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Da jeg var dreng var der altid sne hele vinteren 
 

Sådan var det nok ikke i virkeligheden, men det er sådan jeg 
husker min barndoms vintre. Der var masser af sne, som jeg 
boltrede mig i. Nogle gange alene og andre gange sammen med 
de andre børn, som boede i nabolaget. Med vore vante-hænder 
gravede vi os ind i snedriverne og lavede store huler. Andre 
gange lavede jeg ”veje” i gårdspladsen og i haven med den 
sneplov, som min far havde tømret sammen til mig af et par 
små brædder og en lang stang.  
 
Da jeg var dreng kunne jeg godt lide, når der var masser af sne. 
Jeg syntes, det var spændende og gav masser af legemulighe-
der. Og så var det på sin hel egen måde trygt og hyggeligt, når 
det var snestorm udenfor og snemængderne lukkede vejene 
helt til, så at vi ikke kunne komme nogen steder. Så tændte mor 
ekstra godt op i kakkelovnen, som stod i hjørnet i stuen ved dø-
ren til køkkenet. En følelse af at vi klarer os, selv om det er 
koldt og med storm og sne udenfor.  
 
År efter år var min far med på snerydder-holdet, som forsøgte 
at holde vejen til Øster Assels farbar for de få biler, som færde-
des på vejene dengang. På den måde tjente han en ekstra skil-
ling, så at regningerne lidt lettere kunne blive betalt. Det var 
vigtigt, at mælkevognen kunne komme rundt til gårdene, så at 
bønderne kunne få deres mælk bragt hen til det lokale mejeri.  
 
 

Jeg har det sådan, at nogle sange vækker minder fra en svun-
den tid. Måske kender du også til det, at en sang - i tankerne - 
kan bringe dig tilbage til en tid, som var engang. Én af de san-
ge, der får mine tanker til at gå tilbage til min barndom på Lim-
fjordsøen Mors, er B. S. Ingemanns sang 
 
”I sne står urt og busk i skjul”.  
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 Jeg husker, hvordan lærer Sørensen sad bag klaveret i sanglo-
kalet på Ørding Skole. Han bekendtgjorde sangene, vi børn 
skulle synge og så blev vi alle sammen revet med af hans 
medrivende og engagerede spil. Og nogle gange fik vi børn 
lov til at foreslå, hvad vi skulle synge. Jeg husker disse sangti-
mer med lærer Sørensen som stjernestunder.  
 

Sangen ”I sne står urt og busk i skjul” kunne jeg godt lide. Jeg 
forstod ikke alt det jeg sang, men jeg blev indfanget af den ve-
modige og melankolske grundtone, som sangen bærer med sig 
– og som fandt genklang i mit unge sind. Måske kan man sige, 
at jeg forstod sangen uden at kende den fulde betydning af or-
dene. Jeg forstod den på den måde en 8-10 årig dreng forstår 
en sang, for den bragte mit sind og mine tanker hen til et sted, 
hvor det var godt at være.  
 

Da jeg var barn, havde jeg tre ældre søskende, men de var alle 
meget ældre end mig, så i realiteten var jeg enebarn. Mor og 
far havde meget arbejde, de skulle klare og de to ting tilsam-
men betød, at jeg havde ganske meget tid alene. Som jeg hu-
sker det, kunne jeg godt li´ at være alene – og samtidig er jeg 
ikke i tvivl om, at netop denne erfaring har været med til at 
forme mit unge barnesind.  
 

I sne står urt og busk i skjul: 
det er så koldt derude; 
dog synger der en lille fugl 
på kvist bag frosne rude. 
 

Nogle gange om vinteren sad 
jeg og kikkede ud gennem ruderne. Jeg så på sneen, alt det 
kendte udenfor vinduet - og nogle gange kom en lille fugl for-
bi og satte sig kortvarigt i sin søgen efter føde. Det skete, at 
den gav et lille pip fra sig, mens jeg sad med næsen presset 
mod den frosne rude. Det var dengang en rude kun bestod af 
et lag glas, så der kunne dannes masser af is også på indersi-
den. Det var sjovt, at mærke kulden fra ruden på næsen og la-
ve masser af ”næse-mærker” på den frosne rude.  



 

 
Dér sad den lille fugl ude i sneen, mens jeg havde det lunt og 
godt indenfor og kunne høre mor arbejde ude i køkkenet.  
 
