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Se, nu stiger solen af havets skød 
 
Vores salmebog indeholder rigtig mange smukke og indholdsri-
ge salmer. Det er næsten som om de står i kø for at overgå hin-
anden i skønhed.  
 
I mine øjne er Jakob Knudsens salme ”Se, nu stiger solen af 
havets skød” dog en af allerskønneste, vi har. Jeg holder meget 
af netop denne salme. Den gør mig glad, den løfter mig op og 
den styrker min tro på min himmelske skaber og far.  
 
I salmen, beskriver salmisten det, han ser under en morgenvan-
dring ved havet. Hele salmen er båret af glæde og fascination 
over naturens storhed og skønhed – og samtidig udtrykker en 
ydmyg taknemlighed over livet og den lyse dag.  
 
Jakob Knudsen synger:  
”Se, nu stiger solen af havets skød,  
luft og bølge blusser i brand, i glød;  
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
medens lyset lander på verdens kyst! 
 
Jeg vil ånde luften i fulde drag,  
synge Gud en sang for den lyse dag,  
takke ham, at morgnen mig end er sød, 
at mig dagen fryder, trods synd og død”.  
 
Og så udtrykker salmen samtidig vores kristne opstandelses-
håb. – Troen på at livet er stærkere end døden og visheden om 
at lysets kræfter vil vise sig at være stærkere end mørkets kræf-
ter.  
 
Jakob Knudsen bruger det, han oplevede under sin morgen-
vandretur ved havet, til at beskrive den virkelighed, som ræk-
ker ud over menneskelivet på denne jord og som skal være evig 
lys for den, der sejrer sammen med Kristus 



 Jakob Knudsen synger:  
”Lad mig nu kun drage af natmørkt hav, 
lad mig ikkun stævne imod min grav: 
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans 
barn,  
ud hans hånd mig river af dødens garn. 
 
Se, da stiger solen af hav på ny, 
alle dødens skygger for evig fly; 
o for sejersjubel, for salig lyst: 
Lyset stander stille på livets kyst”. 
 
Dét er vores kristne håb for evigheden, og som vi derfor har 
muligheden for at spejle vores liv her og nu i. – Håbet om og 
troen på, at efter død og grav venter der et evigt liv på en ny og 
bedre jord – og med masser af muligheder.  
 
Flemming Harpøth Møller, sognepræst 

En hilsen fra Vennekredsen og redaktionen 

Dette nummer af tråden er godt fyldt op med stof. Det ses og 

mærkes tydeligt, at der er kommet gang i aktiviteterne igen. 

Der er indkommet masser af stof fra alle de ture beboerne har 

været på og de aktiviteter, der er sket. Så dette nummer er ud-

videt med 4 ekstra sider, for at få plads til alt det som vi syntes 

skulle med denne gang. Tak til alle jer der er kommet med ind-

læg, og til jer, som har taget udfordringen op, for at skrive lidt 

til tråden, bliv endelig ved med dette. Næste nummer kommer 

ud lige før jul, så du skal bare komme med stof, nå du har no-

get.  Alle læserne ønskes et rigtigt godt efterår. 



DET SKER DER 
OKTOBER MÅNED 

Den 14.  kl. 10.00             Salmesang 

Den 14.  kl. 19.00        Bankospil    pladesalg fra kl. 18.00 

Den 27. kl.  14.30   Oktoberfest hvor vi starter med kaffe 

Den.28. kl. 14.15            Gudstjeneste v/ Kristensen 
 

NOVEMBER MÅNED 

Den 04.  kl. 19.00   Bankospil    pladesalg fra kl. 18.00 

Den 11.  kl.  10.00           Salmesang 
 

Den 20.  kl. 13.30            Julemarked  

Den 25.  kl. 14.15            Gudstjeneste v/Møller 

Den 28.  kl. 14.30             Adventssang 

 

DECEMBER MÅNED 

Den  5.   kl. 14.30   Adventssang 

Den   9. kl.10.00   Salmesang 
 

Den 12.  kl.  14.30  Adventssang 
 

Den  19  kl. 14.30             Adventssang 
 

Den  23. kl. 14.15   Julegudstjeneste v/Møller 



 
 

