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Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? 

Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi 

spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og 

I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, 

og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både 

spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven 

med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine 

gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af 

hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt 

sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige ger-

ninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for 

længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå 

Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Ka-

pernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes 

ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i 

Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det 

skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«  

Amen! 

Andagt af sognepræst Jens Borg Splid -   

Nr. Vium/Herborg / Troldhede pastorat 



Jeg husker stadig, da jeg skulle til at tage kørekort. Jeg tog køre-

kort i en ret sen alder. At bo i Århus fordrer ikke ligefrem, at 

man erhverver sig en tilladelse til at køre. Der er gode busforbin-

delser, og den kollektive trafik er særdeles effektiv. Man kan også 

cykle rundt. Det er sundt, og der er bakker – så hvorfor skulle jeg 

skaffe mig et kørekort, før jeg kom op i en vis alder? 

Men så mødte jeg min kone, og vi overvejede at få børn. Da 

meldte behovet sig for at få kørekort.  

Når man skal tage kørekort, skal man op til lægen. Din læge skal 

udfærdige en attest, hvor der gøres rede for, om du er fysisk og 

mentalt i stand til at varetage rollen som bilist på forsvarlig vis. 

Når man er hos lægen ved den lejlighed, får man taget en syns-

prøve. Jeg fik beskeden: Du får aldrig kørekort – uden briller.  

Se, dette her handler om det fysiske syn. Og hvor er vi menne-

sker bare afhængige af synssansen. Det er overraskende, i hvor 

stor stil vi indretter vores samfund efter, at de fleste kan se. Vi har 

rigtig mange ordsprog, der går på det:  

Jeg vil ikke tro det, før jeg har set det med mine egne øjne.  

Eller ordsproget om at ”få syn for sagn”. 



Det interessante er, at i Kapernaum fik de mere end bare syn for 

sagn. De så med deres egne øjne, hvordan Jesus udrettede det 

ene mirakel efter det andet, og alligevel kom de ikke til tro.  

Disciplen Thomas tvivlede på, at Jesus var opstanden efter sin 

korsdød, og fra Johannesevangeliet hører vi ham sige: »Hvis jeg 

ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i 

naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ik-

ke.« Thomas var altså fokuseret på synssansen – ligesom mange 

af os er i dag. Og bemærk det interessante, Jesus siger til ham: 

»Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og 

dog tror.« Hvad med dig, som sidder her i dag. Har du set Jesus? 

Det er der endnu ikke mange, der har, men vi skal alle komme 

til det, når Han vender tilbage. Men salige er vi altså, hvis vi tror, 

selv om vi ikke har set. Det er gode ord at tage til sig. 

Og tilbage til Kapernaum, hvor indbyggerne så og så – men ikke 

kom til tro. Sådan her ser Kapernaum ud i dag. 

Kort fortalt er der intet tilbage. Det eneste, du kan besøge, er hi-

storiske ruiner. Der er fuldkommen mennesketomt. Der bor in-

gen, der er ingen. Det er bare et dødt område. Men Jesu ord og 

gerninger råber nærmest ud fra omgivelserne til dem, der passe-

rer forbi. Når Jesus sagde, at det skulle gå Kapernaum rigtig dår-

ligt på dommens dag, så er det allerede begyndt, fornemmer vi. 

Byen er der ikke mere.  



Hvad skete der i Kapernaum? Jo, i Kapernaum helbredte Jesus 

officerens lamme datter, Han helbredte Peters svigermor og ikke 

nok med det - Jesus kaldte endda synagogeforstanderens døde 

datter tilbage til livet, da hun var død. De tre byer, Korazin, 

Betsajda og Kapernaum havde alle muligheder for at vende om 

og tro, fordi de havde set Guds almagt komme til udtryk gennem 

Jesu handlinger. Alligevel vendte de ikke om og troede. De tog 

afstand fra det, der skete. Et eller andet sted er det overraskende 

for os, at der ikke skete noget. Men folk vendte nærmest ryggen 

til. 

Der er masser af vidnesbyrd om, hvad Jesus gjorde i Bibelen – og 

tænk bare, hvis man selv havde været der. Det tænker vi jo måtte 

være det ypperligste. Men det var lige det modsatte. For dem, der 

var der, ville ikke have noget med Frelserens gerninger at gøre. Vi 

hører også Jesus sige, at ingen profet er anerkendt i sin hjemby. 

