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Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

l l22. årgang Mar-Maj 2016Nummer 1

www.vonge-kollemorten.dk

Foråret er på vej
Vi skal se frem til at nyde det kommende forår, og se alle de blomsterløg som er 
plantet af frivillige rundt om i vore to byer pible op. På forsiden har vi Morten Nørtoft som 
vil fortelle lidt om sin cykel interresse i bladet, og som sikkert glæder sig til at komme rigtig 
ud på landevejen igen på sin cykel.
Vi har også lidt om hvordan borgernes ideer spirede frem til fællesmødet for udvikling af 
vort lokal område på Kollemortenhus her forleden.
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Lokalområdet vinder meget ved at have 
engagerede borgere, det så vi også ved start-
skuddet til videre udvikling af Vonge-Kol-
lemorten området.

Omkring 75 lokale mødte op til udviklings-
mødet d. 27.1., som er nævnt anden steds her 
i bladet, vi når lige at få lidt med om hvad der 
kom ud af mødet.
Der var bred enighed om at de vigtigste ting 
at arbejde videre med lige nu er tilflytning, 
bosætning og mobilitet, samt turisme, over-
natning og attraktioner, så lokalrådet er nu 
i gang med at lave en høringsfase omkring 
disse emner.

På mødet var der rigtig meget snak om bus-
kørsel (rute 212) og problematikken om-
kring byggegrunde, det har lokalrådet al-
lerede igangsat dialog med Vejle kommune 
omkring, og vurderingen er således at disse 
emner specifikt ikke er egnede til udvikling 
af lokalområdet, hvor vi kan søge puljer til 
gennemførsel af forskellige tiltag.
Ikke dermed sagt, at de ikke er vigtige, for 
det er de bestemt, der arbejdes således på at 
etablere et forslag til kommunen omkring 
byggegrunde, som kan tages op i forbindelse 
med lokalplaner, som skal revideres i 2017, 
her vil der blive etableret en arbejdsgruppe, 
dog ikke her i foråret. Omkring buskørsel, så 
arbejder vi naturligvis videre med det, i hå-
bet om at der findes brugbare løsninger.

Vi ser rigtig mange muligheder for at udvikle 
vores område, indenfor de 2 emner som blev 
valgt, så lige nu er lokalrådet i gang med at 
lave en prioriteret liste som, danner grundlag 
for det videre arbejde. Den er ikke endelig 
færdig lavet inden deadline, men er naturlig-

vis kendt af de fleste når i sidder med dette 
blad.

I håbet om, at rigtig mange vil engagere sig 
i den videre udvikling af vores lokalområde, 
vil vi fra lokalrådet gerne takke alle for jeres 
input. 

Vil du gerne være med, så kontakt os gerne 
på: 

osternykirkeweb@gmail.com 

Erna Storgaard
Formand for lokalrådet

Sammen står vi stærkest

Der var placeret diverse kortmateriale på 
bordene, som vi kunne bruge som inspiration
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Sociale og aktive ældre: Club 99
Hanne Hansen
40 62 52 08
hkjvonge@gmail.com

Dagplejen i Vonge-Kollemorten, 
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

SFO2 (Hattehuset)
Torben Spejlborg
75 80 31 99
75 80 38 33 (privat)
hattehuset@hotmail.com

Lokalrådet Hatten
Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com

Kollemorten Borger- og 
Ungdomsforening
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
kollemortenbuf@gmail.com

Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10 

Forsamlingshuset:  
Kollemortenhus
Ove Nørtoft Olesen
40 75 87 39
ono@live.dk
Udlejning: KUN tlf. 75 80 35 33 

Børnehaven Kolbøtten
Vibeke Assenholt Brædstrup 
76 81 87 30
viabr@vejle.dk 
www.kolbotten.vejle.dk

Hjemmeside for lokalområdet  
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com

Landi-Askja, Lokal Islands- 
hesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
kastanjely@mail.dk

Middelalderforeningen  
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
 
Regnbuen/SFO
Ruth Kragh Nielsen
76 43 51 23
rukni@vejle.dk 

Sommerfestudvalg i Kollemorten
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
bakkegaarden.m@dnsmail.dk