Giv tid! giv tid! – den nynner glad 
og ryster de små vinger, - 
giv tid! og hver en kvist får blad;  
giv tid! – hver blomst udspringer 
 
 
Nu var vi midt i den kolde vinter, men jeg vidste det jo godt, - 

selv om det kunne være svært at forestille sig, når jeg kikkede 

ud over de frosne marker, - jeg vidste jo godt,  

at om få måneder ville det hele være anderledes. Så ville det 
være forår med varme og blomster, der sprang ud. Jeg skulle ik-
ke gøre noget, for at få det til at ske. Det skete bare. Vinter ville 
blive afløst af forår og varme. Træernes grene vil igen få sarte 
grønne blade. 

 
Giv tid! og livets træ bli´r grønt 
må frosten den end kue, 
giv tid! og hvad du drømte skønt, 
du skal i sandhed skue. 
 

Her synger Ingemann om noget, jeg dengang ikke fuld ud for-
stod – og det gør jeg for så vidt stadigvæk ikke. Hvad er det for 
et ”livets træ” Ingemann synger om? Er det mon det trækors, 
som vores frelser, Jesu Kristus, hang på på Golgata for at tage 
straffen for alle vore synder mod Gud og mod hinanden? Vil In-
gemann mon også med udtrykket ”livets træ” lede vore tanker 
hen på ”kundskabens træ”, som slangen forledte 
mennesket til at spise af i Edens have? 
Jeg véd det ikke, men jeg tror det.  
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Da jeg var dreng drømte jeg ganske meget. Altså mens jeg var 
vågen. Jeg forestillede mig meget og tænkte mange tanker. Ta-
ler Ingemann mon her om troen på Gud som en drøm, når han 
skriver: ” Giv tid! og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed 
skue”. 
Jeg véd det ikke, men jeg tror det. – Og jeg tror, at jeg engang 

skal se det ske i virkeligheden, som jeg nu tror på, -  

nemlig at Jesus igen kommer til os for at dømme mellem men-
nesker og for at nyskabe himmel og jord. 
 
Da jeg var dreng, forbandt jeg først og fremmest det, som jeg 
hørte mine forældre tale om – om at Jesus engang ville komme 
til vores jord igen – som noget helt uoverskueligt og ganske 
uhyggeligt. Jeg brød mig ikke om tanken, for jeg ville bare ger-
ne, at det hele blev ved med at være som det var.  
 
Nu, hvor jeg er blevet 50 år ældre, ser jeg lidt anderledes på 
det. Jeg forbinder stadigvæk Jesu genkomst med noget uover-
skueligt (jeg har jo aldrig prøvet noget lignende før), men i 
modsætning til dengang, jeg var dreng, ser jeg nu frem til Jesu 
genkomst. Det gør jeg, forbi livet har lært mig, at menneskeli-
vet på denne jord – sammen med alt det gode og skønne – også 
kan være forbundet med smerte, store tab og det, som er 
uskønt. 
 
Giv tid! og åndens vinterblund 
skal fly for herlig sommer;  
giv tid! og bi på Herrens stund, 
- hans skønhedsrige kommer! 
 
Det ”skønhedsrige” ser jeg frem til kommer – og jeg ser frem 
til at være en del af det. Guds nådefulde rige.  
 
Flemming Harpøth Møller, sognepræst 



 

DET SKER DER 
 

JANUAR MÅNED 

Den 13. kl. 10.00              Salmesang 

Den 13.  kl. 19.00        Bankospil pladesalg fra kl. 18.00 

Den 27. kl.  14.30   Gudstjeneste v/ Møller 

FEBRUAR MÅNED 
 

Den 03.  kl.  19.00  Bankospil    pladesalg fra kl. 18.00 

Den 10.  kl.  10.00  Salmesang 
 

Den 10.  kl.  14.30            Spilleeftermiddag for beboerne 
   

Den 24.  kl.  14.15  Gudstjenste v/ Kristensen 
 

Den 24.  kl.  19.00  Generalforsamling 

 

MARTS MÅNED 
  

Den  03. kl. 19.00   Bankospil  pladesalg fra kl. 18.00     

 

Den  10. kl. 10.00   Salmesang 
  

Den  17. kl. 17.00   Cafeaften m/ underholdning 
 

Den  31. kl. 14.15   Møller 
 

Der tages forbehold imod aflysning af nogle arrangementer 

Hvis der kommer stramninger på coronarestriktionerne 
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   JANUAR  MÅNED 