Dybt tragisk!    Hvad gør vi, når vi bliver mødt af budskabet om, 

hvad Jesus har gjort for os? 

Opfører vi os som små børn og laver ballade, ligesom vi hører Je-

sus fortælle om? Eller tager vi ordene til os og reagerer på dem? 

Ved lyden af Jesu ord får jeg allermest lyst til at bede. Jeg vil bede 

for, at vi må blive overvældet af, hvad Jesus har gjort – og ikke ba-

re os, men hele verden.  



Det gør altså ikke noget, hvis man er fysisk blind. Men åndeligt 

blind – det er katastrofalt. Det var de i Kapernaum, fornemmer 

vi. Af bare taknemmelighed over, hvad Jesus har gjort for os, må 

vi altså falde på knæ og bede om nåde. Troen kommer af det, 

der høres. Men når vi først har fået troen, åbnes vore øjne på en 

helt ny måde.  

Vi skal være stolte over, at Jesus ville sidde til bords med toldere 

og syndere, for så er der også plads til os. Vi skal være stolte 

over, at det også var for vores skyld, Han døde på korset. Det er 

ingen skam at glæde sig over at være kristen. Det handler ikke 

om at se.  

Det handler om at få  indsigt fra Gud.  

Salige er dem, som 

ikke har set, og dog 

tror!  

Amen! 



DET SKER DER 
 

 

JULI MÅNED 

Tirsdag den 27.    formiddag og eftermiddag        Dametur 

Onsdag  den 28.    formiddag og eftermiddag      Herretur 

Torsdag den 29. kl. 14,15:  Gudstjeneste v Møller 

 

AUGUST MÅNED 
 

Torsdag den 12.kl. 10.00     Salmesang 

Onsdag den 25. kl. 14,30: Sommerfest se midtersiderne 
 

Torsdag den 26.kl.14.15:     Gudstjeneste v/ Kristensen 
 

SEPTEMBER MÅNED 
 

Torsdag den 09.kl. 10,00     Salmesang 
 

Torsdag den 09.kl. 19.00:   Generalforsamling i vennekredsen 

Torsdag den 23. kl. 17,30:  Høstfest (nærmere info andet steds) 

Torsdag den 30. kl. 14,15:  Gudstjeneste v/ Møller  

 



 
 

   JULI MÅNED 

  01.          Ester Jacobsen                          78 år 

  11. Jens Christian Mortensen 80 år 

  23. Inge Marie Mortensen 75 år        

    

  AUGUST  MÅNED 

  04. Robert Antoni Sundby Pedersen 82 år  

  23. Finn Langhoff  91 år 

 

  SEPTEMBER MÅNED 

   10. Gudrun Nielsen  93 år 

   15. Sigrid Risbjerg Kristensen 82 år 

   23. Martha Jønsson  82 år 

 

Fødselsdage 



 
Så har vi igen i år 
fejret damerne 
den 9 maj  
hvor alle damer-
ne igen i år fik en 

rose fra personalet  Det skabte 
megen glæde blandt alle,  
 
 
 

 
ligeledes blev mændene fejret 
den 5 juni hvor de alle fik en 
lakridspibe. Det har stor be-
tydning for personalet på Cen-
terparken at gøre små forskel-
le i hverdagen 

Damerne og mændenes dag den 9. maj og 5. juni 



VI MINDES: 

 

    Siden sidst har vi taget afsked        

    med: 

 

     Nina N. Lauridsen 

 

                           Æret være hendes minde 



 

 
 

 Hurra – hurra Centerparken har fået ny bus sammen med Seni-
orstedet og Vorgod Ældrecenter. Mange beboer har været ude at 
køre og flere frivillige har tilbudt at hjælpe med at køre. Dejligt 
at komme ud at se den danske natur på forskellige årstider.  
 
Torsdag d. 6. maj om formiddagen, var vi afsted med 5 beboer. 
Vi kørte forbi nybygger kvarteret bag ved ABC, videre ud af 
Nygårdsvej og drejede op ad en markvej til Bisonfarmen, så vi 
rigtigt kunne studere dem. Videre igennem det flotte egekrat 
ved Spjald, som endnu ikke havde fået blade på træerne, så vi 
rigtigt kunne se, hvor flotte de gamle stammer er. Jacob bemær-
kede især, at der var helt hvidt flere steder på jorden af anemo-
ner.  
 