Teatergarderoben 
Astrid Jensen
26 58 32 88

Vonge Antennelaug
Jens Møller
28 35 35 03
1950jsm@gmail.com

Bent Andersen
40 79 78 54
bka34@youmail.dk 

Vonge Borgerforening
Uffe Jensen
20 51 77 99
51 27 10 38
ufjvonge@gmail.com 

Foreningsnøglen
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Vonge-Kollemorten Hallen
75 80 31 99
Formand Birgit Madsen
75 80 35 08
madsen.birgit@gmail.com 

Vonge-Kollemorten Spejderne 
(KFUM)
Gruppeleder
Rosa Kjær Jørgensen
25 21 19 44
rosalars@mail.dk

Øster Nykirke Idrætsforening, 
Hovedafdeling
Formand Erna Storgaard
25 27 78 80
onif.formand@gmail.com 

ØNIF Badminton 
Peter Jepsen
75 80 37 97 / 23 48 93 44
PeterJepsen66@gmail.com 

ØNIF Fodbold
Thomas Cort
28 71 88 82
tcort@live.com

ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75

lesen@sol.dk
ØNIF Håndbold 
Kristian Frøkjær
23 83 97 95
kf@troldmarkens.dk

ØNIF Sponsorudvalg
Michael Jessen
20 73 45 70
jessen07@hotmail.com

Øster Nykirke Lystfiskerforening 
anno 2009
Formand John Hofmann
irene-john@hotmail.com

Øster Nykirke Sogns  
Menighedsråd
Karl-Holger Kristensen
75 80 36 58
20 66 37 51
k-hk@live.dk
www.oesternykirke.dk

Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Jacob Bang
75 80 31 88 lokal 11
jacba@vejle.dk

Skolebestyrelsesformand  
Marianne D. Nymann
40 55 04 89 
mdn@recker.dk

Joan B. Rasmussen ( 26 24 19 74 hattebladene@gmail.com  

Lilly Jessen ( 40 95 35 87 hattebladene@gmail.com

Inge Egsgaard ( 30 47 24 30 hattebladene@gmail.com

Ruth Krag Nielsen ( 20 89 55 79 hattebladene@gmail.com

Redaktion

Foreningsnøglen



6

Jernbanegade 14, 7160 Tørring, 
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk

Tømrermester
Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Ledig

Ledig

Bygade 83, 7173 Vonge

Telefon: 26273001
E-mail: minkoebmandvonge@gmail.com

Eva Rand Mogensen

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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Stafetten
Knudevej 14

ved Mette Hald og Claus Kristoffersen

Vores familie består af FAR Claus Kristof-
fersen, MOR Mette Hald, og vores 3 drenge 
Victor 9 år og tvillingerne Oscar og Oliver 
på 6 år.
Claus arbejder som site manager ved Cave-
rion i Billund, der er et smede- og elektri-
kerfirma med størstedelen af deres opgaver 
på LEGO.  Mette arbejder som opvågnings- 
og operationssygeplejerske på Dagkirurgisk 
Center på Horsens sygehus. 
Vi flyttede ud på Knudevej i november 
2004, før det boede vi i en lejlighed i Vejle. 
Vi har lige siden vi flyttede herud været i 
gang med at renovere de godt 360 m2 stue-
huset består af. Vi er nu næsten færdige.
Da vi flyttede herud lå vi i Jelling skoledi-
strikt og derfor har Victor gået i både bør-
nehave og vuggestue i Jelling og Oscar og 
Oliver har gået i vuggestue i Jelling. Året før 
Victor skulle starte i skole, blev skoledistrik-
tet lavet om, så vi kom til at høre til Vonge. 
Vi stod nu over for svær beslutning om hvor-
vidt vi skulle flytte drengene til Vonge, eller 
om vi skulle lade dem blive i Jelling. Victor 

havde jo hans bed-
ste ven i Jelling og vi 
kendte ikke ret mange i 
Vonge. Derudover var vi rigtig glade for bør-
nehaven i Jelling. Omvendt ville vi komme 
til at bruge meget tid på at køre, da skolebus-
sen fra Jelling ikke ville komme til at køre 
helt herud længere. Vi valgte efter mange 
overvejelser at flytte Victor i skole i Vonge 
og Oscar og Oliver i børnehave i Kollemor-
ten. En beslutning vi aldrig har fortrudt. Om 

sommeren bruger vi en del tid på at sejle og 
stå på vandski. Om vinteren tager vi gerne på 
skiferie, som vi alle 5 nyder vældig meget.