  15.          Inger Mosegaard Højvang 73 år                           

  25. Jytte Bendsen  81 år 

  29. Rigmor Korsholm  89 år  
  

  FEBRUAR  MÅNED 

  02. Anny Lysgård  84 år 

  24. Margit Gregersen  86 år 

  26.          Villy Jørgensen  67 år 

  28. Anne Marie P. Nielsen 76 år  
 

  MARTS MÅNED 

  02. Jens P Kristensen  87 år 

  03. Sigurd Serup  90 år 

  05. Jakob Rindom  95 år 

  10. Inge Marie Hartvigsen 84 år 

  18. Margit Larsen  74 år 

  20. Lilly Lange  83 år 

  26.  Leif Jørgensen  82 år   

Fødselsdage 



 

VI MINDES: 

      Siden sidst har vi taget afsked med: 
 

  Margit Bjerregaard Brandt 

  Else Pedersen 

  Villy Ostenfelt 

  Henning Jensen 

 

Æret være deres minde 

 

Vennekredsens bestyrelse informerer:    

Den 24. februar har vi generalforsamling. Og ved en GF er der 
valg til bestyrelsen. Det kniber meget at få nogle nye med i be-
styrelsen. Hvis der er nogle pårørende, venner , eller andre 
som læser dette blad, og som er interesseret i at hjælpe til ca. 
en gang om måneden ved et arrangement, vil vi meget gerne 
lave en aftale med jer. Det kan dreje sig om at hjælpe til ved et 
bankospil, en cafeaften, sommerfest eller andre arrangemen-
ter. Du behøver ikke, at påtage dig en bestyrelsespost, blot vi 
kan trække på dine ressourcer engang imellem. Er du interes-
seret i et spændende og givende arbejde, så henvend dig til 
undertegnede på telefon 23 39 45 97 evt. skriv en SMS. 

Med Venlig Hilsen 

På bestyrelsens vegne  

Erika Christensen 
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 Bente Graversgaard Skriver: 

Jubii, så kom vi endelig afsted. Sidste år til Dronning Margre-
thes 80-års fødselsdag var vi så heldige på Centerparken at 
vinde en tur til wv retro i Ulfborg takket være Meta der deltog 
i konkurrencen, som wv retro havde udlovet. Vi tog 25 perso-
ner afsted i busser fra Højmark turistfart og da vi kom derud, 
stod personalet klar til at vise os rundt i deres fantastiske ud-
stillingshaller. Det var så rart at gå derude og høre hvilke hi-
storier vores beboere kunne komme med ud fra de ting de så. 
Derefter satte vi os ind og spiste vores medbragte sandwich 
som vores køkken havde smurt til os og vi fik serveret kaffe og 
småkager af wv retro. Vi sluttede af med at Kim og Meta hav-
de taget deres harmonika med derud og de spillede lidt for 
os. Skøn musik og tusind tak for det. Så slut på en endnu skøn 
dag med vores beboere. Og selvom det er skrevet flere gange 
så hvis der sidder nogen derude og gerne vil bidrage med et 
eller andet på Centerparken er man altid velkommen til at 
kontakte centerparken eller skrive til mig.  
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Jule tur til Skjern 

Så var vi en tur i Skjern og se den flotte udsmykning af byen. Vi 
kørte fra Centerparken kl 16, da vi kom til Fastergård gjorde vi 
et holdt for at se det nye anlæg de har fået lavet. 

Så fortsatte vi ellers til Skjern, det var også rigtig mange lys der 
var tændt. Vi holdt ind ved banegården hvor vi sad og nød det 
flotte syn. 

Da vi havde set det kørte vi mod Videbæk igen, men vi skulle 
også se en gård lige før Fiskbæk hvor der også var pyntet me-
get op. 

Da vi nåede Videbæk fandt vi lige et sted mere hvor der også 
bare var pyntet op. 

Så var det tid at finde hjem igen og få noget aftensmad. 

Det var en rigtig dejlig tur. 

Mange julehilsner fra  

Gerda, Ejner, Robert, Grethe, Anne – Marie og Bjarne. 

 

Rigtig God jul til Alle.  
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Skjern vandt 

i øvrigt 1. 

præmien her 

i vestjylland 

for den 

smukkeste 

udsmykning. 

