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KIRKEBLAD FOR BREJNING OG VÆGGERSKILDE

Spjald Plejehjem - en del af fællesskabet
- et sted i Folkekirken
På Spjald Plejehjem er der 51 boliger og 10 tilknyttede ældreboliger. Der er rundt regnet 70 medarbejdere – typisk i deltidsbeskæftigelse – og en lille flok
afløsere. Og så er der alle de mange pårørende og
frivillige, som har deres gang på stedet.
I kirkebladredaktionen slog det os, at det er en stor
del af Spjald, og en stor del af sognets kirkeliv, som
hører til på plejehjemmet.
Et grundlag af værdier
Susan Kirkegaard Pedersen er uddannet sygeplejerske og har været forstander på Spjald Plejehjem i 9
år. Inden da var hun i mesterlære til denne funktion,
som hun selv siger det. Hun har haft ansættelse på to
andre diakon-plejehjem.
Ordet ”diakon” afslører forbindelsen til kirken. Diakoni betyder tjeneste. Det er gudstjeneste at tjene
medmennesket.
Et andet ord, som står centralt i plejehjemmets selvforståelse er ”næstekærlighed”. Det kan mærkes på
mange måder.
Ingen skal gøre sig fortjent til andres hjælp og omsorg.
På plejehjemmet sætter man f. eks. kræfter ind på at
gennemføre en højtlæsningstjeneste, uanset om det

er mange eller kun en enkelt beboer, som gerne vil
have avisen, andagtsbogen eller den gode roman læst
højt.
I næstekærlighedens sammenhæng går der heller
ikke noget fra nogen, hvis man deler ansvaret og
æren med andre.
Det kan godt være, det er vigtigt at være en synlig
leder; men i Susans øjne er det endnu vigtigere, at
involvere andre og værdsætte dem for, hvad de udretter.
Hun overlader det gerne til andre at byde velkommen til de mange arrangementer, og nyder at være
den, der takker de frivillige og ansatte for deres store
indsats. Endelig indebærer næstekærligheden, at der
ikke er nogen, som skal laves om. Det er vigtigt at
kunne rumme andre og respektere dem for, hvem de
er. - I det stykke ligner plejehjemmet Den danske
Folkekirke. - Her er plads til forskellighed. Nogle vil
gerne til gudstjeneste, og andre vil helst være fri.
Når det er sagt, er der faktisk gode muligheder for
andagtsliv og gudstjenesteliv på Spjald Plejehjem.
Hver fredag formiddag samles personale og beboere
til formiddagskaffe og andagt og sang.
Brugerrådet og vennekredsen står også for jævnlige
eftermiddagsandagter.
Anne Hillgaard og Asger Gynther Nielsen
besøgte plejehjemmet en fredag formiddag.
Hun fik nogle ord med på vejen. Han fik
disse dejlige billeder.
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Hver anden torsdag er der gudstjeneste ved egnens
præster, og Vennekredsens bus kører til gudstjeneste
i den lokale sognekirke en gang om måneden.
Spjald Plejehjem er et sted med liv og varme. Man
mærker det allerede på vejen ind.
Ofte sidder folk og snakker eller læser avis lige inden
for døren. Eller det småroder på den rare måde, som
vidner om liv og aktivitet.
Et hus med åbne døre
Mange misunder Spjald alle de frivillige, som har
deres gang på plejehjemmet.
Opgaver er der nok af. En gang om måneden stiller
et korps af havefolk. Man kan gå tur bag en kørestol.
Der bliver dækket borde og spillet kort og afholdt
fester, udflugter og ferier både i udlandet og i danske sommerhuse. Vennekredsen står bag julemarked
og loppemarked, som tjener de penge ind, der sætter
kulør på hverdagen. Men den allervigtigste frivillige
indsats er at komme og være til stede.
Jeg (Anne Hillgaard) spørger, om der er forskel på et
kommunalt og et privat / selvejende hjem som diakonplejehjemmet i Spjald?
Ja måske, siger Susan. Jeg oplever, vi har et stærkt
forankret værdigrundlag, som skal efterleves og

skinne igennem i vores omsorg og handlinger. Der er
sammenhæng mellem det, vi mener, og det, vi faktisk
gør. Jeg tror også, vi på nogle områder har en større
frihed, mere fællesskab og mere ansvar. Der er ikke
langt fra idé til handling, så kreativiteten kan sprudle
på mange områder.
Spjald Plejehjem har altid været et åbent sted. Sådan