Stafetten sender vi videre til:
Nadia og Bjarne Thomsen

Tysklandsvej 11.

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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Efterlysning
Af alle trykte årgange af foreningsbladet. Hvis du eller hvis du kender 
én, som ligger inde med hele årgange af foreningsbladet, vil redaktio-
nen gerne overtage dem. Vi vil specielt gerne høre fra dig, hvis det er 

blade af de første udgivelser.
Grunden til det er, at redaktionen er blevet kontaktet af Pligtafleverin-
gen på Det Kongelige Bibliotek, som har modtaget vores blad nr.3 i 
2015 og de havde i forvejen nr. 3 fra 2005. De er interesserede i en mere 

komplet samling af vores blad.

Se kontaktoplysninger under redaktionen.

Tryllesjov til juletræsfest
af Helle Hansen

Med 80 betalende voksne og cirka lige 
så mange børn, var det et yderst flot frem-
møde til årets juletræsfest – til stor glæde 
for de arrangerende borgerforeninger fra 
Vonge og Kollemorten.
Den første times tid blev vi alle under-
holdt af tryllenissen Ludwig, der skulle 
hjælpe julemanden med at trylle det frem 
som han lige stod og manglede for at det 
kunne blive jul. Da julen (endnu en gang) 
var reddet, kunne alle hygge sig med dans 
om juletræet, slikposer, gløgg og æbleski-
ver i selskab med familie, naboer og gode 
venner.

Teatergarderoben

Hærvejscentret i Kælderen

Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne

www.teatergarderoben-give.dk

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15 

på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00

vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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Det er nu godt 2 måneder siden jeg blev 
ansat som bestyrer af købmandsbutikken 
i Kollemorten.

Da Tom valgte at opsige forpagtningen, 
stod investorerne i Kollemorten Køb-
mandsgaard ApS  Og skulle handle hur-
tigt, for at butikken ikke igen skulle være 
lukket i en periode. Derfor var der nogle 
stykker der stiftede Kollemorten Køb-
mand ApS, der i dag står bag Let Køb 
Kollemorten.

Jeg blev ansat som bestyrer, og vi fik 
hurtig ansat Martha, Sofus og Lene. Si-
den er Sonja begyndt at hjælpe mig lidt, 
det er rigtig rart, da hun kommer med 
nye ideer  

Den 30 oktober kl. 16,00 kunne vi åbne, 
og mange nye opgaver lå foran os. Det 
har været en travl, men spændende op-
gave at få hele butikken fyldt op med de 
rigtige varer. En opgave, jeg aldrig tror 
slutter, da vores styrke skal være, at vi 
hurtigt kan skaffe de varer vore mange 
trofaste kunder ønsker.

I Let Køb kæden har vi mulighed for, at 
bruge alle de leverandører, lokale eller 
ej, som vi ønsker.

Så står du med et produkt, der lovligt må 
sælges i butikken, er alt muligt 

Vi har netop fået vores egen leverandør 
af frugt og grønt. Det betyder et større 
udvalg til mindre priser, ren vind vind. 
Vi arbejder også på andre områder på, at 
finde spændende leverandører, der kan 
gøre udvalget af varer endnu bedre.

Vi kører stadig varetur til de, der måtte 
ønske dette. Det er primært i Kollemor-
ten, men vi kører også gerne ud i oplan-
det, hvis der er ønsker om dette.  

Vi går nu en spændende tid med de 
mange turister i møde. Her vil vi gøre 
forskellige tiltag, for at de kan føle sig 
velkommen, bl.a. med kaffe to go osv.

Jeg ved ikke, om det er genåbningen af 
købmandsbutikken, der har været med til 
at få gang i hushandlerne i vores område, 
men det er skønt at følge den store akti-
vitet på dette område.   

