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Stærke kræfter 
 

Jeg har set det masser af gange, men det undrer mig hver gang, 
hvordan i al verden det kan lade sig gøre. Jeg forstår ganske en-
kelt ikke, hvordan en lille plante, som ser så skrøbelig og sart 
ud, kan presse sig op igennem et tykt lag asfalt. Men de kan 
den.  
 

Jeg tænker, at mange af os har set det, - set hvordan der midt på 
en asfalteret vej kan skyde en lille sart plante op. Hvordan i al 
verden kan noget, som ser så svagt og sart ud, indeholde en så 
stor kraft?  
 

I skrivende stund raser krigen i Ukraine. Stort set hver dag ser 
vi i nyhedsudsendelserne billeder af bygninger og biler, som er 
blevet sprængt i stykker. En bombe indeholder en kolossal øde-
læggende kraft.   
 

For små 20 år siden skyllede en kæmpemæssig flokbølge – en 
tsunami – ind over store landområder i Sydøst-asien med store 
ødelæggelser til følge. Enorme naturkræfter hærgede store om-
råder.  
 

Nede på Bredgade bygges der etagehuse i denne tid. En dag, da 
jeg kom forbi, var en stor kran i gang med at stable de store be-
ton-elementer med en lethed som var der tale om legoklodser. 
At flytte rundt på så store ting, kræver kolossale kræfter, men 
den slags kræfter rummer en stor kran. 
--------------------- 
Der findes mange forskellige slags stærke kræfter, men mest af 
alle undres og fascineres jeg over den sarte plante, som formår 
at bryde gennem et hårdt lag asfalt.  
 

Plantens kraft minder mig om kærlighedens forunderlige kraft. 
Den kraft, som formår at nedbryde selv de stærkeste fæstnings-
værker, som vi nogle gange i misforstået stolthed kan vælge at 
gemme os bag. Kærligheden har en kraft i sig, som kan forløse 
et forknyt sind, - som kan bringe lys i mørke og som kan skabe 
håb i et hårdt prøvet menneske.  



 

Om Guds kærlighed står der i Johannes Evangeliet: ”For såle-
des elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at en-
hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.  
 

Guds kærlighed formår at frelse et fortabt menneske og give det 
evigt liv.  
 

I en af vore nyere sange står der:  
 

Den kærlighed, som Gud har vist, 
er ganske enkelt mægtig. 
Han har jo sendt sin egen søn 
at elske en ulydig. 
En far, som ser sin egen søn 
som plaget, knust og straffet,  
han vender bort sit ansigt, mens  
forsoningen bli´r skaffet. 
 
Se manden dér på dødens kors: 
en tornekronet konge. 
Jeg hører nu med skam mig selv, 
min stemme råber: ”Korsfæst”. 
Min synd har bragt ham til det sted, 
hvor han nu hænger udstrakt.’ 
Han sidste suk har bragt mig liv. 
Jeg hører: ”Det er fuldbragt”. 
 
Hvad har jeg nu at prale af 
- min egen kraft og visdom? 
Nej, Jesus Kristus gør mig stolt 
- hans død og livets sejer! 
Guds kærlighed forundrer mig, 
for mægtigt han forkynder: 
Min søn har bragt retfærdighed, 
han led for dine synder.  
                                  af: Stuart Townend 
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Guds kærlighed møder vi i evangeliet om Jesus Kristus. Jeg fa-
scineres og forundres over så stor og dyb og ren en kærlighed. 
Den fylder mig med håb og glæde.  
 
Hos Jesus på korset ser vi Guds kærlighed. Netop dér, på korset 
ser det ud til at ondskaben har sejret over det gode, - som om 
kærligheden må give fortabt. Men det, som ser svagt og sårbart 
ud, viser sig at være noget helt andet. Netop på korset viser Gud 
os den kærlighed, som har kraften i sig til at frelse og bringe 
håb.  
 
Der findes mange stærke magter i verden, men Guds kærlighe-
dens kraft er den forunderligste af alle. Den kærlighed møder i 
Hans søn, Jesus Kristus.  
 
Flemming Harpøth Møller, sognepræst 



 

Dato Dag Tid Aktivitet 

5.             Tirsdag   09.30 Dametur  

13.30 Dametur 

6              Onsdag                                09.30 Herretur 

13.30 Herretur 

28 Torsdag 14.15 Gudstjeneste v/ Møller 

 

Aktiviteter i August Måned 
Dato Dag Tid Aktivitet 
 

11            Torsdag                       
10.00 Salmesang 

17.00 Grillaften 

25 Torsdag 14.15 Gudstjeneste v/Kristensen 

 

Aktiviteter i  September Måned 

Dato Dag Tid Aktivitet 

01 Torsdag 19.00 Bankospil 

08 Torsdag 10.00 Salmesang 

14 Onsdag 17.30 Høstfest 

29 Torsdag 14.15 Gudstjeneste v/ Møller 

Aktiviteter i Juli Måned 
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   JULI MÅNED 

