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Johanne Søndergaard, 
Spjald

Karsten Ambrosen,
Holstebro

Vagn Juhl Jensen, 
Esbjerg (Formand)

Jakob Østerby, Esbjerg 
(Næstformand)

Jørgen Muldbjerg
Kollektivboligerne

Bestyrelsen: Vagn Juhl Jensen - Ilse Dalgaard Lauridsen - Johanne 
Søndergaard - Karsten Ambrosen - Jakob Østerby.
Bestyrelsen for kollektivboligerne: Vagn Juhl Jensen -  - Karsten Am-
brosen - Jørgen Muldbjerg.

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

Ilse Dalgaard Lauridsen
Videbæk

Information
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Jeg vil gerne ønske jer alle et godt og vel-
signet nytår!

Nytår er ofte anledning til at gøre status 
på det gamle og sætte nytårsforsætter 
for det nye år.
Vi har brug for løbende at gøre status, 
at evaluere på det, vi som personale gør, 
planlægge og se fremad. Det sker gen-
nem samtaler med den enkelte, men 
også ved en årlig opfølgningssamtale, 
som vi inviterer til. Der vil altid være no-
get, vi kan gøre anderledes. For at se det 
og yde den bedste pleje og omsorg, har 
vi brug for den gode dialog.

Plejehjemmet har tidligere haft et be-
boer- og pårørenderåd. Coronatiden har 
sat det arbejde i stå, men fredag den 
17/3 kl. 15 holder vi ”Årsmøde” i beboer- 
og pårørenderådet. Vi håber, at der både 
er beboere og pårørende, der vil gå ind 
i dette råd. Vi vil lave en kort gennem-
gang af regnskab og økonomi samt de 
ting, der arbejdes med. Et beboer- og 
pårørenderåd skal have indflydelse på 
dagliglivet – det man har fælles. Derfor 
giver det god mening at få snakket kost, 
aktiviteter, fester og arrangementer for 
og med pårørende og her sammen sætte 
kurs for den tid, der ligger fremover.

Tak også til jer pårørende, der deler en 
god oplevelse, men også når I oplever 
noget I tænker kunne være anderledes. 
Vi har som personale meget brug for 
denne tilbagemelding fra jer.

I Skjern kirke har man lavet den fordel-
ing, at Martin Nørremark ikke holder 
plejehjemsgudstjenester, men i stedet 
arrange-rer 4 gudstjenester årligt på 
hverdage - gudstjenester der er særligt 
tilrettelagt for både plejehjemsbeboere 
og for personer med demens. De be-
boere, der har været af sted, har været 
meget glade for at være med i kirken. 
Skal det være en god oplevelse, er det 
vigtigt med nok personer til at ledsage. 
Jeg vil derfor opfordre pårørende og 
venner til at være opmærksom på disse 
gudstjenester og tilbyde den enkelte be-
boer at tage med, når det er muligt.

I 2022 har vi arbejdet meget med for-
skellige redskaber og læring omkring 
demens - et område vi aldrig bliver fær-
dig med. For at holde fast i den viden, vi 
har tilegnet os, vil vi fremover ved det 
månedlige team- møde arbejde system-
atisk med at belyse demens problema-
tikker, med den viden vi har fået.

....... fortsættes side 4

Lederen har ordet
Godt nytår!
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Det næste store område vi gerne vil ar-
bejde mere intens med - også i form af 
undervisning og praksis, er lindring eller 
palliation. Lindring er andet og meget 
mere end medicin. Lindring handler også 
om forståelse, accept, relationer, det ån-
delige og meget mere. 

Jeg vil også gerne benytte anledningen til 
at sige en stor tak for et godt samarbej-
de og fællesskab både med jer beboere, 
pårørende, frivillige og personale – I gør 
det godt for mig at være en del af Klokke-
bjerg. Jeg oplever, at vi står sammen om 
at skabe og danne det hjem, der hedder 
Klokkebjerg.

St. bededag ser ud til at blive afskaf-
fet. Det giver anledning til refleksion. 
Forventer vi med dygtighed, velfærd og 
vores egen indsats, at kunne klare os? 
Eller hvem retter vi vores forventning 
til? Vi tager nok ofte vores gode kår som 
en selvfølge. Men vi har i høj grad grund 
til tak. Tak for fred, for at vi har det, vi 
trænger, tak for helbred – men også tak 
for korset og at vi hver dag må have be-
dedag. Pga. Jesus offer har vi frimodighed 
til at træde frem for Guds trone, siger He-
bræerbrevets forfatter. Her finder vi, at 
det er en nådetrone. Det trænger vi til 
også i 2023.

Allan Bærentsen

Lederen har ordet
Godt nytår!