Til slut vil jeg gerne takke for den store 
opbakning, jeg har fået fra vore trofaste 
kunder. I er med til at give blod på tan-
den, når nye tiltag skal tages. Jeg håber 
meget, at vi i fremtiden vil blive betrag-
tet som ”byens butik”.

LET Køb Kollemorten
af Tina Laursen
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Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf. 75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax 75 80 31 54

ApS

Hos DIN BILPARTNER
kan vi reparere alle

bilmærker - også
din bil!

Kollemortenvej 24 ● 7323 Give
75 80 33 77  ● Fax 75 80 37 77

v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give

Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Hærvejens Regnskabsservice
v/Hanne Nørtoft Jensen

Hærvejen 210, Kollemorten
7323 Give

Tlf. 75803636/40872859
Mail: h_t@jensen.mail.dk

Hjælp til bogføring, lønbehandling m.v.
i virksomheden eller på mit kontor
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Kollemortenhus`s bestyrelse ønsker jer alle 
et godt nytår.

Vi har haft et godt år, med næsten alle uger 
udlejet. 
Vi har også haft en del arrangementer, såsom 
fællesspisning med stegt flæsk, hvor der var 
fuld hus.
Vi havde også markedsdag, hvor der mødte 
mange op med mange spændende sager, der 
var også godt besøgt.
Vi havde mortensaften, hvor menyen sådan 
en aften står på andesteg med tilbehør og 
ris a la mande, her havde vi også fuld hus. 
Kunne mærke, folk hyggede sig.
Så prøvede vi igen med julefrokost, på op-
fordring. Der var knap fuld hus, men dem 
der var mødt op, havde en sjov og festlig af-
ten, med god mad, og da der blev spillet op 
til dans, kom der virkelig gang i den.
Det har alt i alt været et godt år for Kollemor-
tenhus. 
Tak, til alle der har støttet op om de arrange-
menter der har været.

Nyt fra Kollemortenhus
af Lene Redsted

Sæt kryds i kalenderen i 2016:

5/3     -   Dilettant kl. 13.30 og kl. 19.00. Se opslag ved købmændene.
9/3     - Dilettant kl. 19.30.
6/4     - Fællesspisning kl. 18.00.
25/4   - Generalforsamling kl. 19.00.
11/6   -  Markedsdag.
10/11 -  Mortensaften kl. 18.00.
3/12   - Julefrokost kl. 18.30.

Vi er altid parate til noget nyt, har du gode ideer, kontakt bestyrelsen
Kollemortenhus
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Nyt fra børnehaven Kolbøtten
af Vibeke A. Bræstrup

I skrivende stund er der indskrevet 52 børn 
i Kolbøtten, fordelt på 3 stuer. Men hvordan 
fremtidens struktur bliver vil de næste må-
neders arbejde afgøre. På landsplan er bør-
netallet faldende, og netop i år rammer det 
Kolbøtten hårdt. 
Når vi til august sender 22 børn videre i 
skole, huser Kolbøtten kun 35 børn. Dette vil 
naturligvis skulle medføre nogle strukturæn-
dringer, da der ikke længere er grundlag for 
at have 3 stuer. Således bliver personalet -og 
forældrebestyrelse arbejdsmål dette forår, at 
skabe en bæredygtig institution med gode 
forhold for børn og personale. Når vi kigger 
på dagplejeområdet, så er tendensen en helt 
andet – her buner det med børn. Så med lidt 

hovedregning kan de fleste nok regne ud, at 
om ca. 2-3 år buner det også med børn i 
Kolbøtten igen
Indtil da – fortæl vidt og bredt om Kolbøtten 
– familiens børnehave

Guldmedalje i økologi! 
Med det økologiske guld spisemærke kan 
Kolbøtten nu markedsføres på, at have en 
madordning-/frokostordning som er doku-
menteret 90-100 % økologisk   . I Kolbøt-
ten er alt mad der serveres lavet fra bunden 
af, og næsten helt uden spild. Vi er glade for 
at kunne tilbyde sognets børn en så god og 
sund madordning, og håber at dette vil kunne 
være med til at markedsføre Kolbøtten i de 
omkringliggende byer. 