  01.          Ester Jacobsen                          79 år 

  11. Jens Christian Mortensen 81 år 

  23. Inge Marie Mortensen 77 år        

    

  AUGUST  MÅNED 

  04. Robert Antoni Sundby Pedersen 83 år  

  23. Finn Langhoff  92 år 

 

  SEPTEMBER MÅNED 

   10. Gudrun Nielsen  94 år 

   25. Niels Erik Tang  82 år 

    

 

Fødselsdage 



 

Vi mindes 
         Siden sidst har vi taget afsked med: 

         Sigrid Risbjerg Kristensen 

                   Ib Hoffmann Olsen 

         Anne Marie P. K. Nielsen 

    

Æret være deres minde 

Torsdag den 11. august kl. 17.00 

Grillaften 
Så skal der igen tændes op i Grillen 

Gad vide om de herrer er klar igen?  
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Tirsdag den 5. juli                formiddag og eftermiddag          

Dameturen bliver lidt lige som sidste år. Vi kører en tur om for-
middagen og kommer hjem til middag, hvor vi spiser sammen 
med dem som skal afsted om eftermiddagen.  

Vi kører kl. 09.30 om formiddagen 

Vi kører kl. 13.30 om eftermiddagen 

 

 

Onsdag  den 6.  juli             formiddag og eftermiddag   

Herreturen den 6. juli bliver på samme måde, hvor vi også  

kører formiddag og eftermiddag. Vi spiser sammen til middag 
og igen med mad udefra. 

Der kommer nærmere invitation ud senere 

 

Venlig Hilsen 

Vennekredsen 



 

H ø s t fe s t     2 0 2 2  

Onsdag den 14. september kl. 17,30.  

 

Festen starter kl. 17,30 med spisning.  

En lækker middag fremstillet af Centerparkens køkken.  

Pris kr. 175 (undtaget beboere på kost)  

Seneste tilmelding er tirsdag den 6. september til                                                                  
køkkenet på telefon 99 74 19 00 eller til Erika Christensen 

på telefon 23 39 45 97 

Underholdning ved Kim og Metha 
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Vennebussen 
 I april, maj og juni har vi 

været på tur nogle dage 

med bussen i den uge hvor 

den var til rådighed på Cen-

terparken. 

I april kørte vi en tur til Sdr. Felding, Borris, Tarm og Lønborg. 

Her fik vi et kig ud over Skjern Enge, fra udsigten bag ved 

Lønborg Kirke. 

Fantastisk udsigt ud over engen 

Fra Bork Havn 



 

    

Fra Lønborg kørte vi videre ud over engene og hjem over til Vi-

debæk igen. En dejlig tur som alle nød. 

Turen i Maj kan man vel godt kalde en løvspringstur. Vi kørte 

over Vorgod, Kibæk og ud igennem Hareskoven. Bøgen er hel 

fantastisk flot i maj måned. Da Vi kom igennem skoven 

Kørte vi videre ud til Studsgård, og vi tog en tur ud ad motorve-

jen, ud til det nye sygehus i Gødstrup, for at se hvordan der så 

ud omkring dette nu efter at det var taget i brug. Det er et stort 

hus, som vi kørte 

rundt om. 

I Juni måned var Bus-

sen helt fyldt op. Vi 

kørte til Skjern og 

Tarm, og igennem 

Hemmet, ned til Bork 

Havn. Her kiggede vi 

på husbådene. Vi tale 

med en som var ved 

at sætte kutteren i 

vandet, og iøvrigt nød 

udsigten ud over Bork 

havn. En god oplevel-

se for alle som var 

med. 

Mange Hilsener fra Erika og Hans og beboerne som var med 
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Noget af det vi så ved 

Havnen i Bork 



 

Køre ture i foråret  

Vi har været en tur nede omkring Skjern enge, ned til Lønborg 
på hjemturen var vi nede omkring Herborg Sø Camping 

Næste tur gik til Stauning Flyve plads og en tur ned til  

Stauning Havn, hvor vi sad og nød det gode vejr og så på både-
ne der lå i havnen. 

Det er hvad det er blevet til indtil nu, men vi håber der kommer 
flere ture hen over sommeren. 

MVH   Anne-Marie og Bjarne 
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 Mors dag  den 8. Maj og Fars dag den 5. juni  

Så er det jo i dag det 

er fars/mændenes dag 

og det sku` mændene 

ikke snydes for så der-

for fik alle mænd en 

lakridspibe  der kom 

mange 

snakke 

og grin 

ud af 

dette 

Damerne sku` heller ikke 

snydes tilbage i maj, da det 

var mors/damernes dag der 

fik de alle en rose  det 

bragte også glæde og snak i 

de forskellige lejligheder  



 

 19. maj fik vi besøg af isboden  på Centerparken 

Is, det er jo altid godt og det synes  beboerne også, så i 

den forbindelse havde vi lejet hveddegaard is til at kom-

me forbi med deres is og vogn  

Alle beboere der havde lyst/mulighed for det var selv 

ude ved vognen og vælge, hvilken is variant de kunne 

tænke sig, og det satte gang i snak og minder. De bebo-

ere der ikke var ude blev selvfølgelig ikke snydt for is. 

