
 MAJ - JUNI 2022

KLOKKEBLOMSTEN

pLEJEhJEMMET KLOKKEBJErg

BEBOErBLAdET

grøN Er vårENS hæK



2

Johanne Søndergaard, 
Spjald

Karsten Ambrosen,
Holstebro

Vagn Juhl Jensen, 
Esbjerg (Formand)

Jakob Østerby, Esbjerg 
(Næstformand)

Søren Storbjerg
Kollektivboligerne

Bestyrelsen: Vagn Juhl Jensen - Ilse Dalgaard Lauridsen - 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

Information

Ilse Dalgaard Lauridsen
Videbæk



Lederen har ordet
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Først vil jeg gerne 
benytte anlednin-
gen, til at udtrykke 
en stor tak for den 
velkomst jeg har 

fået her på Klokkebjerg. Det varmer 
og giver mod og lyst til at være en 
del af Klokkebjerg.

Jeg har lovet at lave en lille præsen-
tation af mig selv her.
Jeg er Gift med Ruth, der oprindelig 
kommer fra Astrup. Vi har 3 børn, to 
piger og en dreng samt en svigersøn 
og 3 dejlige børnebørn. Ruth er sy-
geplejerske og vi er bosat i Holste-
bro, hvor vi kommer i Luthersk Mis-
sion. Efter et år på LMH og endt 
uddannelse har jeg haft 2 arbejdsst-
eder. Først var det 16 år i Aulum på 
plejecenter Birketoft og 20 år på Ple-
jehjemmet Bakkely.  Jeg fornemmer 
klart at Klokkebjerg er et godt sted at 
være, her er en god atmosfære. Der 
er stadig meget at få sat sig ind i, så 
jeg ser frem til ikke at være ”ny” læn-
gere og forhåbentlig få lært mange af 
jer at kende.

For mig er det vigtigt at den enkelte 
beboer er centrum for det, vi gør på 
Klokkebjerg. Vi er som sted og per-

sonale til for beboerne. Vi må derfor 
hele tiden arbejde på at skabe trivsel 
og kvalitet for den enkelte. For at det 
skal lykkes, må vi have et velfunger-
ende plejehjem på alle fronter. Gode 
rammer og et personale der arbejder 
med høj faglighed og har hjertet med 
i mødet med beboeren. De gode løs-
ninger i hverdagen findes oftest i en 
god dialog om tingene – derfor vil 
min dør oftest være åben og I er al-
tid velkommen til en snak, både om 
småt og stort. Jeg håber ligeledes, at 
vi inden så længe igen kan invitere 
til beboer- og pårørendeaftener. 

En lille sætning fra bibelen, der står 
i Herbrerbrevet 4,12 ”For Guds ord 
er levende og virksomt” syntes jeg 
er godt at standse ved. Vi skal ikke 
levendegøre ordet og forstå alt. Vi 
må have lov til at tro, at det er ordet, 
der er levende og virksomt. Uanset 
hvem vi er, kommer Jesus til os gen-
nem ordet – derfor deler vi det også 
med stor glæde med hinanden på 
Klokkebjerg.

Med venlig hilsen
Allan Bærentsen
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  Andagten  Velkomst til ny leder
”For hvor to eller tre 
er forsamlet i mit navn, 
dér er jeg midt iblandt 
dem.”

Sådan kan vi læse, at Jesus siger til os 
i Matthæusevangeliet kapitel 18 vers 
20.

Jesus giver os mange løfter i Bibelen, 
og dette er altså et af dem, men hvilket 
et! Jesus giver os her sit ord for, at hvor 
end vi er samlet i hans navn, så er han 
der også. Først og fremmest giver det 
os en stor glæde, at når vi går til gud-
stjeneste, til møde eller til en andagt, 
ja så kan vi også være trygge ved, at 
Jesus er der sammen med os. Han er 
sammen med os i det ord, vi hører, den 
bøn vi beder og de sange vi synger. 
Det er ikke bare tomme ord, som vi 
hører, beder og synger. Nej det er ord, 
som er fyldte med Jesus; for på grund 
af det så er han midt iblandt os.