Med de tildelte midler til madordning er det 
næsten en umulig opgave, MEN Lone (vores 
kok) gjorde det – et stort tillykke til hende!

Kolbøttens souschef 
Efter 7 år på posten som souschef har Mona Billeskov valgt, at søge andre 
græsgange. Hun fratrådte derfor sin stilling i Kolbøtten med udgangen af 
januar 2016. Mona har været primosmoter for mange gode projekter i 
Kolbøtten, og vil uden tvivl blive savnet af både store og små. Ansættelse af 
en ny souschef vil afvente til den nye struktur er fastlagt. 

Vigtig datoer:
Man 08.02.16: Fastelavnsfest for Kolbøttens børn - forældre er velkommen til at deltage
Tors 14.04.16: Forældremøde 
Lør 21.05.16:  Arbejdsdag for Sommerfugl-gruppen og andre interesserede



13

Øster Nykirke Skole - netop nu
af Jacob Bang

Øster Nykirke Skole
Skolestien 10
7173 Vonge
Telefon  75 80 31 88
Telefax  75 80 31 18

Øster Nykirke Skole er en 
skole, hvor vi passer på hin-
anden. Vi har brudt skellene 
ned mellem klasserne, så der 
er blevet meget mindre ”dem 
og os” og meget mere fæl-
lesskab. Det har ikke samme 
betydning som tidligere, 
hvilke klasse man hører til. 
Vi kan i dagligdagen mærke 
at børnene passer på hinanden og tager sig af 
hinanden. I de få dage vi foreløbigt har haft 
med sne i denne vinter, har vi kun oplevet 
ganske få problemer pga. af sneen. Vi har en 
enkel frikvarterregel, som vi fremhæver, når 
der er sne: ”alle skal være glade, når de har 
haft frikvarter”. Hvis den regel er overholdt, 
er det ikke nødvendigt med regler for sne-
boldkampe og sne-vaskning. 
Selvfølgelig opstår der konflikter mellem 
børnene, men børnene er gode til at hjælpe 
hinanden, og de store er gode til at tage sig 
af de mindre. Det betyder, at langt de fleste 
konflikter forbliver i småtingsafdelingen. 
6. årgang har legepatrulje én dag om ugen, 
hvor de arrangerer lege med indskolingen. 
Derudover har tre 6. klasses piger af egen 
drift påtaget sig at arrangere danseskole for 
indskolingen ét frikvarter om ugen. Lige nu 
er der planer om, at de vil deltage i gymna-
stikforeningens forårsopvisning. 

Fredag d. 15. januar holdt indskolingen 100 
dages fest. Festen var en markering af at de 
yngste elever denne dag havde gået i skole 
100 dage. Samtidig var det også en marke-
ring af, at vi nu havde haft aldersblandet ind-
skoling i 100 dage. Dagen var fyldt af tallet 
100: der blev målt 100 meter, der blev hop-
pet i 100 sekunder, der blev lavet 100 hjerter, 

hvor eleverne skrev om den 
gode skole. Dagen bød også 
på kagemand og fabrikation 
af 100dages festhatte. Alt i 

alt en rigtig dejlig festdag. 

I skrivende stund er indskrivningen i fuld 
gang, og det ser ud til at kommende 0. år-
gang kommer til at bestå af 18-20 børn. Det 
betyder at, der næste skoleår vil være knap 
130 børn på skolen. 

Der blev fabrikeret 100 dages hatte.

Tale til 100 dages festen holdt af skolelederen. 
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Træpiller
Gode, billige og lokalkendte

Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

Telefon:
23 48 02 92

SIKAVEJ 21 .  7160 TØRRING
TLF. 75 80 20 16

20 33 20 16

ono
● Projektering af alle former for byggeri. 

Småt som stort
● Uvildig teknisk rådgivning ved køb og 

salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk

danske praktiserende
arkitekter

A
S

Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge



15

Hold da op for en tilslutning til 
strategimøde – stor tak for opbakningen ons-
dag 27/01. 

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten har i af-
ten afholdt fællesmøde omkring udvikling af 
vores lokalområde, i samarbejde med Vejle 
kommune.