Magna Kjærgaard blev desværre ikke fotograferet da vi var på
besøg - men udtaler:
"Jeg kan vældig godt lide at gå til gudstjeneste på plejehjemmet. - Det er så hyggeligt. Jeg nyder det gode samvær.”
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visitationen sker på kommunens betingelser.
Man kan ikke reservere plads og regne med noget,
– heller ikke hvis man bor i Spjald. Men ser nogen
behovet nærme sig, kan det være klogt at søge i tide,
så man står højt på ventelisten den dag, det bliver
nødvenligt at flytte. Enhver har jo stadig retten til at
fortryde og gå bagest i køen.

var det i Laustsens tid, og sådan er det nu. Den kultur
lægger Susan stor vægt på at bakke op om.
Der skulle gerne være mulighed for at komme folk i
møde med lidt ekstra næstekærlig omsorg, fortsætter
Susan, for det er blandt andet det, som den enkelte
beboer oplever som det gode liv, og også det, som
gør det meningsfuldt og rart at gå på arbejde.
Og så skal det ikke være kedeligt at bo eller arbejde
her. Livet er værdifuldt og skal leves med tilbud om
f.eks. foredrag, wellness, cykelture, slædeture (se
billede), sang eller andagt. Vi vil hinanden og beboernes bedste.
Det er min opgave, at få det hele til at spille sammen
i den retning, og så synes jeg bare, at personalet er
super gode til deres arbejde.
Spjald Plejehjem har kontrakt med kommunen, og

Det er betryggende, at der er hjælp at få
Signe Jepsen har aldrig fortrudt. Hende besøger jeg
også. Hun har boet på Spjald Plejehjem i 8 år.
Hun er næsten blind, og der er noget med hjertet;
men hun har stadig meget at byde på. Signe er en
af beboerrepræsentanterne i plejehjemmets boligforening, og hun er med i Vennekredsens bestyrelse.
Hun har været enke siden ’65. Dengang blev hun forstanderinde på et lille alderdomshjem i Tim. Siden
blev hun ansat som sygehjælper på De Gamles Hjem
i Spjald. Hun er den helt rigtige at spørge om før og
nu.
Og jo, der er forskel.

