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Lederen har ordet
Vi er nu godt inde
i efteråret og inden
længe begynder
julen at nærme sig.
På Klokkebjerg er
det vigtigt, at også efterår og juletid
er en god tid med plads til hygge og
samvær. De sidste par år har corona
forstyrret traditionerne. Vi forsøger
at vende tilbage til det mere normale
med mulighed for flere forskellige
arrangementer. I år vil vi igen afholde Julemarked, have en eftermiddag
for beboere og pårørende, hvor ”vi
synger julen ind” og forskellige andre arrangementer omkring julen.

ver med kunstige stearinlys, så vi
undgår brandfare.
Vi har gennem længere tid haft et
stort ønske om flere faste personale.
Det er svært at få nok faglærte, men
den seneste tid har vi oplevet at have
de ansøgere, vi har brug for. Det er vi
meget taknemmelige for. I den forbindelse har vi bl.a. valgt at ansætte
2 ergoterapeuter som en ny faggruppe på Klokkebjerg. Kommunen
skal fortsat tilbyde de ting, de gør i
dag - fx genoptræning og vedligeholdelsestræning m.m. Men vi tror,
at flere faggrupper kan være med til
at udvikle faglighed og kvalitet. De
to terapeuter skal være i hver sin afdeling af huset. Udover at indgå i
plejen vil de få særlige opgaver med
fx faldforebyggelse og være resursepersoner for det øvrige personale
i områder som rehabilitering og synkebesvær, men også en opfølgning
af de forløb kommunale terapeuter
iværksætter. Samtidig har vi fået nye
dygtige folk til vores kerneopgaver.
Det betyder, som det ser ud nu, at vi
først i det nye år kun mangler at få
besat en fast aftenvagtsstilling.

Julegudstjenesten den 23/12 kl. 10.
er man også velkommen til at deltage i. Om eftermiddagen den 23/12
vil der være sat kaffe og kage frem
i grupperne til besøgende, der gerne
vil gøre et julebesøg, hvor der kan
gives julegaver. Juleaften vil vi begynde med sang omkring juletræet
kl. 16.30, og der vil være fælles julemiddag i dagligstuen kl. 17.30. Se i
øvrigt oversigt over arrangementerne i kalenderen og opslag på Klokkebjerg.
I forbindelse med julen vil jeg kraftigt opfordre til, at dekorationer bli-

Vi har knap 10 beboere, der har de3
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Lederen har ordet
res ægtefælle. Det kan
være en svær situation
at måtte komme dertil,
at man bor to forskellige steder og have andre til hjælp
med de ting, man tidligere har hjulpet hinanden med. Vi tror, det kan
være sundt at være en del af et fællesskab, hvor man kan opleve andre
i samme situation. Et sted hvor man
møder forståelse, men også et sted,
hvor man kan få en udefra til at komme med hjælp og vejledning. Kirsten
Holmgaard vil stå for at samle gruppen en gang i måneden.

Er man flere vil vi gerne, at man bestiller i god tid i køkkenet. Så vil de
sørge for kaffe og brød mod betaling.
Normalt vil man have brød i grupperne, så der er nok til et par stykker
ekstra. For ikke at have meget der
går til spilde, forsøger køkkenet at
tilpasse mængderne til det, der reelt
bruges. Man er jo naturligvis også
altid velkommen til at medbringe eller lave kaffen i lejligheden.
For nylig udtrykte en af beboerne sig
om andagterne: ”vi lever af det, vi
hører”.
Jeg syntes det var godt sagt. I Romerbrevet 1,16 står der: ”Jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er
Guds kraft til frelse for enhver, som
tror”.
Som vi hver dag behøver at spise, sådan lever troen af evangeliet. Det er
ved at høre evangeliet, at troen fødes,
men det er ved bestandig at høre, at
troen næres.

En del beboere har gennem tiden
været med i en bibelkreds - et sted
hvor man deler tro og sammen læser og taler om Bibelen. For mange
har bibelkredse også givet anledning
til, at der skabes venskaber. Det har
vi ønsket at kunne tilbyde, også selv
om man er flyttet på plejehjem. Mathias Jefsen-Hansen, der er ansat
som præst i LM kirken, vil stå for
sådan en gruppe. Viser der sig behov
for flere grupper vil vi gerne være
behjælpelig med etablering af disse.
Flere har spurgt til, hvordan det er
med kaffe som gæst i huset. Vi har
det normalt altid sådan, at der er
kaffe og brød til en til to besøgende.