Det er vist ikke en overdrivelse at sige, at vi 
er overvældede, over den kæmpe interesse 
der var for dette møde.

Hele 75 lokale borgere havde valgt håndbol-
den (herrer i EM) fra, og lokalområdet til, 
det er vi vildt glade for, så stor tak for jeres 
fremmøde, det viser virkelig at der er nogen 
der VIL noget med vores lokalområde.

Fællesmøde om udvikling 
af vores lokalområde
af Erna Storgaard

Næste skridt er nu, at vi holder møde i lo-
kalrådet torsdag d. 28.1. – hvorefter vi kom-
mer retur til jer, for at få accept af hvad der 
arbejdes videre med – der vil altså komme 
en slags høring, så alle kan komme med in-
put. Hvordan det helt konkret kommer til at 
foregå er ikke endelig fastlagt.

Igen stor tak for fremmødet, det er fantastisk 
at bo i dette område.

Borde og stole udlejes

Træstole 3 kr/stk
Plaststole 5 kr/stk

Borde 10 kr/stk

Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.

Mikael Petersen � Tlf 61 63 21 52

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Kollemortenhus

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

udlejes på 
tlf. 75 80 35 33
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Mortens cykel historie
af Morten Nørtoft

Har det altid lagt i generne, at du skulle 
cykle, eller hvordan kom interessen?
Jeg begyndte at interessere mig for cykel 
sporten da jeg var omkring otte-ni år. Jeg 
startede med at se Tour de France og så var 
der bare et eller andet der sagde mig, at det 
skulle jeg prøve, så det kunne blive mig, der 
kom til at køre Tour de France. Jeg sagde til 
mine forældre, at jeg godt kunne tænke mig 
at gå til cykling. Vi kendte ikke til nogen cy-
kelklub og jeg spillede jo fodbold og tiden 
gik. Da jeg var ti år begyndte jeg i Give Cy-
kelklub og nu skal jeg til at begynde på min 
fjerde sæson. Det glæder jeg mig meget til. 
Klubben har fået nogle nye ryttere med, så 
det bliver et nyt og spændende år med dem. 
Jeg håber, at jeg bliver ved med at cykle 
i mange år endnu. Jeg vil prøve på at blive 
professionel cykelrytter i fremtiden. 

Er hele familien til cykling?
Da jeg begyndte til cykling valgte min far, 
at han gerne ville cykle med til træningerne. 
Det blev jeg glad for at høre, for ellers var jeg 
den eneste i familien der cyklede. Året efter 
begyndte min lillebror Frederik at interes-
sere sig for cykel sporten. Det var fedt, for 
så havde jeg en og cykle med, hvis min far 
ikke var med. Frederik stoppede efter første 
sæson, fordi han blev interesseret i en anden 
sport. I efteråret 2015 startede han dog op 
igen. Min anden lillebror Rasmus skal måske 
også begynde til cykling til foråret.
Min mor er ikke helt så vild med at cykle 
som os andre fire i familien. Hvis hun selv 
skulle vælge, hvor hun ville cykle, så tror 
jeg, at hun helst ville cykle i skoven på en 
mountainbike.