Dengang var alderen grund nok til at få en plads på
De gamles Hjem. Nu om dage skal folk visiteres og
have brug for hjælp og plejebolig.
Førhen kunne beboerne bidrage med deres arbejdskraft. Signe husker stadig reaktionen, da behjertede
folk ville købe en opvaskemaskine til alderdomshjemmet i Tim. De gamle havde da altid selv vasket
op. Hvorfor skulle de nu sættes fra bestillingen?
Men der er også sket store fremskridt med hjælpemidler og udstyr.
Omgangsformen er blevet anderledes. Nu er alle på
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Både Grethe og Vagn
Brandenhoff nåede
at bo på Spjald Plejehjem.
Hun døde for godt et
år siden.
Vagn siger: Vel kan
en gudstjeneste på
plejehjem være gudstjeneste. For mig er
det afgørende, at jeg
føler mig talt til helt
ind i mine inderste
tanker.
Og mine tanker kredser jo hele tiden om
Grethe, og dengang
hun kom herfra.
fornavn. Men omgangstonen er stadig god. Der er
Signe kan godt blive ked af det på andres vegne. Der
respekt om beboerne.
er nogen, som er hårdt med. Men det er jo ikke pleFolk kommer på plejehjemmet af mange forskellige
jehjemmets skyld.
grunde. Det er klart. Af og til spørger Signes børn,
Beboerne, personalet og de mange frivillige er vælom der er nogen at tale med? Og det har der altid
dig gode til at finde lyspunkter og gode oplevelser for
været.
hinanden også midt i modgangen.
Signe Jepsen har da også hørt folk, som taler om pleNår Signe ikke kan sove, sker det at hun ligger i senjehjemmet, som om det er en slags Helvedes forgård
gen og holder mandtal. Hvem, der boede hvor? og
og det sidste sted, de ville hen.
hvem, der ikke er her mere?
”Sådan noget pjat,” siger hun. ”Det er folk, som ikke
Nogle var i aflastning og flyttede hjem igen; men
ved, hvad de snakker om.”
langt de fleste ligger rundt om på vestjyske kirke”Pjat” siger hun, for det er en barnlig indstilling, at
gårde. - Spjald Plejehjem har et stort opland.
hvis ikke vi selv må bestemme, så vil vi ikke være
Signe har haft et gravsted på Sønder Bork Kirkegård
med.
siden ’65. Hun synes nu ikke, at hun tænker meget
Der er så meget her i livet, vi ikke bestemmer selv.
over døden.
Foto fra 1935
”Det kan snart nok få ende med at kunne selv. Dit liv
Det sker jævnligt, at flaget er sat på halv stang, og så
kan være forandret på få minutter. Og så er det altså
er beboerne med til at synge ud, hvis det var nogen,
betryggende, at der er hjælp, hvis det kniber.”
de kendte. Døden er jo en naturlig sag. Den kommer,
Det er stærkt at give slip - og alligevel blive båret
når den kommer.
oppe.
Men i det daglige på Spjald Plejehjem er det livet,
Det er godt, at andre tager over der, hvor man ikke
der fylder.
magter mere.
Anne Hillgaard

Brejning Sogn i gamle dage…
Johannes Lund har skrevet en artikel om gamles vilkår her i sognet før aldersrente og folkepension, alderdomshjem og plejeboliger.
Den artikel bringer vi i kirkebladet til september.
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MØDEKALENDER

FDF:
Tumlinge (2. – 3. kl.): Tirsdag 16.00 – 17.30.
Pilte (4. – 5. kl.):
Tirsdag 19.00 – 20.30.
Væbnere/seniorer:
Torsdag 19.00 – 21.00.
Seniorklub: Efter behov.
(Vagn Sangild Nielsen, tlf. 2230 9111)
www.fdf.dk/spjald
Fredagsklubben:
Møde hver fredag kl. 15.00 – 16.30.
(Helene N. Jensen, tlf. 9717 3747)
KFUM / KFUK:
(Jette Tang, tlf. 9738 1991)
Teen-træf:
Møde hver mandag kl. 19.30 – 21.30.
(Henrik Møller Kristensen, tlf. 9738 1925)
Luthersk Missionsforening
(Carsten Mortensen, tlf. 5098 1428)
Læs programmet på Byportalen:

http://www.spjald.dk/foreninger-i-spjald/ny-side-1

LM's Børneklub:
Hver fredag fra 16 – 17 i Bethania.
Alle børn fra 3–8 år er velkomne.
(John Christiansen, tlf. 4072 9908)

Mødetidspunkt:

Arrangementerne afholdes kl. 19.30, såfremt
andet ikke er nævnt.