Årsmøde i beboer- og pårørenderåd

Alle beboere og pårørende indbydes til årsmøde for beboer- og pårøren-
derådet.

Fredag den 17. marts 2023 kl. 15.00 på Klokkebjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægter kan fås ved henvendelse på 
kontoret.

Vær med til at drøfte aktiviteter, kost, dagligdagen og økonomien m.m.
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Godt nytår! Så fik vi lov at passere endnu 
et årsskifte! Tak for det!
 
Nogle gode ord ved årsskiftet, som ikke 
bare gælder i januar og februar, er eng-
lens ord om Maria til 
Josef: ”Hun skal føde en 
søn, og du skal give ham 
navnet Jesus, for han 
skal frelse sit folk fra de-
res synder”.

Luther siger i sin prædi-
ken til nytårsdag: Den 
som tager imod dette 
barn og lader det være 
sin Jesus eller frelser, 
han anser ham ikke blot som en frelser 
alene i dette liv, men også i det evige liv; 
for han hjælper fra synd og død. Der, 
hvor synden er borte, har døden ikke 
mere at bestille. 

Tror du, at der er et andet liv efter dette 
liv, da behøver du denne frelser. Da kan 
hverken kejser, far eller mor, læge eller 
nogen engel, hjælpe dig. Jesu egentlige 
embede er dette, at han vil hjælpe og 
frelse fra synden, den evige død og djæ-
velens rige, og i dette vil han lade alle 

syndere erfare kraften af sit Jesus-navn.
Når det er ude med dette timelige liv, og 
samvittigheden ikke kan nægte sine syn-
der for Guds dom, og derfor har grund til 
at frygte for evig fordømmelse, da er det 

på høje tid at denne frel-
ser, Jesus kommer. Hvor 
vil du da søge råd eller 
hjælp? Ingen andre ste-
der end hos dette barn. 
Han hedder Jesus fordi 
han vil være til stede og 
hjælpe alle som er i nød, 
og som søger hjælp hos 
ham. 

Lad os derfor give nøje 
agt på dette navn og holde fast ved det - 
at dette barn er en frelser mod synd død 
og djævel.

Vi vil trøste os ved at vide, at Gud selv 
har givet dette barn det navn og kaldt 
ham Jesus, Frelser. Derfor vil vi gerne be-
kende og holde ham for vores frelser. Vi 
vil trøste os ved ham, når synden og den 
evige død anfægter os. Vi ved, at han vil 
hjælpe os. Vi ved også, at Gud har behag 
i dette håb og denne tro, og det er ham 
den største ære.

Vagn Juhl Jensen

“Han skal 
frelse sit folk 
fra deres 
synder!

Andagten
Godt nytår!



Udflugt til LUMI
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Udflugt til Lumi. Inden det atter gik 
hjemad blev der serveret kaffe.
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FotoGruppen Midtwest udstiller de næste 3 måneder deres flotte 
fotos på Klokkebjerg. De kan ses rundt på gangene. (December – 
Februar) 

Ønsker du købe et eksemplar af de udstillede billeder, skal du 
sende en mail til:
fotogruppenmidtwest@gmail.com
Mailen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, mobilnum-
mer samt nummer på det/de billeder, du ønsker at bestille.

Du skal indbetale beløbet til FotoGruppen Midtwest’s bankkonto 
eller Mobilpay.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 
53 80 13 79.
Billederne leveres monteret i sort ramme med glas og i følgende 
2 størrelser og priser:
30 x 40 cm. – kr.: 250,-
40 x 60 cm. – kr.: 350,-

Det samlede beløb indbetales til: FotoGruppen Midtwest – kon-
tonr.: 7780 1905587 eller Mobilpay: 239172 (Sv. Aa. Jensen)

FotoGruppen Midwest

Udflugt til Lumi. Inden det atter gik 
hjemad blev der serveret kaffe.
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Det sker i januar 2023
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Det sker i februar 2023
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 Fødselsdage

Nye beboere

 Dødsfald

Inger Marie og Niels Jørn Toft Christensen, Lindely
Poul Erik Knudsen, Lindely
Irma Adoline Nielsen, Gårdhaven

Karen Margrethe Hansen, Lindely
Inga Sonja Knudsen, Gårdhaven
Niels Peder Mortensen, Lindely

  5/1-2023 Inger Marie Toft Christensen – 91 år
10/1-2023 Ella Krista Anthonsen, Lindely – 96 år
10/1-2023 Finn Sørensen, Gårdhaven - 83 år
24/1-2023 Anne-Lise Poulsen, Lindely – 80 år
24/1-2023 Johan Smidt, Gårdhaven – 78 år
28/1-2023 Poul Arne Sonne, Søglimt – 88 år
  1/2-2023 Inga Birgit Andersen, Åglimt – 88 år
  9/2-2023 Niels Jørn Toft Christensen – 89 år
10/2-2023 Magda Jensen, Klokkely – 95 år

