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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

anden måde som frivillig, er du meget
velkommen til at kontakte os!

Jeg har nu været leder på Klokkebjerg i
ca. 5 måneder. Tiden er fløjet af sted, og
jeg føler mig stadig meget ny i jobbet.
Jeg møder ofte spørgsmålet: ”Trives du
i dit nye arbejde?” Det er et spørgsmål,
jeg godt kan forstå bliver stillet.

Klokkebjerg er fyldt med gode traditioner. I september var der over 90 deltagere
(beboere, medarbejdere, frivillige) på en
meget dejlig lejrdag på Hemmet Strand,
hvilket I kan få flere indtryk af i bladet.
Vi har af (corona) forsigtighedshensyn
valgt at aflyse det årlige adventsmarked
i november, men vi ser frem til de
mange dejlige traditioner, som december er forbundet med.

På den ene side oplever jeg, at Klokkebjerg er et fantastisk sted med gode
rammer og dygtige hjertevarme medarbejdere, som hver dag gør sig umage for
at skabe et godt og trygt hjem for den
enkelte beboer. Beboerne giver udtryk
for, at de trives og har det godt, selvom
livet går op og ned og går mod afslutningen.

”Klokkeblomsten” vil i fremtiden udkomme hver anden måned. Jens Kr.
Holmgaard er ny frivillig redaktør, og
han har arbejdet på et nyt layout, som
jeg håber, at I vil tage godt imod.

På den anden side oplever jeg, at det er
et stort ansvar at være leder på Klokkebjerg. Der er både mange opgaver og
udfordringer, og der er mange forskellige mennesker at skulle forholde sig til,
så det kan godt være lidt overvældende
engang imellem.

De bedste hilsner
Jørgen Engholm Andersen
Leder

På Klokkebjerg glæder vi os over, at
alle aktiviteter efterhånden kører normalt igen, selvom corona stadig er en
virkelighed i samfundet. Hvis du kunne
tænke dig at hjælpe til på den ene eller
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Andagten
Teksten fra Esajas minder os om,
at Guds Ord er
anderledes end
vores ord.
Det betyder, at
Guds Ord kan indeholde ting, der
er svære for os at forstå eller som,
vi ikke synes logisk giver mening
i henhold til vores tankegang. Det
skyldes at Guds tanker er højere
end vore, som Esajas udtrykker
det tidligere i kap. 55. Det kan vi
opleve som bekymrende, når vi
er fortvivlede eller undrende over
situationer, der opstår i livet. Men
også i det må vi erkende, at Guds
Ord er virkningsfuldt og gør, hvad
Gud vil have det til at gøre. Guds
Ord har magt i alle situationer i dit
liv, fordi Gud selv siger, at det er
sådan.

“

Guds Ord gør din dåb til et ”bad,
der genføder og fornyer ved Helligånden”. Guds Ord står bag, når
du hører forkyndt, at dine synder
er tilgivet. Guds Ord, der lyder
sammen med brødet og vinen i
nadveren, rækker dig Jesu legeme
og blod udgydt for dig. Guds Ord
er grundlaget for din tro på Kristus Jesus. Guds Ord alene åbner
evangeliet for dig, og det er ”Guds
kraft til frelse for enhver, som
tror”. Guds Ord alene har kraft til
at skabe og opretholde troen på
Kristus. Det er formålet med, at
Gud har givet os sit Ord. Og det
vil Guds Ord lykkes med; for ”det
vender ikke virkningsløst tilbage
til mig, men det gør min vilje og
udfører mit ærinde ”.
Karsten Ambrosen

Guds ord

For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage
dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og
giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan
er mit Ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst
tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. (Esajas
55:10 –11)
Bøn
Kære Jesus, hjælp mig til at indse, hvordan dit Ord giver mig liv
og tilgiv mig, at jeg ikke værdsætter det. Jeg beder din Hellige Ånd
hjælpe mig med at ære dit Ord i mit liv. I dit eget navn. Amen.
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Nye beboere
Erik Nissen Aalbæk, bolig 38 på Åglimt