Juni
Indre Mission

(Laura Nørremark tlf. 9717 2498)
On. 3. Møde v/ Bjarne Hvidberg, Tistrup.
		 Emne: ”Guds ord – vi bladrer i bibelen”
		 (Tag gerne din bibel med)
16. - 22. Teltmøder Vorgodvej 35, Vorgod
Ti. 16. Miss. Villy Sørensen, Hammel
On. 17. Enok Sørensen. Tværkulturelt center,
		Skjern
To. 18. Carlo Brondbjerg, Herning
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Fr. 19. Psyk. Ole Rabjerg, Agape – kl. 18.30
Lø. 20. Frederik Østerby´s lovsangsband.
		 Taler: Mathias Tang
Sø. 21. Koncert med Kids for Jesus kl. 15.00
Ma. 22. Syng den igen
Ti. 16. Bibeltimer:
		 Kreds 4 hos Grethe og Thomas Mose
		Lauridsen
		 Kreds 5 hos Berit og Jørn Lauridsen
On. 17. Bibeltimer - tekst: David-bøn:
		 Kreds 1: Betty og Anders Vesterbæk
		 Kreds 2: Karen Marie og Kurt Smith
		 Kreds 3: Birgit og Jens Laustsen
Kreds 6: Birgitte og Michael Jensen
Ti. 23. Sct. Hans aften på Ravnsbjerg kl. 19.00
		 v/pastor Fl. Harpøth Møller, Videbæk
To. 25. Eftermiddagssamvær hos LM kl. 14.30
		 v/Niels Kr. Sørensen - MAF
		

Danmission

(Emma Iversen, tlf. 9738 1099)
Ma. 29. Kl. 14.30 hos Krista Storbjerg

Juli
Indre Mission

(Laura Nørremark tlf. 9717 2498)
On. 1. Bibelkredsenes sommermøde hos
		 Betty og Anders Vesterbæk, Fengersvej 42,
		Spjald.
		 Birgit og Erik Bisch, Lemvig.
		 Emne: "Hongkong tur/retur". "Hjælp mig
		 at skue med mit blik hvert folk, som liv og
		 grænser fik". (s&s nr. 666)
17 - 25. Bibelcamping, Holmsborg.
		 (Program fremlagt i Tabor)

August
Indre Mission

(Laura Nørremark tlf. 9717 2498)
Ti. 18. Bibeltimer:
		 Kreds 4 hos Lene og Jørgen Kristensen
		 Kreds 5 hos Bodil og Gert Schmidt

On. 19. Bibeltime - tekst: Daniel.
		 Kreds 1 hos Inger og Ahlmann Jensen
		 Kreds 2 hos Grethe og Andreas Tang
		 Kreds 3 hos Margit og Jørn Andersen
		
Kreds 6 hos Yvonne og Kim Iversen
On. 26. Opstartsaften i Tabor v/lokale kræfter
To. 27. Eftermiddagssamvær i Tabor
		 v/Ida Vestergaard, Vinderup
Sø. 30. Udflugt for hele familien.
		 (Nærmere program følger)

Danmission

(Emma Iversen, tlf. 9738 1099)
Ma. 31. Kl. 14.30 hos Emma Iversen

Dåbsbørn i Brejning Kirke
22. feb. Nellie Lindekilde Christensen
5. april Elvira Laursen Bollerup
12. april Niklas Damgaard Tobiasen

Dåbsbørn i Væggerskilde Kirke

Adresser:

6. april Benjamin Wiener Larsen
19. april Stephanie Ehlers Billeskov
19. april Hjalte Graugaard Christensen

Sognepræst:
Anne Hillgaard, Brejninggårdsvej 14, Spjald,
tlf. 9738 1068.
Kirkekontor: Kærhusvej 1, 6971 Spjald
E-mail: ahp@km.dk
Brejning menighedsråd:
Formand: Agnethe Gynther Nielsen,
Brejninggårdsvej16, 6971 Spjald
agnethegynther@gmail.com - tlf. 42 76 53 53
Graver - Brejning kirke:
Ryan Nørgaard, Vemb.
Graverens vagttelefon: 8161 2475

Den ugentlige fridag for kirkebetjening
og sognepræst er mandag.

Kirkebil til Brejning og Væggerskilde
Vennekredsens bil kører fra Spjald Plejehjem til
følgende gudstjenester:
5. juli kl. 10.30 i Brejning
16. august kl. 10.30 i Væggerskilde
Hvis du ønsker kørsel og ikke bor på plejehjemmet, kan du kontakte plejehjemmets kontor om
at blive hentet ved døren. tlf. 97 38 12 77.