Fødselsdage, dødsfald og nye beboere



Der indbydes til andagt i dagligstuen 
kl. 14.30 på følgende mandage:

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

Møder:
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11. januar  Preben Skov Jensen
25. januar  Poul Ivan Madsen
  8. februar  Simon Møller Olesen
22. februar  Poul Nyborg

  2. januar  Jacob Christensen/Gunver Kjøller-Hansen 
  9. januar  Morten Rugager/Randi Sørensen
16. januar  Jens Schmidt/Birthe Thomsen
23. januar  Dan Myhre/Connie Poulsen
30. januar  Hans Jørgen Steffensen/Birthe Thomsen
  6. februar  Jens Kastbjerg/Gunver Kjøller-Hansen
13. februar  Helmer Olsen/Randi Sørensen
20. februar  Andreas Ipsen/Anne Grethe Lauridsen
27. februar  Mathias Richard Hansen/Connie Poulsen

Seniormøder i LM’s Missionshus 14.30-16.00
Torsdag den 26. januar  Flemming Hansen
Torsdag den 23. februar  Torben Skov Jensen

Cafe Hjerterum kl. 9.30 – 11.30
Onsdag d. 4. januar v. Henrik Bjerre Jacobsen, Skjern
Onsdag d. 1. februar v. Pastor em. Erik Nikolajsen, Lind

Kvindekreds LM kl. 14.30 – 16.00
Tirsdag d. 7. februar v. Hans Lundby

Andagter, gudstjenester og møderFødselsdage, dødsfald og nye beboere



 Julebagning
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Naturligvis skal 
der bages til jul 
på Klokkebjerg. 
Køkkenet gjorde 
klar til vanilje-
kranse og peb-
bernødder.
Herefter tog be-
boerne over.



Fra Køkkenet!
I forbindelse med fødselsdag er 

der mulighed for at låne fødsels-

dagsstuen, hvor der er plads til 

15-20 gæster.
Der kan bestilles kringle, lagkage, 

kaffe og the til 60 kr. pr. per-

son. (bestilling afgives 14 dage før 

festen!) Lånes lokalet til spisning 

skal maden leveres udefra. Bord-

dækning og oprydning påhviler 

beboeren/pårørende.

Bussen kører til Café Hjerterum i IM-Huset kl. 9.00  
---------------- Seniormøde og kvindekreds i LM’s missionshus. Afgang med bus kl. 14.00
---------------- ANDAGT
Der holdes andagt alle hverdage kl. 10 i dagligstuen.
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 Se lige her!

Aktivitetsstuen har en lille 
bibliotek, hvor man kan 
låne en bog med hjem.
----------------
Frisøren kommer hver 
mandag. 
Tidsbestilling i grupperne.

Wellness salon.
Mandag d. 9. og 23. januar og
d. 13. og 27. februar 2023
er der mulighed for at booke en 
½ time, til wellness, fra 10.30.
•	 fodbad	og	pleje
•	 håndpleje
•	 hår	massage,	-opsætning
•	 varmepude	på	skuldre,		
 nakke
Tidsbestilling til Ingrid, da der er 
begrænsede pladser.

Kiosken har åben Mandag - 
Fredag 10.00 - 16.00
----------------
Fodplejeren kommer hver 
tirsdag. 
Tidsbestilling i grupperne.

Hver tirsdag efter andagt, 
hygger vi os med en kop 
kaffe, hyggeligt samvær og 
sang.

Tirsdag d. 17. januar
Viser Poul Erik Jensen, 
Skjern billeder fra Dronning 
Margrethes besøg i Ring-
købing

Naturligvis skal 
der bages til jul 
på Klokkebjerg. 
Køkkenet gjorde 
klar til vanilje-
kranse og peb-
bernødder.
Herefter tog be-
boerne over.
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Løsning:
 

Navn:

Løsningen afleveres på lederens kontor senest den 15. februar

Vinderen af Kryds og Tværs i november - december måned 
blev: Else Petersen, Åglimt

1 2 3 4 5 6

Hjernegymnastik

1

2

3

4

5

6

7

8

7 8
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Birthe Vesterager Dani-
elsen og Ellen Haun-
strup synger julesang 
for os og sammen med 
os.

 Jul på Klokkebjerg

5. klasse fra Skjern 
Kristne Friskole kom 
med en lille julehilsen 
+ blomst til alle be-
boere og personale.



KLOKKebLOMSTen

januar - februar 2023

Besøg hos Jakobs blomster

Wellness