   OkTOBER  MÅNED 

  06.          Ib Hoffmann Olsen                           86 år 

  09. Anna Ertbølle Lauridsen 79 år 

  10. Ella Hansen  80 år  

  12. Ane Grethe Andersen 84 år       

  .27 Preben Villy Laursen 85 år  
  

  NOVEMBER  MÅNED 

  13. Christine Christensen 80 år 

  16. Villy Ostenfeldt  82 år  
 

  DECEMBER MÅNED 

  13. Ole Lysgaard  89 år 

  21. Birthe Marie Nielsen 83 år 

Fødselsdage 



Nu er der igen tur med vennebussen. Torsdag d. 17. juni starte-
de vi fra Centerparken med 4 beboer. Vi skulle ud at se ” de blå 

marker ” (hvad det så end 
er); men først skulle vi se alt 
nybyggeriet, solgte grunde 
og de nye veje vest for ABC. 
Vi kørte der fra mod Egeris 
af Tranemosevej og ved Bø-
gelyvej svingede vi pludselig 
til venstre , og så gik der ged 
i det -------- for vi var der, for 
at se en gedefarm. Den unge 
mand, som var ejeren, sag-
de, at vi gerne måtte køre 
ind i stalden.  

Han gik med et lille kid i armene . Det var dejligt at se , og da vi 
kørte derfra , så vi at der mindst var 100 geder ude på marken, 
og han havde også en gårdbutik.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det var meget flot at se og indtil videre et sjældent syn. Arla 
blev også set, et kæmpe mejeri. Vi kørte videre af Hede-
vangsvej, så vi kom forbi den gård , hvor Mads og Lena Ma-
strup har boet, og lige ved siden af boede Jens og Irma Ma-
strup. Gennem Lille Fiskbæk til ” Oles gård” og videre til 
Øster Herborgvej , hvor der lå nogle store gårde. Af Birkmo-
sevej hjem til Videbæk igen, hvor middagen ventede. Det 
kan godt være bussen var bleven beskidt udvendig, for vi 
kørte meget på grusveje; men indvendig var vi bleven rystet 
godt sammen. Fantastisk sommervejr, sol , blå himmel og 
varmt------ ja en dejlig tur. 

Helmer og Tove.  

Nu skulle vi videre til ” de blå marker”, som ligger på grusvejen, 
der hedder Raghedevej. Af gedemanden havde vi fået at vide, 
at det var mini lupiner, som skulle bruges til foder. 





Den 18 juni gik turen til Søby 

brunkulsleje.  

Vi kørte fra Centerparken over Kibæk 

og videre til Søby. Der gjorde vi holdt 

og så på de huse der var tilbage.  

 

 

 

Her er lidt om vores køre ture med Vennebussen . 

Den 18 juni gik turen til Søby 

brunkulsleje. Vi kørte fra Cen-

terparken over Kibæk og vide-

re til Søby. Der gjorde vi holdt 

og så på de huse der var tilba-

ge. Der var nogen der mente 

vi var kommet lidt langt hjem-

mefra, men så gik turen ind 

over Snejbjerg også kunne de 

se et skilt hvor der stod Vide-

bæk på, så var vi på rette kurs 

igen. Det var en rigtig god tur 

med godt vejr og nogle glade 

beboer. 



Den næste tur gik til Trehøje bakker og der gjorde vi holdt og 

nød den dejlige udsigt. Der fra kørte vi ind over Vorgod og vi-

dere til NR. Virum så var det ved at være tiden hvor middags-

maden ventede hjemme. 

Vi glæder os til nogle nye ture til efteråret 

MVH Anne-Marie og Bjarne.  



 

 
 

Vi kørte 

rundt om 

Ringkøbing 

Fjord, vi var så 

mange, så vi 

kørte både for-

middag og 

eftermiddag i 

vores nye ven-

nebus   

og Erika kør-

te i hendes 

bil om for-

middagen. 

Anni kørte 

bussen beg-

ge gange. Vi 

kørte over 

Rækker Møl-

le, Skjern, 

over engene, 

der gjorde vi hold, for at se på svanerne, vi så 1 langt ude, tror 

vi, men vi så nogle blis høns.  

Tirsdag den 27. juli kørte vi med damerne på 

Centerparken og dem i husene.  



Turen gik videre til Bork, 

hvor vi kørte ned på hav-

nen og så på både og hus-

bådene, videre til Nymin-

degab og Hvide Sande, 

hvor vi kørte ned til hav-

nen, der var mange men-

nesker i byen,  

men vi fandt et godt sted, 

hvor vi gjorde hold, der fik 

vi saftevand og en lille en. 