Vi kørte ind, hvor Knudsens have havde været, og nogle af be-
boerne kunne huske Knudsen og haven. Videre over hovedve-
jen, vor Kim og Meta bor, så vi også kunne mindes de dejlige 
timer, hvor de har spillet og underholdt os på Centerparken.  
 
Stadigvæk ad små grusveje til Herborg, hvor vi så den store 
sten, som er rejst, der hvor den første kirke i Herborg havde lig-
get, og videre forbi genforeningsstenen og den gamle stations 
bygning. Vi nåede fint hjem til spisetid, efter en dejlig tur. 
                                                 Helmer og Tove. 

Vennebussen 



Bustur, den 27. maj 
 
Vi startede kl. 10 og kørte ud forbi rundkørslen  med det be-
rømte V, som ses som et V lige meget  hvilken retning, man 
kommer fra, og som er lavet af Per Arnoldi. Vi kørte mod Bar-
de og tog den første grusvej til højre, der går helt til Ve-
steragervej.  
 
Vi snakkede om de gårde der lå der, om markerne og blomster-
ne og hvad vi ellers kom forbi. Ved Store Hamborg til højre og 
ned forbi den gamle skole i Vorgod hvor Ruth Lorentzen er 
vokset op fordi hendes far i sin tid var lærer der. I dag bebos 
skolen af en meget  kreativ kunstner, der udstiller nogle af sine 
malerier og kunstneriske frembringelser udenfor.  
 
Videre ned forbi hallen og det helt nybyggede lægehus, som nu 
snart skal indvies. Det er ganske stort og flot. Sikke en indsam-
ling hvor man lokalt samlede over to millioner ind, så lægehu-
set kunne blive til noget. Videre ned til Vorgod å, så vi kunne 
se hvor stor den var blevet med al den regn her i Maj måned. 
 
Så kørte vi ned forbi det gamle lægehus. Sikke lille det er i for-
hold til det nye. Igennem ”industrikvarteret” forbi Vorgod Æld-
recenter. De blomstrende rododendron, de smukt blomstrende 
frugttræer, bøgetræerne (både de grønne og røde) blev beun-
dret. Foråret er en dejlig og smuk tid. Stille og roligt ned gen-
nem Egeris Plantantage. 
 
Ved Egeris udeforsamlingshus vendte vi efter at have beundret 
det. Nu gik det tilbage til Videbæk og hen gennem industri-
kvarteret, der er vokset meget og hvor Materielgården var i 
gang med en ny stor hal. Vi nåede det til middagsmaden 11:30. 
Med på turen var Ella Robert, Grethe og Henning. Tove var 
Guide og Helmer chauffør. 



Bustur med Vennebussen. 

Den første forårs tur med Vennebussen gik fra Centerparken 
ind over Sønderup og til Ejstrup, videre til Skjern over Borris 
hjem.  

Det var en tur de 4 beboere syntes var dejlig, og rart at komme 
ud og køre igen. 

Vi syntes også vi havde en god tur og glæder os meget til flere 
ture hen over sommeren. 

Hilsen Anne-Marie og Bjarne. 

Fredag den 16. april om formiddagen 

Vi kører i dag en dejlig forårstur i Vennebussen. Nogle steder 

er flaget oppe, men det er jo også Dronningens fødselsdag i 

dag. Vi kører via Herborg  og Rækker Mølle ud til Skjern. Herfra 

kører vi ud over Skjern enge. Gør holdt på en parkeringsplads. 

Det er et dejligt forårsvejr. Solen skinner og der blæser en frisk 

brise, og os som lige var et smut ude 

af bussen mærkede det dejlige for-

årsvejr.   Herfra kører vi videre ud til 

Lønborg Kirke. Herfra er der er fanta-

stisk udsigt udover hele Skjern enge 

og Ådalen. Fra Lønborg kører vi til 

Tarm og ind over Borris til Faster og snart er vi hjemme. Så er 

klokken også blevet 11.30 så godt og vel. 