Hvilken uniform kræver det? 
Hvis man vil gå til cykling, er cykelbukserne 
det vigtigste. På cykelbukser er der en lille 
pude som gør, at man ikke bliver træt i num-
sen, af at sidde på cyklen i lang tid. Men der 
er meget andet udstyr, som er rart at have: 
cykel t-shirt, cykeltrøje, handsker til både 
vinter og sommer og lange ben, som man 
kan tage i forlængelse af cykelbukserne, når 
det er køligt. Jeg synes det er vigtigt at være 
synlig i trafikken, så derfor har jeg næsten 
altid synligt tøj på i stærke farver.
Det kræver selvfølgelig en racercykel.Da jeg 
startede med at gå til cykling, havde jeg en 
aluminiumscykel, men sidste år købte jeg  en 
“ny” brugt cykel med carbon stel. Carbon 
er et meget let og hårdt materiale. Det er en 
fordel, fordi cyklen dermed er let, og så kan 
jeg nemmere køre fremad, og især opad. Det 
første år jeg gik til cykling, havde jeg ikke 
cykelsko. Der skulle jeg lære den teknik som 
rytterne benytter sig af, og lære at være med 
i en klub. Efter et år fik jeg cykelsko og click-
pedaler. 
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Er der forskellige grupper/årgange, el-
ler er det hvor dygtig man er?
Til træning er vi delt ind efter alder, så de 
yngste træner for sig selv, og os andre, der 
kan køre lidt længere, kører sammen. 
Til licensløb er man delt i flere aldersgrup-
per. Ungdomsklasserne er: U11, U13, U15, 
U17, og junior. Det år man bliver 11 skal 
man køre U13 og det samme opefter. Man 
kører derfor 2 år i samme klasse. Jeg skal til 
at køre mit andet år i U15. Det bliver fedt at 
være en af de store, for der kommer nogle 
“nye” fra U13, og de store er rykket op i 
U17. Hvis man er for god til at køre i U15 
så kan man godt få lov til at rykke op i den 
næste klasse. Det synes jeg er godt fordi, at 
man så kan komme til at køre med nogen på 
sit eget niveau.
Når man melder sig til licens hos DCU, får 
man udleveret et nummer til at sætte på ryg-
gen. Man skal også købe en chip der skal 
sidde på cyklen, som kan registrere tid og 
placering.

Licens 
Danmarks Cykel Union, bedere kendt som 
DCU laver alle licenscykelløb i Danmark. 
For at køre licens skal  man være medlem af 
en klub som er godkendt hos DCU. 
Licens løb kan bestå af flere forskellige slags 
løb. Samlet start, enkelstart og holdløb. Sam-
lede start er, hvor man starter i et stort felt og 
den første der kommer i mål vinder. Enkel-
start er, hvor man skal køre alene. Den med 
den hurtigste tid vinder. 
Holdløb er, hvor man skal køre på et hold og 
være god til at samarbejde. Sidste år var jeg 
med til at vinde Bronze til DM i holdløb. 
Det var fedt at være med til, og selvfølgelig 
dejligt at få en medalje om halsen. 

Er du ude til cykelløb i Danmark og ud-
landet?
Jeg er kun til cykelløb i Danmark, for der er 

næsten cykelløb i alle weekenderne i som-
merhalvåret. Så jeg behøver ikke også tage 
til udlandet for og køre cykelløb. Jeg tror hel-
ler ikke at mine forældre gider køre mig til 
udlandet, bare for at jeg skal til et cykelløb.  
Der er omkring 40 cykelløb gennem hele 
året. Så der er mange muligheder for at køre 
cykelløb. Vi vælger typisk de løb der ligger 
tæt på, men jeg har f.eks også kørt ved Dyb-
bøl Mølle, Møgeltønder og Hanstholm, så vi 
kommer da mange steder i Danmark.

Hvad stiler du efter, - bliver du én af 
Danmarks førende cyklister?
Jeg vil egentlig gerne komme i top 25 i U15 
til DM. Jeg håber, og stiler efter, at få point 
i licens, for det kunne bare være sejt. Det 
kræver, at man bliver placeret i den bedste 
tredjedel i et løb for at få point.
Engang i fremtiden vil jeg gerne blive så 
god, at jeg kan køre Post Danmark Rundt.

TV2 på Tour i Give 
TV2 på Tour kommer til Give her til som-
mer, den 12-13 juli. TV2 på Tour kommer 
rundt i hele Danmark, men man skal søge 
om, og være heldig, hvis man skal få dem til 
at komme hertil. Frederik og jeg var sammen 
med nogle andre fra cykelklubben med til at 
lave en video.Videoen blev så sendt ind til 
TV2 for at gøre reklame for Give. Det var 
fedt at høre, at de så valgte at komme hertil i 
år. TV2 på Tour inviterer alle børn og voksne 
ud at cykle. Det eneste det kræver er en cykel 
og en cykelhjelm. Man kan deltage i cykel-
løb, man kan hygge sig, og måske være med 
i direkte TV. Man kommer også til at kunne 
se Tour De France direkte på storskærm.
TV2 på Tour prøver på, at få flere børn/voks-
ne til at synes, det er sjovt at cykle, for det 
er det.
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På Riis Friplejehjem har vi en holdning til omsorg. Vi er et hjem med
en masse dejlige mennesker, hvor samvær og fællesskab prioriteres
meget højt. Vi har eget køkken og køkkenhave, og alle måltider tilbe-
redes fra bunden med friske råvarer. Der er dejlige udendørs arealer
med sansehave og havehus. Vores tilgang til den enkelte beboer kan
siges meget enkelt: Må vi have lov…
Du/I er altid velkommen til at komme på besøg og opleve, om det er
et hjem, hvor du kan trives og leve. Besøg også vores hjemmeside
på http://607.diakonhjem.dk/ 