Turen gik videre til Sønder-

vig, Ringkøbing og så hjem 

til Videbæk, der havde An-

na Marie sørget for pizza til 

alle. (mange) Kl. 13.30 kørte anden tur og den samme rute  



 Herreturen blev kørt onsdag den  28. juli, også formid-

dag og eftermiddag. Der var ikke flere der skulle med end at 

vi kunne være i bussen på begge ture. Turene gik også rundt 

om Ringkøbing Fjord.—Fra Videbæk over Ringkøbing, ned for-

bi havnen, hvor vi så, at de var ved at save træfigurer ud. Der 

var mange folk her, men vi kom da rundt med bussen og ku-

nen så køre videre ud til Søndervig og ud imod Hvide Sande.  

I Hvide Sande gjorde vi et hold ved havnen, hvor vi holdt en 

lilel Pause og de  der  ville fik en lille ”enkelt” at styrke sig på 

og også lidt at slukke tørsten med.  

 



Herfra kørte vi videre ned til Bork havn, hvor vi kørte lidt rundt 

og videre udover Skjern enge. Herfra nød vi også den sidste del 

af turen hjem til Videbæk. 

Tak til Bjarne som kørte turen begge gange 

 

 

 



Mandag d.5 juli overmiddag drog 9 personer fra centerpar-
ken på tur til Fastergaard. Turen har længe været på tale men 
den trælse corona har stået i vejen for os. Nu kom vi afsted 
og det var en oplevelsesrig tur vi havde, der blev snakket me-
get historie om gården og nogle af de beboere vi havde med, 
har tidligere relationer til området, så det var meget interes-
sant lytning. Vi blev budt ind i en gammelstald der er renove-
ret til gildesal, hvor vi fik kaffe og kage venligt serveret af 
Ejernes søn og barnebarn.  
Det tog lidt længere tid at komme derfra da deres hund bess 
ikke var til at lade være med at snakke med. Turen hjem kørte 
vi over sædding og herborg og der gik snakken også på livet 
løs 
Det er sådanne ture der er så gode at komme på, så hvis der 
er nogle der har ideer til ture eller nogle der gerne vil ha be-
søg så  Henvend jer endelig til personalet på centerparken 



Torsdag den 27. oktober kl. 14,30, inviterer vennekredsen til 

oktoberfest, Vi begynder 

med kaffe, og der vil være 

underholdning, ved omsorgs-

musikanten 

Senere får vi noget at spise 

med en rigtig oktober menu 

Aftenen slutter ca. kl. 19,30 

Prisen for at deltage i festen er kr. 175 for de som ikke får fuld 

kost på plejecenteret. Husk tilmelding forinden, på telefon   

23 39 45 97  eller til køkkenet på Centerparken på telefon  

99743147 

Alle er velkommen              MVH       Vennekredsen 



En torsdag i august havde vejrguderne lovet os godt vejr og 
den dag tog personalet en hurtig beslutning og inviterede 11 
beboere ud til Bjarne og Bente Graversgaard, og Bjarne var 
godt igang med høsten da vi ankom og Bente havde gjort klar 
med borde og stole Ved marken, med hjælp fra naboen. Vi 
blev inviteret på nybagt drømmekage samt en god æblekage 
og småkagen blev vi heller ikke snydt for.  



Onsdag d.1 september havde vi på centerparken den glæde af 
at få lov at få en tur 
rundt i Videbæk i he-
stevogn. Vi fik fyldt 
vognen op med de be-
boere der havde lyst og 
afsted gik det. Vi var 
rundt i byen og en tur 
ud på genbrugsplad-
sen, hvor vi godt kunne 
få et job hvis det havde 
interesse, men vi sku 

hjem til middag. Tak for endnu engang Henning at du vil kom-
me med dine heste. 

Snakken gik vældigt og inden vi vendte tilbage til centerpar-
ken var vi nogle der var nede og se haven  



Centerparkens sommerfest. 
 

Endelig kan vi samles igen under normale forhold uden at 
skulle tænke ret meget på covid-19. Det har både Centerparken 
og Vennekredsen glædet sig til. Derfor var humøret og stem-

ningen helt i top, da der 
blev afholdt sommerfest 
onsdag, den 25. august i 
det store telt, der var 
rejst på den asfalterede 
parkeringsplads ved 
Centerparken. Ca 125 
beboere og pårørende 
var kommet for at få en 

god eftermiddag i 
hinandens selskab og 
få noget godt at spise 
samtidig. 