Indtrykket var at alle nød køreturen i det gode forårsvejr 

Med Venlig Hilsen  

Hans Christensen 



Torsdag den 6. maj 
  

havde vi besøg af Hans Laurids Pedersen fra 
Ådum. Han fortalte om Brejning mm.  
 

Hans Laurids er barnefødt på en gård på 
Ringkøbingvejen tæt ved Brejning.  
 

Han fortalte om de gårdejere, der havde haft 
Brejninggård og deres betydning for områ-
det. Noget af det, han huskede fra sin barn-
dom var, at når der blev budt på nabokaffe, 
så blev naboerne delt i hold.  
 

De fra grundtvigsk linje blev ikke budt samme 
aften som dem fra Indre mission.  Rygere blev 
budt for sig, da hans mor ikke brød sig om 
røg i stuen. Sådan var det dengang. Nu er det heldigvis ander-
ledes.  
 

Han var også lige vejen omkring Vestas. Vestas var startet med 
ganske få ansatte til nu at have flere tusinde ansatte både i 
Danmark, men også mange andre steder i verden.  
 

Da Hans  Laurids havde sluttet af, var der flere af beboerne, der 
havde en kommentar. Bl.a. havde en beboer købt en so af ham. 
Den fik 16 unger, men havde kun 14 patter.  Det var nu for sent, 
at klage over det i dag.  
 

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen  

til  
 

 

 

sommerfest på 

på Centerparken  

onsdag den 25. august  

kl.14,30 



Velkommen til sommerfest, for beboerne i 

Plejeboliger og ældreboliger . I må gerne  

invitere 4 gæster med hver. Vi håber på en 

hyggelig eftermiddag sammen med pårøren-

de, personale og vennekredsen  



Program for dagen: 

Kl. 14,30:  Kaffe med kage som  køkkenet  

     har bagt 

Kl. 15 .00: Underholdning v/   

                 ”den syngende Pilot”  Flemming 

                   Gammelholm, Sønderborg  

   

Kl. 15.45:  Lille pause 
       

     Kl. 16.00:  Flemming Gammelholm  

                        underholder igen 
 

Kl. 16,45: Pause 

 

Kl. 17,00: Spisning : Helstegt pattegris    

                  Kartoffelsalat, salat, dessert og 

    kaffe 
 

kl.  20.00 (ca.)  Afslutning og tak for i dag 



 Prisen for hele eftermiddagen og aften er 

kr. 175 pr. person. 

(undtaget beboer som får fuld kost på 

Centerparken) 
 

Prisen inkluderer 2 genstande 

derudover kan der købes øl og vin for 10 kr.  

og vand for 5 kr. 

Beløbet kan indbetales på konto nr. 7652 
2117639 med angivelse af sommerfest eller på 
mobile pay 21281753 m/angivelse af sommer-
fest 

Tilmelding til festen: senest den 9.august 

på telefon 23 39 45 97 eller til Hans Christensen 
på e mail:  hanch@energimail.dk 

 

Med venlig Hilsen 

Vennekredsen og Centerparken 

mailto:hanch@energimail.dk


Vejret var da virkelig med os i dag på Centerparken i Videbæk, 
hvor vi har haft besøg af 13 udstiller med hver deres motorise-
rede køretøjer der kan nævnes 1 scania 36 lastbil, 
1 goggomobil, 1 2cv Volvo 544, 2 caddyknallerter og mange 
flere. Der blev virkelig snakket gamle minder og oplevel-
ser imellem beboerne og udstillerne, en beboere var inde og 
sidde i en af bilerne og fik en god snak med ejeren af bilen, så 
en stor tak ska lyde for at i ville bruge nogle timer på os i dag.  
Efter vi havde sparket lidt dæk sku vi alle en tur forbi vores le-
jet pølsevogn så der var pølser og brød til alle sikke der blev 
spist så skønt og vi blev til slut kølet lidt af med en god is. 
Det var så godt at se så mange mennesker samlet til sådan et 
arrangement også efter vi har været lukket ned i så lang tid, for 
vores skøn på antal af personer har været omkring 60 da der 
var mødt flere op fra byen af. 



Nogle af bilerne           

Der var stor aktivitet i det dejlige vejer 

 





I dagens anledning var der sat en pølsevogn op, som blev be-

tjent med omhu af personalet fra Centerparkens køkken  Det 

var nolge gode pølser som blev spist med velbehag 



   Tirsdag den 27. juli                formiddag og eftermiddag          

I År bliver det lidt anderledes med dame og herreturen. 