Men Jesus taler endog ikke bare om, 
at han er hos os, når vi går til gudstjen-
este, til møde eller til en andagt. Nej, 
Jesus er også midt iblandt os, når blot 
vi mødes som kristne brødre og søstre. 
Det løfte giver en stor opmuntring i 
livet, for det gør, at Jesus bliver en del 
af vores liv. Ikke blot når vi er samlet 

for at høre hans ord, men også i mange 
andre af livets facetter. Derfor er det 
også så utroligt vigtigt, at vi sørger for, 
at der eksisterer kristne fællesskaber, 
så Jesus må blive en naturlig del af 
vores liv. 

Børnehaver og skoler med det kristne 
livs- og menneskesyn som værdi-
grundlag giver børnene en god start på 
livet, med Jesus med i fællesskaberne, 
og et plejehjem som Klokkebjerg, som 
også har det kristne livs- og menneske-
syn som værdigrundlag, giver os mu-
ligheden for at den sidste del af vores 
tid her på Jord også må blive en tid, 
hvor Jesus er med i fællesskaberne.
Og med Jesus midt iblandt os, så har 
vi altid mulighed for at gå til ham med 
det, vi har brug for at tale om, at takke 
for, at få hjælp til. For et andet løfte 
som Jesus giver os, står nemlig også 
i Matthæusevangeliet, men i stedet i 
kapitel 11 vers 28-29:

”Kom til mig, alle I, som slider jeg 
trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil 
give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær 
af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg 
af hjertet, så skal i finde hvile for jeres 
sjæle.”

Jakob Søe Østerby



Den 1. april tiltrådte den nye leder på 
Klokkebjerg.
Bestyrelsesformand Vagn Juhl Jensen 
bød velkommen med ordene:
Der er noget, vi skal fejre i dag. Vi 
skal sige velkommen til Allan Bæ-
rentsen. Velkommen Allan! Rigtig 
hjertelig velkommen. Det en stor dag 
for Klokkebjerg. Vi har savnet en le-
der i tre lange måneder, og vi er rigtig 
glade for, at du har erfaring med ple-
jehjem. Det tror jeg er en god ting. Du 
har været på Bakkely i lang tid og er 
vant til at kommunikere med samme 
kommune, så det er også en fordel.
Nu er Skjern ikke Jerusalem og du er 
ikke konge som Salomo, men Gud vi-

ste sig for Salomo i en drøm og spurgte: ”Sig, hvad jeg skal give dig!” Og Salomo 
svarede: ”Giv din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan skelne mellem godt og ondt”. 
Det var velbehageligt i Guds øjne, og han fik evne til at høre, hvad der er ret. 
Der kan også komme mange spørgsmål et sted som her med så mange ansatte og 
beboere. Vi vil ønske for dig, at du må få et lydhørt hjerte og evne til at skelne, 
hvad der er ret. Vi vil ønske, at du må få skarphed til at skære igennem, når det er 
påkrævet.

 Velkomst til ny leder
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 Andagter, gudstjenester og møder Nye beboere

 Dødsfald
Søren Peder Knudsen, Lindely

Karen Rasmussen, Åglimt

Hans Hanninggaard Tylvad, Åglimt

Ingrid Vestager, Lindely

Bjarne Christensen, Klokkely

Christian Nexgaard, Gårdhaven
Ruth Nygaard Knudsen, Åglimt
Edith Beck, Lindely
Søren Peder Moesgaard, Lindely
Gardar L Ragnarsson, Åglimt
Ingrid Abelone Andersen, Åglimt
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Mandag den 2. maj  Else Lauridsen, Åglimt  94 år

Lørdag den 7. maj  Kirsten Steffensen, Gårdhaven 91 år

Tirsdag den 10. maj Kaja Hansen, Lindely  82 år

Torsdag den 12. maj Edith Beck    81 år

Torsdag den 26. maj Ninna Christensen, Søglimt 93 år

Lørdag den 28. maj Christian Nexgaard, Gårdhaven 98 år

Mandag den 13. juni Elinor Andreassen, Kollektivbol. 87 år

Lørdag den 18. juni Vera Corydon-Petersen, Lindely 87 år

Lørdag den 18. juni Jens Lodahl, Lindely  94 år

Mandag den 20. juni Tove Larsen, Lindely  93 år

Onsdag den 22. juni Ruth Hvergel, Åglimt  97 år

Torsdag den 23. juni Erik Nissen Aalbæk, Åglimt 86 år

 Fødselsdage



 Andagter, gudstjenester og møder

  2. maj: Helmer Olsen/Birthe Thomsen
  9. maj: Axel Rye Clausen/Connie Poulsen
16. maj: Jens Kristian Holmgaard/A.G. Lauridsen
23. maj: Vagn Juhl Jensen/Randi Sørensen 
30. maj: Bent Kjøller Hansen/Gunvor Kjøller Hansen
13. juni: Henning Hansen/Judit Hansen 
20. juni: Per Madsen/Birthe Thomsen
27. juni: Allan Bærentsen