Det startede med køkkenets helt uforlig-
nelige kringle og småkager. Hertil kaffe 
og the. Bemærkninger a la ”Den kringle 
fås bare ikke bedre” blev hørt flere gan-
ge. Snakken gik livligt. Der var meget at 
snakke om nu, da vi igen må være sam-
men. 
Så kom underholdningen flyvende i bog-
staveligste forstand. Det var den syngen-
de pilot Flemming Gammelholm fra 
Sønderborg,  
der underholdt med gamle dansktopsla-
gere, hvor man rigtig kunne synge med 
på omkvædet. Han fik i den grad stemningen til at løfte sig som 
et charterfly, der skal til Mallorca. Samtidig havde han også lat-
tervækkende fine historier 



Pludselig fik han travlt med at komme ud til den lokale lufthavn 
hvor han skulle hente en amerikansk ven. Sikke en overraskel-
se. Det var ikke mindre end Elwis Presley, der dukkede op. Han 
gav et potpourri hvor flere af hans 
bedste numre var med i. Han kunne 
stadig rigtig charmere pigehjerter-
ne, kunne man se. Der var tre piger 

oppe og optræde 
som kor, og der 
blev af andre 
spillet luftguitar 
og fløjte til på 
en kost. Efter 
over en times 

underholdning lettede Flemming igen mod Sønderborg og blev 
fulgt af et stort velfortjent bifald. 
Hovedretten hvor køkkenet havde lavet tilbehøret, var meget 
mør og velsmagende helstegt gris med kold kartoffelsalat og 
frisk salat til. Der blev spist godt, men det lykkedes os ikke at 
få tømt fade og skåle. 



Til dessert fik vi blommetrifli, som simpelthen var lækker.  
Hertil igen 
kaffe og the. 
Et helt igen-
nem vellykket 
arrangement 
af centerpar-
ken og venne-
kredsen, der 
sluttede hen 
mod klokken 
tyve. 

LØSNING  

         
2021-1 familie givet di- træ glem- blom- lever  

KF medlem 
vide-

re 
strikt   mer ster   

 
daler                

  T O K R O N E  
4     træner          
  I V spids Ø V E R  

løsar-             
ind-
går  

bejdere P E O N E R aftale  
gloser       pige        

  O R D Thor R I E  
2     bæst          

ens L L rigtigt A S E N  
bud-                
ding D E S S E R T  

kvinde       rex   reaumur    

  E V A for-
trop 

R 5 R 
 

drenge         smerte      
navn B E N T bundt V E  
jysk           romeo    
by A R D E N stedord R  

korri-                
gerede R E T T E D E  
fork.     hjul-          

  N T del E G E R  



Formand, Erika Christensen bød velkommen. 

Vi starter med at synge ” Nu er det længe siden…” 

Helmer Ritterbush blev valgt som dirigent, og han 

Konstaterer at G.F er lovlig indvarslet.  

Dagsorden for generalforsamlingen blev godkendt. 

Valg af stemmetællere, Kurt og Lena, blev valgt 

Beretning ved Formand:  

 Siden generalforsamlingen den 20. februar 2020, har der kun 
været et bankospil i marts 2020. 

Derefter blev Danmark lukket ned pga Corona. Det blev et un-
derligt år for alle.  

 Hele sidste år var Centerparken ”lukket land” for andre end 
personalet. Vi fortsatte dog med blomsterbuketter til beboerne 
på deres fødselsdage, men disse blev afleveret ved indgangen. I 
løbet af året har vennekredsen sendt kurve med lidt godt i og 
en flaske portvin, som beboerne kunne hygge sig med. Der blev 
lavet en adventskalender med pakker i, som så blev delt ud af 
personalet, når der blev læst historie. Det gjorde lykke.  

Da vi så endelig måtte komme ind på CP igen. Var det så dejligt 
at se alle igen. I april havde vi bankospil kun for beboerne og 
det foregik med mundbind og visir. Men det var hyggeligt. 

I juli tog vi på en lidt anderledes dame/herre ture. Den 27. var 
damerne af sted i to hold, med fællesspisning til middag. Ma-
den var pizza med sodavand og vin. Herreturen var den 28. og 
foregik på samme måde. Dog var der øl til pizzaen denne dag. 

Referat fra generalforsamlingen den 9. september 2021 



Den 25. August havde vi en kanon god sommerfest. Der var 
ca 125 personer (beboere på CP og i boligerne måtte invitere 
4 gæster med). Vi blev underholdt af ”den syngende pilot” 
Flemming Gammelholm. Det gjorde han virkelig godt. Menu-
en var helstegt pattegris med tilbehør. Lækkert. 