Dameturen bliver den 27. juli om formiddagen og om eftermid-
dagen. Vi kører kun i Bussen og så i 2 hold. Formiddag og efter-
middag. 

Vi spiser så sammen på Centerparken. Vi køber maden udefra. 

 

 

Onsdag  den 28.  juli             formiddag og eftermiddag   

Herreturen den 28. 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 



 

 

2020-
5 

herre
- 

tugter ond 
jor-
den 

nord. dyr 
kon-
ger 

KF gård       gud     

bag-               

værk L A G K A G E 

ma-
nøv- 

              

ren Ø V E L S E N 

kap-         tiltale     

tajn N E M O lige D E 

sjæll.           brint   

by B R E D E navn H 

nul   kløer           

  O 
moder-

ne 
N E G L E 

sy     by         

  R I ringe N A U R 

dyr       navn       

  G N U søge L I S 

gram   FALSK           

  G remse S L E S K 

tidlig         2 ens     

  Å R L E træ E E 

syede           rex   

  R I E D E norge R 

me-
ster- 

    om-         

skab D M råder E G N E 

Men nu er frugtens time, 

den kerner sig fra dag til dag. 

Med hver en solestrime 

får farve den og smag. 

Og om end regn kun skyller, 

med saften den sig fylder 

i dybe åndedrag. 
 

Du skønne livets orden, 

at der på forår følger høst, 

at der er mer end vorden, 

og mer end ungdomslyst: 

Bring korn i lo og lade! 

Bring frugt bag dunkle blade! 

Bring hjertet fred og trøst!  

En stille, høstlig brusen 
Tekst: Chr. Richardt, 1887 
Melodi: N. K. Madsen-Stensgaard 

En stille, høstlig brusen 

igennem bøgeskoven går, 

og som en vinges susen 

gør leen skår i skår. 

Og luftens bølger kløves, 

thi storkens unger prøves 

højt over bondens gård. 

 

Det høje havedige, 

hvor hyld og rose blomstred 

nys, 

har ødt sit blomsterrige 

og slukt sit kongelys. 

Men bærret har sin sødme, 

og æblets kind får rødme 

fra solens sidste kys. 
 

Og tidseltoppen dunes, 

som om det var til bomulds-

høst, 

og hasselnødden brunes 

til alle småfolks lyst. 

Med blomster får det være, 

thi nu vil alting bære 

og række frem til høst! 
 

Jeg elsker, hvad der trives 

og sætter frugter i sin art, 

selv om det ikke drives 

til modenhed i fart. 

Jeg hader, hvad der gærer, 

når det kun sætter blærer 

og aldrig bliver klart! 



Indkaldelse til generalforsamling i Vennekredsen 
 

Generalforsamling i Vennekredsen afholdes 

Torsdag den 09 september kl. 19.00  

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1.    Valg af dirigent 

2.    Godkendelse af dagsorden 

3.    Valg af stemmetællere 

4.    Beretning ved formanden 

5.    Beretning ved kassereren 

6.    Godkendelse af beretninger 

7.    Beretninger fra udvalg bl.a.    

          busudvalg 

8.       Valg af bestyrelse  på valg er Karen Margrethe  Mikkelsen   

          og Anne Marie Hemdorf  

9.     Valg af 2 suppleanter     

10.      Valg af 2 revisorer 

11.    Indkomne forslag  (skal være formanden skriftligt i hænde 8 dage forinden     

               generalforsamlingen) 

12 evt.                                            



H ø s t fe s t     2 0 2 1  

Torsdag den 23. 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 Torsdag den 17   september til                                                                  
køkkenet på telefon 99 74 19 00 eller til Erika Christensen 

på telefon 23 39 45 97 

Underholdning ved Kim og Metha 



MÅNEDENS OPGAVE 
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HVEM        HVAD         HVOR 
 Vennekredsens bestyrelse 

 Erika Christensen                      formand  

 Lis Hansen                                 næstformand  

 Anne Grethe Dyrholm                  sekretær  

 Anne Marie Hemdorff  menigt medlem 

 Karen Margrethe Mikkelsen   bladudvalg 

 Bente Graversgård               medarbejderrepræsentant 
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