KLOKKEBLOMSTEN
Marts - april 2022

glædelig påske

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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Formanden har ordet
Ny leder
personale. Det giver bekymring
og ekstra arbejde.
Tak til alle ansatte som gør en
stor indsats i forbindelse med
det. Jeg hører, at det har været
nødvendigt at kalde personale
ind i deres ferie. Tak for det!

Jørgen Engholm Andersen er ikke
leder på Klokkebjerg mere. Det
er med bekymring og sorg, at vi
har måttet tage afsked med Jørgen. Vi siger tak for den tid, han
arbejdede på hjemmet.
Bestyrelsen har fra 1. april 2022
ansat ny plejehjemsleder.
Det er Allan Bærentsen, der har
sagt ja til opgaven, og vi glæder
os til samarbejdet.

Der er nogle, som gør en ekstra
indsats nu, hvor vi er uden leder.
Jeg glæder mig over, at personalet arbejder godt sammen og
har “gå på mod”, og jeg håber I
støtter hinanden til 1. april.

Han har i en årrække været ansat
som souschef på Bakkely i Videbæk.
Han er uddannet plejehjemsassistent på Dianalund, og har senere taget uddannelsen som social og sundhedsassistent.
Han er i øjeblikket leder af plejeafdelingen og sygeplejefaglig
ansvarlig. Han ved, hvad arbejdet
som plejehjemsleder indebærer,
da han har været konstitueret
som leder i en periode.
Tag godt imod Allan Bærentsen!

Tak, mange tak, stort TAK for alt
jeres arbejde!
Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne Vagn Juhl Jensen

Helt aktuelt og medio februar er
der Corona i omløb på Klokkebjerg - både blandt beboere og
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Andagten
Der var to søstre som
både oprørt og vred, og begyndte at
sendte bud til Jesus med
græde. Jesu omsorg og kærlighed til
den besked: ”Herre, den,
søstrene og Lazarus lyser ud af beretdu elsker, er syg”. Det er
ningen.
også noget, vi må gøre,
Jøderne sagde: ”Kunne han som åbnede
når vi eller en af vore kære er syge. Det
den blindes øjne, ikke også have gjort,
behøver ikke være Corona - alt muligt
at Lazarus ikke var død”. Jo, det kunne
må vi fortælle ham om. Og det er en fanhan, men de vidste ikke, at alt var nøje
tastisk bemærkning Jesus kommer med:
planlagt. Jesus havde selv sagt: ”Den
”Den sygdom er ikke til døden, men
sygdom er ikke til døden, men tjener
tjener til Guds herlighed, for at Guds søn
til Guds herlighed, for at Guds søn skal
skal herliggøres ved den”.
herliggøres ved den”. Lige nu så det ikke
Jesus bliver to dage der, hvor han er,
sådan ud! Lazarus havde ligget i graven i
og kommer med en bemærkning om
4 dage og næsen bekræftede det.
at: ”Vor ven Lazarus sover, men jeg går
Jesus bad dem rulle stenen bort, så op
hen og vækker ham”. Disciplene troede
mod himlen og bad: ”Fader, jeg takker
at Jesus talte om almindelig søvn. Da
dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste
sagde Jesus lige ud til dem:
jeg, at du altid hører mig,
”Lazarus er død. Og for
men det var for folkeskarens
jeres skyld er jeg glad for,
skyld, for at de skal tro, at
at jeg ikke var der, for at I At I må kom- du har udsendt mig”
må komme til tro”.
Da han havde sagt det,
me til tro.
Til tro på hvad, kunne man
råbte han med høj røst: ”Lafristes at spørge?
zarus, kom herud”! Og den
Da Jesus kom til Betania, fik han at vide
døde kom ud, med strimler af linned
at Lazarus havde ligget i graven i fire
viklet om fødder og hænder og med et
dage. Hans søster Martha kom ud og
klæde viklet rundt om ansigtet.
sagde til Jesus: ”Havde du været her, var
Ypperstepræsterne besluttede at slå
min bror ikke død”. Vi kan også tænke,
Lazarus ihjel, for på grund af ham gik
at den sygdom var ikke endt med døden,
mange jøder hen og troede på Jesus.
hvis Jesus havde været nærværende.
Jesus viste omsorg og medfølelse, og
Jesus sagde til hende: ”Din bror skal ophan viste sig som dødens overmand.
stå”. Martha sagde til ham: ”Ja, jeg ved,
Han kunne befale den døde Lazarus, at
at han skal opstå ved opstandelsen på
komme ud af graven, og ikke engang
den yderste dag”. Jesus sagde til hende:
døden kunne hindre at hans vilje skete.
”Jeg er opstandelsen og livet; den, der
Guds søn blev herliggjort ved den sygtror på mig, skal leve, om han end dør”
dom! Guds søn viste sig som dødens
Maria den anden søster går ud og siger
overmand.
det samme til Jesus: ”Havde du været
Vagn Juhl Jensen
her var min bror ikke død”. Jesus blev