Så nu er vi så småt ved at være tilbage i den ”gamle” gænge 
igen, men jeg tror, vi alle har lært, hvor meget samvær bety-
der og det at kunne give et knus igen. 

Jeg vil gerne sige en stor tak for samarbejdet med CP.  

Til jer i bestyrelsen vil jeg også sige TAK. I er så dejlige at ar-
bejde sammen med, det gælder også jeres mænd.  

Regnskab ved Hans Christensen 

Regnskab og beretning blev godkendt 

Bestyrelsen har forslag til ændring / tilføjelser af vedtægter: 

Punkt 7 i Vedtægter: 

Tilføjes følgende: 

Den til enhver tid siddende aktivitetsmedarbejder på Center-

parken er medlem af bestyrelsen uden stemmeret og med 

ved alle bestyrelsesmøder.  

Ændringen af vedtægterne blev enstemmig godkendt. 
 



Valg af bestyrelsesmedlemmer, 

Der var genvalg til Karne Margrethe og Anne Marie 

Anni Thyme valgt som medarbejderrepræsentant 

Valg af suppleanter: Lis Jørgensen, Tove Knudsen 

Valg af revisor:  

Hans-Kurt Mikkelsen og Bjarne Pedersen 

Ingen indkomne forslag  

Intet under evt. 
 

Herefter spillede Villy Madsen og Margit Mastrup for os på 
både harmonika og klaver. 

Da klokken nærmede sig 21 sluttede vi med en aftensang.   
 

Efter G.F konstituerede bestyrelsen sig som Følger: 
 

Erika Christensen                      formand  

Lis Hansen                                 næstformand  

Anne Grethe Dyrholm                    sekretær  

Anne Marie Hemdorff        menigt medlem 

Karen Margrethe Mikkelsen   bladudvalg 

Referat v/  

Hans Christensen 

 

 



Tirsdag den  14. september var der Fernisering af en ny udstil-

ling på Centerparken,  

Udstillingen er specielt rettet imod plejehjemmene, Hvor man 

har haft kompetancer til at se på hvilke billeder der specielt eg-

ner sig til at udstille på plejehjemmene i kommunen. Man her 

flere udstillinger som følger efter og der skiftes efter 3 måne-

der. Flotte billeder og udstillingern er et besøg værd. Der er fle-

re lokale billeder imellem. 



 

 
 
 
 
 

Torsdag den  14.   oktober   kl. 19.00 
Torsdag den   4. november  kl. 19,00                                           

afholder vennekredsen bankospil. 

Hver gang starter vi kl. 19 med pladesalg fra kl. 18.00              

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  

Julemarked på Centerparken lørdag d. 20 nov. 2021 

   Vennekredsen inviterer til Julemarked i Seniorstedets lokaler  

                fra kl. 13,30—16,00 (indgang fra Bredgade) 

Der er tombola med mange gode gevinster. Amerikansk lotteri med 

flotte gevinster, som alle er sponseret af byens forretninger  

Der er mulighed for at købe adventskranse m.m 

I cafeteriet er der mulighed for at købe  kaffe og  

kage og hygge sig. 

Velkommen til en hyggelig eftermiddag. 



MÅNEDENS OPGAVE 

        

KF værk-     del af     det 

2021-2 tøj giver enere træ rex drik gryr 

mad               

                

flod         tone     

          haven     

navn           gram   

            foder   

huske               

                

meter   spanien   gudinde       

    ugedag   kid       

plante             helt 

              ensom 

dam     norge   gud     

      kæler   konge     

fugl           liter   

            biord   

tan-               

kerne               

klovn       atom       

        italien       

træ     ej         

      XXXX         











HVEM        HVAD         HVOR 
 Vennekredsens bestyrelse 

 Erika Christensen                      formand  

 Lis Hansen                                 næstformand  

 Anne Grethe Dyrholm                  sekretær  

 Anne Marie Hemdorff  menigt medlem 

 Karen Margrethe Mikkelsen   bladudvalg 

 Anni Thyme     medarbejderrepræsentant 

 Bente Graversgård               aktivitetsleder 

 Stina Moustgaard Lautsen              centerleder  

 Hans Christensen          kasserer – uden for   

     bestyrelsen 

 Suppleanter:                             

 Lis Jørgensen  

 Tove Knudsen  

 Revisorer: 

 Hans-Kurt Mikkelsen 

 Bjarne Pedersen 

  

 Redaktion: 

 Lena Mastrup              

 Karen Margrethe Mikkelsen  

 Hans Christensen         ansvarshavende 

 e mail: hanch@energimail.dk 
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