“

Troen kommer altså af det, der
høres, og det, der høres, kommer i
kraft af Kristi ord. Rom 10,17

“
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Andagten
Hun skal føde en
søn, og du skal give
ham navnet Jesus;
for han skal frelse sit
folk fra deres synder. Alt dette skete,
for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger:
»Se, jomfruen skal blive med barn
og føde en søn, og de skal give ham
navnet Immanuel« – det betyder:
Gud med os. Matthæus 1, 21-23

Det er glæden ved budskabet om
Jesu komme til vores verden. Gud
kommer til os – Han frelser - Han
tilgiver synder. Derfor samles vi for
at høre Guds ord og Helligånden
virker gennem det Ord og bringer os
evangeliet om Jesus Guds Søn. Det
er hvad Josef får at vide af englen.
Det navn, som dette barn vil få, er
en beskrivelse af, hvad dette barn vil
gøre. Jesus vil frelse sit folk fra deres
synder. Han er Gud med
os, Immanuel.
Derfor vil vi lade de
to sidste vers i salmen
”Tak og ære være Gud”
være vores bøn for alle dage:

“Immanuel Gud med os”

I kirkeåret er vi igen
på vej ind i den tid
hvor vi mindes at Jesus lod sig føde ind
i vores verden. Det skete som opfyldelsen af et løfte fra Gud. Et løfte
gentaget mange gange ved profeters
ord i GT.
I salmen ”Tak og ære være Gud”
udtrykkes det sådan i de første to
vers:
Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,
at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.

5

Frivilligfest
plejehjem, så ville han håbe, at det måtte blive
på Klokkebjerg.
Willy introducerede den musik, han ville underholde med og fortalte, at han ejede evnen til
at improvisere, og den ville han lade komme til
udtryk i det første nummer, der var en salme. De
øvrige 5 numre var: Musik af George Gershwin,
Bachs ” Jesus, Bleibet Meine Freude”, Templeton, ”Bach goes to town”, Oscar Petersons,
”Hymn to freedom” og Griegs, ”Til våren”.
Efter underholdningen blev der serveret kaffe
med æblekage og kokostoppe. Aftenen sluttede
med andagt af bestyrelsesformand Vagn Juhl
Jensen. Han tog os med til Påsken år 30 i Jerusalem og fortalte om den gamle offertjeneste
med at lægge folkets synder på et lam, der sendes ud i ørkenen. Jesus er det fuldbagte offer, så
nu kender vi Gud som en nådig Gud.
Det blev en dejlig aften, som alle frivillige takker stort for. JH

Torsdag den 8. september inviterede Klokkebjerg
de mange frivillige til fest. Arrangementet begyndte kl. 18 med spisning. Køkkenet serverede en
fantastisk velsmagende menu, så enhver måtte
føle sig værdsat og som VIP’er (very importen
person).
Plejehjemsleder, Allan Bærentsen bød de 42
gæster velkommen og understregede betydningen af de frivilliges mangfoldige indsats. Allan omtalte videre et demenskursus, som en del
havde deltaget i, og som havde været givende og
højest relevant.
De mange deltagere nød i fulde drag den dejlige
middag. Ingrid Vestergaard, der koordinerer den
megen frivillighed bragte en stor tak til de frivillige for de mangfoldige opgaver, de påtager sig.
Hun omtalte også den gode stemning i forbindelse med cykelløbet og bragte en opfordring
til at give en hånd med i sundhedsugen. Ingrid
sluttede med at takke for den gode stemning de
frivillige spreder og omtalte to nye tiltag: Wellness og Grill.
Underholdningen var Willy Egmose kaldet til
at levere, og det er altid festligt og meget professionelt, når Willy svinger taktstokken. Willy
indledte med at konstatere, at han var kommet
ganske frivilligt og dertil altid var blevet godt
modtaget – så godt, at han ikke tøvede med at et
ønske, at måtte den dag oprinde at han skulle på
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Frivilligfest
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Frivilligfest
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Frivilligfest
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Det sker i november 2022
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Det sker i december 2022
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Fødselsdage - Nye beboere
Dødsfald
Karen Kirstine Skov, Gårdhaven
Elly Marie Jensen, Gårdhaven

Nye beboere
Else Marie Jensen, Gårdhaven
Inga Sonja Knudsen, Gårdhaven
Elly Pedersen, Lindely
Erik Emil Wengel, Gårdhaven

Fødselsdage
6. november: Dina Andersen, Åglimt – 97 år
7. november: Andrea Rasmusen, Søglimt– 98 år
10. november: Gerda Moesgaard, Kollektivboliger – 85 år
11. november: Niels Peder Mortensen, Lindely – 74 år
15. november: Ruth Nygaard Knudsen, Åglimt– 83 år
19. november: Henry Thorup, Klokkely – 92 år
21. november: Anne Lodahl, Lindely – 88 år
25. november: Else Jeppesen, Lindely – 70 år
5. december: Svend Fjord, Åglimt– 87 år
6. december: Oda Jensen, Gårdhaven – 91 år
8. december: Solveig Krogstrup, Klokkely – 77 år
10. december: Oluf Holm Steffensen, Lindely – 88 år
11. december: Elinor Andreassen, Kollektivboliger – 88 år
14. december: Anne Marie Juhl Kristensen, Kollektivb. – 80 år
18. december: Else Marie Jensen, Gårdhaven – 78 år
22. december: Jenny K. Jensen, Kollektivboliger – 87 år
28. december: Lise Heldt, Åglimt – 88 år
31. december: Dorthea Wad, Søglimt – 90 år
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Andagter, gudstjenester og møder
Der indbydes til andagt i dagligstuen
kl. 14.30 på følgende mandage:

7. november: Jens Kristian Holmgaard/Anne Grethe Lauridsen
14. november: Jens Olsen/Connie Poulsen
21. november: Bent Kjøller Hansen/Gunvor Kjøller Hansen
28. november: Vagn Juhl Jensen/Randi Sørensen
5. december: Søren Eriksen/Birthe Thomsen
12. december: Gert Brosbøl/Connie Poulsen
19. december: Per Madsen/Anne Grethe Lauridsen
Der indbydes til gudstjeneste i dagligstuen
kl. 15.30 på følgende onsdage:
2. november Gudstjeneste v/Jens Kr. Holmgaard
16. november Gudstjeneste v/Jon Poulsen
30. november Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen
14. december Gudstjeneste v/Simon Møller Olesen
23. december kl. 10.00 Gudstjeneste v/Preben Skov Jensen
Møder:

Seniormøder: kl. 14.30 – 16.00
Torsdag den 17. november: Knud W. Skov
Torsdag den 15. december: Bjarne Lindgren Christensen
Café hjerterum: 9.30 – 11.30
Onsdag den 9. november
v./ tidl. Missionær Johan Schmidt Larsen
Onsdag den 7. december
v./ Børge Haahr Andersen, tidl. Rektor på DBI
Kvindekreds: Kl. 14.00
Tirsdag den 6. december
Adventshygge
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Se lige her!
Plejehjemmet klokkebjerg
T HUS
ADVENTSMARKED OG ÅBEN
22
20
LØRDAG D. 19. NOVEMBER
KL. 14.30 – 16.30
Salg i Aktivitetsstuen
•
Tombola
•

or
Kl. 15.30 synger Skjern sognek
os.
for og sammen med
kaffe og for
Der er mulighed for at købe
hyggeligt samvær.
bejdere.
Venlig hilsen Beboere og medar

•

Adventsmarked:
Gevinster modtages med
TAK til vores tombola.
Senest den 15. november
2022.
Overskuddet går til aktiviteter og underholdning til
beboerne.

Tirsdag d. 8. november kl.

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

Ønskesang d. 15. november
2022
Her kan du ønske en sang,
som du evt. ikke har sunget
i mange år. Dit ønske meddeles til Ingrid senest d. 8.
november.

Ønskeseddel!!!
På Søglimt håber vi, at der
er en, der gerne vil give os
et kaffestel og et spisestel.
Vi ønsker at dække op med
det om søndagen. Vi har
brug for, at der er til ca.
12 personer. Henvendelse
til Søglimt.

14.30
Karl Lund kommer på besøg
og fortsætter emnet om
Martin Luther:
”Fra fattigdom til berømmelse”.
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Se lige her!
Fra Køkkenet!
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Kiosken har åben Mandag Fredag 10.00 - 16.00
---------------Fodplejeren kommer hver
tirsdag.
Tidsbestilling i grupperne.

Bussen kører til Ca
fé Hjer terum i
IM-Huset kl. 9. 00
---------------Seniormøde og kvind
ekreds i LM’s
missionshus. Afgang
med bus kl.
14.00
---------------ANDAGT
Der holdes andagt
alle hverdage
kl. 10 i dagligstuen
.

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

Wellness salon.
Mandag d. 7. og 21. november og
d. 12. december 2022
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.
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Hjernegymnastik
Vinderen af Kryds og Tværs i september - oktober måned
blev: Lise Heldt, Åglimt

1

2
4

3
6
5
Løsningen afleveres på lederens kontor senest den 15. december

Løsning:

1

2

3

Navn:
16
12

4

5
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Sangaften på Gårdhaven
Du spør mig om håbet
1. Du spør mig om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm?
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker der ingenting er
så findes det
håbet
så findes det dér.
2. Det sættes på altre i kirker
og står med sin sitrende glød
på bordet og her hvor vi samles
og deler det daglige brød
og bedst som du tænker der ingenting er
så lyser det
håbet
så lyser det dér
3. det skinner i mørket, vil gribes
og blive til hjælp der når frem
til steder hvor mennesker håber
at nogen vil håbe for dem
og bedst som du tænker der ingenting er
så vokser det
håbet
så vokser det dér
4. så mættes de sultne, så rejses
der huse, så bygges der bro,
så grønnes de stenede marker
og skove begynder at gro
og bedst som du tænker der ingenting er
så lever det
håbet
så lever det dér.
5. Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang
og bedst som du tænker der ingenting er
så synger det
håbet
så synger det her.
Melodi: Mads Granum 2022 / Tekst: Lisbeth
Smedegaard Andersen 2021
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Bent og Edith Larsen holdt sangaften
på Gårdhaven, hvor
beboere fra Lindely
deltog.
Vindersangen af
Folkekirkens nødhjælps konkurrence
2022 var ny på
sang-repertoiret.

Udflugt til Slumstrups have

En skøn sommerdag i Slumstrups have, hvor vi fik
hjemmebagte boller m.m. så værkstedet og var en tur rundt i haven, hvor vi
så alle de flotte blomster.
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Udflugt til Slumstrups have
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KLOKKEBLOMSTEN

Sølvtøjet pudses
Pasgaards
Tøjservice

Tirsdag formiddags
hygge
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