  4. maj: Preben Skov Jensen
18. maj:  Preben Skov Jensen
  1. juni:  Simon Møller Olesen
15. juni.  Claus Thomas Nielsen
29. juni.  Jens Kristian Holmgaard

Cafe-hjerterum kl. 9.30 – 11.30
4. maj
1. juni

Kvindemøde i LM kl. 14.30 – 16.00
3. maj:  Vivian Nørholm Pihl
7. juni: Lona Pedersen

Seniormøde kl. 14.30 – 16.00
19. maj Svend Aage Kronborg
16. juni Flemming Stidsen

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:

7



Det sker i maj 2022
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Det sker i juni 2022



Se lige her! Se lige her!

Torsdag d. 2. juni 2022 kl. 15.00 besøger Cirkus Trapez
Klokkebjerg. Der kommer bla. 4 artister og dyr. Det foregår 
udendørs. Efter forestillingen serveres is og popcorn.

Sommerfest
Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 17.00
Sommerfest i gården eller i haven.
Der serveres helstegt pattegris.
Aftenen slutter af med kaffe og en småkage.
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Plejehjemslæge?
Martin Fjelsted Aagaard fra Helsecenter Midt i Boris, er ny pleje-
hjemslæge på Klokkebjerg fra den 1/5.
Martin kommer på Klokkebjerg hver mandag formiddag, hvor 
der er let adgang til konsultation. Derudover vil der også komme 
en sygeplejerske én gang ugentlig fra Martins lægehus, for fx at 
tage blodprøver eller lignende.
Ønsker man at gøre brug af denne service og muligheden 
der ligger i plejehjemslægeordningen, skal man lave et aktivt 
lægeskift. Det kan gøres enten ved henvendelse i borgerservice 
eller gennem borger.dk. Ønsker man ikke at benytte dette nye 
tilbud, skal man ikke foretage sig noget, så bevarer man auto-
matisk sin nuværende læge. Skifter man til plejehjemslægen vil 
personalet gerne orienteres.

Bemærk!!



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.

Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 14.30
Får vi besøg af Lis og 
Per, som vil glæde 
os med deres dejlige 
sang i dagligstuen.
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Se lige her!

Tirsdag d. 3. Maj 2022 kl. 14.30.
Shetlandsponyen Igor, kommer 
rundt og hilser på os.

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

Tidsbestilling i grupperne.

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



Fastelavn
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Fastetiden blev traditionen tro indledt med 
fastelavnsfest på Klokkebjerg. 
Fastelavn betyder egentlig aftenen før de 40 
dages faste inden påskedag. I andre dele 
af den kristne verden holdes fastelavn med 
karneval. Karneval betyder “uden kød”. Ud-
klædning hører også til vore fastelavnstradi-
tioner. Fra Jesu ophold i ørkenen ved vi, at 
fastetid er fristelsestid. Derfor værger vi os 
imod “Den Onde” i skikkelse af en sort kat, 
der jages af sognet med tøndeslagning.

Hjernegymnastik
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Løsning:
 

Navn:

Løsningen afleveres på lederens kontor senest den 15. juni

Vinder af Kryds og Tværs i marts- april måned blev:
Karen Vejlgaard Kristensen, Lindely

Hjernegymnastik



 Gallaaften  Gallaaften
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I kø for 
at få røde negle!

Den 5. april blev alle sejl sat på 
Klokkebjerg. Lejligheden, der gav 
anledning til at feste, var Dronning 
Margrethe den Andens 50 års reger-
ingsjubilæum.
Middagen blev leveret fra Louises 
catering i Spjald.
Underholdning stod Lone Engsig 
Hvam for.



 Gallaaften
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Ingen røde negle!
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Hans Jørn Østerby un-
derholder med sang.

Kaffe og lagkage hører sig til når 

der er en fin gæste

Hans Jørn Østerby kan mere end synge. Han kan trylle og 
bugtale, og publikum var tydeligvis “tryllebundet”.