“

Bøn: Tak Jesus at du er opstandelsen og livet; den
der tror på dig, skal leve om han end dør! Tak for at
du har sejret over død og grav, og givet os håb om
nyt liv, evigt liv sammen med dig!
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Nye beboere
Elly Marie Jensen, Gårdhaven
Anne og Jens Lodahl, Lindely
Dina Andersen, Åglimt

Dødsfald
Karen Abelone Bjørnsen Smith,
Åglimt
Tage Mejlvang, Åglimt
Else Jørgensen, Gårdhaven

Fødselsdage
Hjemmet:

Onsdag den 2. marts
Lørdag den 5. marts
Tirsdag den 8. marts
Tirsdag den 8. marts
Tirsdag den 22. marts
Tirsdag den 22. marts
Fredag den 25. marts
Tirsdag den 5. april
Lørdag den 16. april
Onsdag den 20. april
Onsdag den 27. april

Karen Kristensen 		
Esper Madsen 		
Elna Ebbesen 		
Mette Marie Jensen 		
Erna Kongensholm
Sara Krishnapillai		
Bodil Jespersen 		
Jonna Gabs Andersen
Karen Margrethe Hansen
Søren Knudsen		
Stanislaw Cebula		

88 år
86 år
94 år
100 år
90 år
73 år
84 år
76 år
96 år
94 år
84 år

Kollektivboliger:

Fredag den 15. april

Mads Kristian Hedebo Pedersen 77år
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Andagter, gudstjenester og møder
Der indbydes til andagt i dagligstuen
kl. 14.30 på følgende mandage:
7.
14.
21.
28.
4.
11.
25.

marts		
marts		
marts		
marts		
april		
april		
april		

Svend Erik Tarp
Karl Lund
ELM-koret kl. 19.00!!!
Svend Engrob
Hans Jørgen Søndergaard
Jens Olsen
Jens Lomborg

Der indbydes til gudstjeneste i dagligstuen
kl. 15.30 på følgende onsdage:
9. marts		
23. marts		
6. april		
20. april		

Poul Ivan Madsen
Jens Kristian Holmgaard
Poul Ivan Madsen
Jón Poulsen

Møder:
Tirsdag d. 1/3 kl. 14.30 Kvindemøde i LM
Onsdag d. 2/3 kl. 9.30 Cafè Hjerterum
Torsdag d. 24/3 kl. 14.30 Seniormøde på Klokkebjerg
Tirsdag d. 5/4 kl. 14.30 Kvindemøde i LM
Onsdag d. 6/4 kl. 9.30 Cafe Hjerterum
Torsdag d. 21/4 kl. 14.30 Seniormøde i LM
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Nytårsaften på Klokkebjerg
Alle, der deltog i nytårsfejringen, nød, at
der var gjort meget ud
af arrangementet!

Hat og briller hører til nytårsaftens standardudstyr.
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Det sker i marts 2022
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Det sker i april 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

Mandag d. 4. april
2022 kl. 10.00

Besøg af Pasgaards
Tøj Ser vice.
De viser deres forårskollektio
n.
Tøj til kvinde og mand.
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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

Arrangement for beboere og medarbejdere:
Hans Jørn Østerby
Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 14.30
Får vi besøg af Hans Jørn Østerby som er sanger, sangskriver, tryllekunstner, bugtaler m.m.
Der serveres kaffe og lagkage fra bageren.
Gallaaften.
Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 17.00
Fejrer vi Dronning Margrethes 50 års regeringsår.
Vi mødes i dagligstuen i feststemning og festklædte.
Der serveres lækker mad m.m.
Hjertelig velkommen
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Æggefest
De æg vore høns havde
lagt, gav et lille overskud. For det holdt vi
en lille æggefest med
leg og konkurrence.

Æggekager
og
Marcipanæg
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Hjernegymnastik
Vinder af Kryds og Tværs i januar-februar måned blev:
Anne Lodahl

Løsningen afleveres på lederens kontor senest den 15. april

Løsning:
Navn:
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H. K. H. Kronprinsesse Mary 50 år &
Den 5. februar fyldte H. K.
H. Kronprinsesse Mary 50
år.
Hele kongeriget inklusiv
Klokkebjerg tog del i fejringen.
Når man var igang, blev
der også festet for dronning Margrethe, der i år
kan fejre 50 års jubilæum
som regent.
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Dronning Margrethe, 50 år som regent

Ingen fødselsdag uden
en lagkage.

Minder fra
et royalt liv
genopfriskes.
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KLOKKEBLOMSTEN
Bob på spil

Bagning

Slået hjem!

JANUAR - FEBRUAR 2022