Der var personalet klar til at hente den ønskede variant 

https://www.facebook.com/groups/3180865528845995/posts/3181250918807456/?__cft__%5b0%5d=AZW8PQJQRp2VN_gASFYMdi1dB-X5I1z1USbjeDk29fVV9rpdOJljhvLwRBD6SBcfvq-lTHHWKPJvQbZ_8tE7mBMW5hdayj5FGiiYHtJJScU6JFkgCehFm_RkSMSIPQzsby3W81nqysnOmb5UqAN1_T4vn-P11Xo6yAV5SEWkhap
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 Det ser ud til at 

isen nydes me-

get 



 

Skøn eftermiddag i kage og musikkens tegn  sikken en stem-
ning der har været. Godt 60 personer har vi været i Centerpar-
kens cafeteria. Personalet havde i dag inviteret til, at pårørende 
kunne komme med deres kæres yndlingskage, og det var der en 
del der havde gjort og derefter kom Sanglærken & Sebastian 
og sang og spillede for os i en time, sikken en energi de kunne 
sprede og alle var bare med   

   I kage og musikkens tegn den 22. maj 2022 

https://www.facebook.com/sanglaerkensebastian/?__cft__%5b0%5d=AZW5Px5EXGJ53MjA24qoLZhG1gBaWpnbEiwofe5UKjftJCJ0m0dquFIFTHYSlgqlPEE4nyqqDJ6bTghVX_BmEMXdC55kVMbKExN3mCBVH2KrCtsY0z7J4nZidQFr4HWcUFEU617kre23a14TopKusEVh9YOc-wpGc0u1b_aBLwpfvysnoN42_cVVsgFJOURQB8c&_
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Intens 

lytten til 

musikken 



 

Der blev afholdt grillaften den 19. maj  

Her gøres de indledende forberedelser, så bordene kan 

blive flot pyntet 

Viberne sørgede for en god underholdning, med mange 

kendte sange og melodier 
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Grill folkene havde travlt med at passe grillen og få pølserne på 

Og Solen skinnede lige indtil vi var færdige, så kom regnen. Det 

passede bare 



 

Køkkenet havde lavet en rigtig god salat til 

 Man hyggede sig 
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Sommerfesten den 15. juni 2022 på Centerparken, var en stor 

Succes. Teltet var fyldt, vi var i alt ca. 110, beboere, pårørende 

og personale m. fl.. Vi startede med kaffe og kringle, som var en 

af de rigtig gode, som 

køkkenet havde bagt. 

Hvor var det dog en              

god kringle 

Bordene var flot pyntede,som Lis 

og Anna Grethe havde kreeret. 

Efter kaffen underholdt H.C Eichner fra 

Løgumkloster. Han ligger lige nu på 

dansktoppen med en af sine sange og 

der blev lyttet intenst 

Det var en virkelig god under-

holdning, som blev leveret i 2 

gange 45 minutter. 



 

Kl. 17 kom der en hel stegt pattegris til syne, ja der var endda 

2, og det var virkelig god mad. Hertil var der kartoffelsalat og 

lidt grønt 

Grisen blev 

leveret af 

Spjald 

Grillgrise  

Efter den gode middagsmad fik vi 

kaffe med en god dessert til, som køk-

kenet også havde stået for. Stor tak 

til personalet i Køkkenet for det go-

de samarbejde og for den gode mad 

Der er mange flere billeder fra sommerfesten 

på vores hjemmeside: http://www.vennekredsencentep.dk  

http://www.vennekredsencentep.dk
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Torsdag den   1. september        kl. 19.00                                       

    med pladesalg fra kl. 18.15             

    Der er mange gode gevinster. 

Kaffebillet a 20 kr.  

     Som der kan vindes på  

og der er mulighed for at købe amerikansk lotteri 

 Alle er velkommen  



 

KVARTALS OPGAVEN 

        

KF svensk en ende-   mester sted aparte 

2022-5 by smule vende 3 skab ord   

drenge               

navn               

stor           rex   

      
  

    redskab   

søge         tal     

          brød     

fjer-               

net               

spise     skal         

      fremmede         

klør           sverige   

            kørte   

gram   bogstav   retur       

    kort   liter       

vinkel-             ud- 

jern             gang 

spise       bedrøvet       

        2 ens       

rea-   tal     udånde     

mur   østrig     norge     

stil-               

ling               
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Motiv fra Bork Havn 