Gudstjenester på Spjald Plejehjem
Lørdag den 6. juni kl. 10.00 gratis kirkekaffe.
Byfest-gudstjeneste ved Anne Hillgaard, Brejning
(i haven, hvis vejret tillader det.)
Torsdag den 18. juni kl. 14.15 gratis kirkekaffe.
Kl. 14.45 gudstjeneste ved Anne Hillgaard, Brejning
Torsdag den 2. juli kl. 14.15 gratis kirkekaffe.
Kl. 14.45 gudstjeneste ved Anne Hillgaard, Brejning
Torsdag den 16. juli kl. 14.15 gratis kirkekaffe.
Kl. 14.45 gudstjeneste ved Bodil Toftdal, Grønbjerg
Torsdag den 6. august kl. 14.15 gratis kirkekaffe.
Kl. 14.45 gudstjeneste ved Bodil Toftdal, Grønbjerg
Torsdag den 20. august kl. 14.15 gratis kirkekaffe.
Kl. 14.45 gudstjeneste ved Anne Hillgaard, Brejning

Væggerskilde menighedsråd:
Formand: Poul Børge Jensen
Knivsbækvej 9, 6920 Videbæk, tlf.: 9717 3747
Graver - Væggerskilde kirke:
Klaus Ladegaard Allerslev
Bindesbølvej 7, 6920 Videbæk,
mobil 2015 7740, klausgraver@gmail.com
Sognenes hjemmesider:
www.brejning-kirke.dk eller
www.vaeggerskilde-kirke.dk
Webmaster:
agnethegynther@gmail.com og ahp@km.dk
Her kan du finde gudstjenesteliste, mødekalender,
adresser og nyttige oplysninger.
Åbne kirker:
Brejning kirke er åben man.-lør. kl. 8-16.
Væggerskilde kirke er åben daglig kl. 8-18.

Stof til kirkebladet for næste nummer afleveres senest den 3. juli til sognepræst Anne Hillgaard, e-mail : ahp@km.dk
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Havegudstjeneste på Spjald Plejehjem lørdag den 6. juni kl. 10.00
I forbindelse med Byfesten i Spjald er weekendens gudstjeneste lagt i plejehjemmets have. Det er en af
byens skønneste haver med god plads til en præst, en flok spillemænd og en gudstjeneste. Menighedsrådene og vennekredsen byder på formiddagskaffe.
10. juni Aftensmad og børnegudstjeneste i Brejning Kirke
Brejning Kirke og elever fra 3. klasse inviterer til en gang aftensmad denne onsdag aften kl. 17.30 i
kirkens konfirmandstue. Det er gratis, og der er ingen tilmelding.
Når alle har spist, fortsætter vi med sange og godnathistorie i kirken. Arrangementet er slut kl. 19.15.
Aftenen ligger i forlængelse af et kirke-skole-forløb med Spjald Skoles 3. klasser. Og alle (3. klasse eller
ej) er meget velkomne.
Næste sæson i konfirmandstuen
I løbet af juni måned bliver planerne lagt for det næste skoleår.
Inden sommerferien bliver der udsendt orientering til alle elever og hjem i den kommende 7. klasse om
konfirmationsforberedelse og til alle elever og hjem i 3. klasse angående næste års tilbud om minikonfirmand-undervisning.
I første omgang er der planlagt en aftengudstjeneste for begyndere tirsdag den 11. august, hvor alle
konfirmanderne og deres forældre bliver særligt indbudt. Efter gudstjenesten er der indskrivning til
konfirmation i konfirmandstuen.
Konfirmationerne 2016 er planlagt til lørdag den 23. april i Brejning Kirke og søndag den 1. maj i Væggerskilde Kirke.

8 Husk FDF’s 50 års jubilæum 19. september
www.fdf.dk/spjald/50aar

Alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. (Prædikerens Bog 3,1)

