den
den
den

3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.

januar		
januar		
januar		
januar		
januar		
februar
februar
februar
februar

Jacob Christensen
Bedeugen
Morten Rugager
Dan Myhre
Jens Schmidt
Hans Jørgen Steffensen
Ølgod mandskor
Jens Kastbjerg
Leif Bach Kofoed

Der indbydes til gudstjeneste i dagligstuen
kl. 15.30 på følgende dage:
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den 12. januar		
den 26. januar		
den 9. februar
den 23. februar

Preben Skov Jensen
Poul Ivan Madsen
Simon Møller Olesen
Poul Nyborg

Møder:
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

den 5. januar
den 27. januar
den 1. februar
den 2. februar
den 24. februar

Café Hjerterum (Bus kl. 9)
Seniormøde i LM (Bus kl. 14)
Kvindekreds i LM (Bus kl. 14)
Café Hjerterum (Bus kl. 9)
Seniormøde i LM (Bus kl. 14)
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Ny kunst på Klokkebjerg

Kari Thygesen sætter ord på billedet
I forbindelse med Klokkebjergs jubilæum sidste år modtog hjemmet
et billede af Kari Thygesen; men pga. corona måtte afsløringen aflyses. Men nu skete det så!

Billedet afsløres
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Det sker i januar 2022
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Det sker i februar 2022
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Se lige her!
Aktivitetsstuen har en lille
bibliotek, hvor man kan låne
en bog med hjem.
Kiosken har åben M
andag Fredag 10.00 - 16
.00		
					

Frisøren kommer hver
mandag.
Tidsbestilling i grupperne.

hver
Fodplejeren kommer
tirsdag.
perne.
Tidsbestilling i grup
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Se lige her!
Fra Køkkenet!
I forbindelse med fødselsdag er der mulighed for at
låne fødselsdagsstuen, hvor
der er plads til 15-20
gæster.

ANDAGT
Der holdes andagt alle
hverdage kl. 10 i dagligstuen.

Der kan bestilles kringle,
lagkage, kaffe og the til 60
kr. pr. person.
(bestilling afgives 14 dage
før festen!)
Lånes lokalet til spisning
skal maden leveres udefra.
Borddækning og oprydning påhviler beboeren/
pårørende.

Bussen kører til Café Hjerterum i IM-Huset kl. 9.00
Seniormøde og kvindekreds i
d
LM’s missionshus. Afgang me
bus kl. 14.00

Årsmøde
Alle beboere og pårørende indbydes til årsmøde
for beboer- og pårørenderådet
tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19.00 på Klokkebjerg
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægter kan fås
ved henvendelse på kontoret.
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Julebanko
“Gammen” er et ord,
der er gået ud af
sproget; men vi finder det stadig i brug
i salmebogen. Det
sammenstilles ofte
med ordet: “fryd” og
får så en betydning i
retning af glæde.
Ordet har oprindelig en forbindelse
til det engelske ord
“game”, som betyder
spil eller leg.
Til de gode juletraditioner hører da
også et spil banko,
og de fine præmier
har bestemt kaldt på
glæden.

Fine gevinster
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Hjernegymnastik
Vinder af Kryds og Tværs i november-december blev:
Kirsten Raunkjær

Løsningen afleveres på Jørgens kontor senest den 15. februar

Løsning:
Navn:
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JULEBAGNING
Ingen jul uden forberedelser - ja, juleforberedelserne er med til at
gøre julen til den store
højtid.
Advent er en skøn tid, der
er givet os til at forberede
os og stemme sindet til
at modtage Frelseren Glædens Herre!

Pebbernødder formes fint!
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JULEMIDDAG

Det er godt med julesul!
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KLOKKEBLOMSTEN

En lille nisse påkalder opmærksomhed!

Elever fra Solgaarden kalder julestemningen frem med juletoner!
JANUAR - FEBRUAR 2022