Tillykke med 

det Skjern 



 

 Torsdag den 10 februar om eftermiddagen arrangerer Venne-

kredsen spille eftermiddag 

for beboerne i plejeboli-

gerne og ældreboligerne.  
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Tilmelding til køkkenet på telefon 99 74 19 00 senest den 15. 
marts. Der vil være musikalsk underholdning 

Priskr. 150 for de som ikke på kost på Centerparken 

Torsdag den 17. marts kl. 17.00                   CAFEAFTEN 

Vennekredsen inviterer til en hyggelig aften, hvor vi får lidt 
underholdning, og køkkenet laver noget godt mad 

 

Velkommen til en hyggelig 

aften 

 

Med venlig Hilsen 

Vennekredsen 



 

Den 27. oktober blev der afholdt oktoberfest på Centerparken 

Menuen bestod af pølser fra den lokale slagter Sørensen. Og 

de var fantastisk gode disse pølser, og der blev spist mange 
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Snakken gik livligt ved bordene 



 

Underholdningen blev leveret af omsorgsmusikanten 
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Ventetiden fra kaffe til aftensmaden  blev måske lidt langt 



 

Fedekalven var også blevet inviteret med til Oktoberfesten 
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Julemarkedet blev afviklet den 20. november.  

Frivillige havde lavet en masse gode ting, dekorationer, småka-

ger m.m. som skulle sælges i dag. 

Der var også givet mange sponsorater fra byens og oplandets 

handlende, til både tombolaen, og ikke mindst var der mange 

flotte gevinster til Amerikansk lotteri.  En stor tak til alle forret-

ninger m. flere som har sponsoreret til dette års julemarked 

Tombolaen blev 

desværre ikke ud-

solgt i år. Spøgel-

set—Coronaen– 

som hærger i øje-

blikket, har nok no-

gen årsag hertil 



 

Der var lavet meget ud af udseende og kvalitet. Lidt ærgerligt 

at ikke flere mødte op for at købe i år. 

Der var megen kreativitet fra de frivilliges side 
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Der var ikke ret stor fremmøde denne lørdag eftermiddag, 

men alle der var der gjorde en god og solid handel, og vi fik 

solgt alle 1000 numre af amerikansk lotteri, Tak til alle jer der 

mødte op for at støtte vennekredsens arbejde 
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Der var rig mulighed for at få nogle småkager med hjem til ju-

len, for dem som ikke selv magter, eller har lyst til at bage 

selv. 



 

Tak til de mange sponsorer til julemarkedet 2021 

Vestergård Ure 

Profiloptik 

Salon Hair 

Nybolig 

F24 Benzintank 

10-4 Byggecenter 

Vorgod Barde Bageri 

Videbæk Bogtrykkeri 

Stof og sycenter 

Dyrlæger Videbæk 

Tandlæger i Videbæk 

Dangro i Barde 

Land og Fritid, Nr. Vium 

Jysk sengetøjlager i Skjern 

Jacobs blomster i Skjern 

Garant i Skjern 

Private sponsorer 

 

Handelshuset 

Hotel Falken 

Linas Art Naiels 

Antons Camping 

Nybo Mode 

Bugge Blomster 

Kjers Bageri 

Din Frisør 

EDC Mæglerne 

Åges Radio 

Videbæk Apotek 

Vestjysk Bank 

Cykelhandler 

Tøjeksperten 

E.P Sko 

Nordea  

Brugsen 

Vestjyllands Forsikring 

Bertel M. Jeppesen 
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Vennekredsen afholder bankospil: 
 

Torsdag den  13.     januar     kl. 19.00 
Torsdag den    3.     februar   kl. 19.00 
Torsdag den    3.     marts      kl. 19.00 

                                             
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.  

Der er 2 præmier på kaffebilletterne 

  

Der sælges Amerikansk lotteri med man-

ge gode gevinster 

       Alle er velkommen  

       Med venlig Hilsen 

       Vennekredsen 

 

Der tages forbehold 

imod aflysning 



 

LØSNING fra sidste nr. 
KF værk-     del af     det 

2021-2 tøj giver enere træ rex drik gryr 

mad               

  B Y G G R Ø D 

flod         tone     

  O D E R haven L A 

navn           gram   

  R E N E E foder G 

huske               

  E R I N D R E 

meter   spanien   gudinde       

  M ugedag E kid E O S 

plante             helt 

  A L R U N E ensom 

dam     norge   gud     

  S Ø kæler N konge R A 

fugl           liter   

  K R A G E biord L 

tan-               

kerne I D E E R N E 

klovn       atom       

  N A R italien I O N 

træ     ej         

  E G XXXX I K K E 
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MÅNEDENS OPGAVE 

        

KF   ud-   frug-       

2021-3 by brud ond ter atter huset lever 

en-               

orme               

distan-               

cerer               

    fugle         hen- 

rex   storm         givne 

til-     sluttet         

tale     thomas         

virke-         lever     

lyst         forneden     

næg-       spil       

telse       boet       

            frankrig   

by           kanal   

      digt         

brom     ø         

    gl. ord           

nul   måler           

            ton   

tegn           liter   

          red-     

farve         skab     
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