Dødsfald
Metha Henny Sørensen, Åglimt
Vera Jørgensen, Åglimt
Elisabeth Buchholtz, Åglimt

Fødselsdage
Kollektivboliger:
6. november Dina Andersen fylder 96 år
15. november Ruth Nygaard Knudsen fylder 82 år
11. december Andreas Andreassen fylder 87 år
14. december Anne Marie Juhl Kristensen fylder 79 år
22. december Jenny K. Jensen fylder 86 år
Hjemmet:
7. november Andrea Rasmussen, Søglimt fylder 97 år
8. november Aksel Christiansen, Åglimt fylder 79 år
11. november Niels Peder Mortensen, Lindely fylder 73 år
15. november Hans Tylvad, Åglimt fylder 93 år
19. november Henry Thorup, Klokkely 91 år
23. november Vagn Vibe, Gårdhaven fylder 76 år
25. november Else Jeppesen, Lindely 69 år
5. december Svend Fjord, Åglimt fylder 86 år
6. december Oda Jensen, Gårdhaven fylder 90 år
8. december Solveig Krogstrup, Klokkely fylder 76 år
10. december Oluf Holm Steffensen, Lindely fylder 87 år
28. december Lise Heldt, Åglimt fylder 87 år
31. december Dorthea Wad, Søglimt fylder 89 år
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Andagter og gudstjenester
Der indbydes til andagt i dagligstuen
kl. 19 på følgende dage:
Mandag den

1. november 		

Jens Lomborg

Mandag den

8. november		

Helmer Olsen

Mandag den 15. november 		

Leif Bach Kofoed

Mandag den 22. november		

Jens Kr. Holmgaard

Mandag den 29. november		

Vagn Juhl Jensen

Mandag den

Bent Kjøller Hansen

6. december		

Mandag den 13. december		

Henning Hansen

Mandag den 20. december		

Ølgod Mandskor

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

3. november		

Preben Skov Jensen

Onsdag den 17. november		

Simon Møller Olesen

Onsdag den

Poul Nyborg

1. december		

Torsdag den 23. december		
Claus Thomas Nielsen
Julegudstjeneste - OBS! Kl. 10.00
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Set og sket
Hygge i Oasen

Hygge i Oasen
Tøjsalg
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Det sker i november 2021

Gæstebesøg:
* 30. november: Svend Ågaard Nielsen, fortæller om livet
som værkmester indenfor kriminalforsorgen
* 2. december: Vi får besøg af Gospelkids fra Skjern
Bykirke, som vil synge for os.

8

Det sker i december 2021
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Se lige her!
Aktivitetsstuen har en lille
bibliotek, hvor man kan låne
en bog med hjem.

Kiosken har åben Mandag Fredag 10.00 - 16.00		
					

Julestemning i Aktivitetsstuen
.
Kom og gør en god handel i
vores julepyntede aktivitetsstue.
I december: Mandag - Fredag
i tiden kl. 10.00 - 16.00,
sælger vi julepynt m.m.
Udenfor åbningstider, kan der
betales med MobilePay.
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Ring fundet i frisørsalonen.
Kan afhentes i aktivitetsstuen!
					

Se lige her!
ANDAGT
Der holdes andagt alle
hverdage kl. 10 i dagligstuen.

Fra Køkkenet!
I forbindelse med fødselsdag er der mulighed for at
låne fødselsdagsstuen, hvor
der er plads til 15-20
gæster.

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
s.
Seniormøde i LM’s missionshu
Afgang med bus kl. 14.00
Søndagens Gudstjeneste i
Skjern Kirke. Afgang med bus
kl. 10.00

Perlekæde fundet i gården.
Kan afhentes i aktivitetsstuen!
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Set og sket

Plejehjemshunden

Veras strik til oldebarn

Sangeftermiddag
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Hjernegymnastik
Vinder af Kryds og Tværs i september-oktober blev:
Svend Fjord, Åglimt.
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Løsningen afleveres på Jørgens kontor senest den 15. december

Løsning:
Navn:
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Udflugt til Hemmet Strand

Uden mad og drikke
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Udflugt til Hemmet Strand

Vel ankommet i høj solskin
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