Venlig hilsen

Riis Friplejehjem
-  Et godt sted at bo  -

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave
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In Him I live, move, and I have my being… 
Denne sætning bliver ved at køre rundt i mit 
hoved og minde mig om den fantastiske op-
levelse det var at være med til Gospel work-
shop i Grindsted. Her var det vores lokale 
Kildernes Gospelkor og Room4joy der hav-
de sat hinanden stævne med to meget pro-
fessionelle Herre Steffen Bay og Junior som 
korledere. Vores korleder Lars Skovgaard 
stod for arrangementet i Vestermarkskirken. 
Vi startede op fredag med fælles spisning og 
Kl 18.30 gik vi i gang med at øve til klok-
ken blev 22. Her kom vi igennem de 9 sange 
som vores koncert vil byde på om lørdagen 
kl 16. Vi var en gruppe på 21 sangfugle, der 
blev og overnattede. Så aften fortsatte med 
hygge, sang og guitarspil til den lyse mor-
gen. Weekenden igennem nød vi godt at de 
fine faciliteter og de frivillige fra Cafeen i 
Vestermarkskirken som stod for forplejnin-
gen. Traditionen tro med hjemmebagt kage 
som vi også hygger med på vores koraftner, 
havde deltager fra koret selv medbragt. 
Det blev en oplevelse, jeg sent vil glemme -  
musikken, de glade mennesker, stemningen 
og fællesskabsfølelse som opstår i mødet 

med de to Herre som emmer af gospel. Ju-
nior med hans unikke væsen og sangstemme 
sammen med Steffen Bay, der spillede på 
keyboard og sang. Jacob eller ”svigermor” 
en deltager fra koret gav den på trommer, en 
bassist og endnu en keyboard spiller fra kir-
ken samt de to kor en skøn skare på 55 delta-
ger. Sangene var et herlig mix af gospelsan-
ge bla. skrevet af Steffen Bay og Junior selv. 
Til selve koncerten krydrede Junior også 
sangene ved selv at deltage, hvilket gjorde 
oplevelsen endnu mere unik for os som del-
tager men også for publikum. To solister gav 
den også max gas.

Stor tak skal lyde til alle deltagere for at gøre 
dette til en helt særlig oplevelse. Skulle man 
få lyst til at være med kan jeg kun anbefale 
at møde op til vores koraftner onsdag kl 19 
i Vesterlund sognehus. For her emmer det af 
gospel og glade mennesker. Om fremtiden 
byder på mere samarbejde mellem de to kor 
- ”Kildernes Room4joy ”det håber jeg.

Mere info se venligst:
www.bricksite.com/kilderneskor  
www.facebook.com/KildernesKor 

Gospel Workshop
af Anne H.Hansen
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For næsten halvandet år siden satte jeg kur-
sen mod Nice i Sydfrankrig, det var begyn-
delsen på 9 måneder i det store udland. Efter 
9. klasse på efterskole syntes jeg, at det var 
på tide at prøve noget andet, så jeg meldte 
mig på en sprogrejse hos EF. Jeg startede 
ud i Nice, fordi jeg gerne ville lære fransk, 
og det blev så på den hårde måde… en god 
cocktail, en værtsfamilie (mor + 2 børn) der 
kun kunne en smule engelsk, og mig der kun 
kunne sige mit navn, alder og ja/nej. I lejlig-
heden beliggende i Down Town Nice, boede 
jeg sammen 3 andre EF´er (Mexico, Chile, 
USA), der heldigvis kunne oversætte lidt. 
De første tre måneder var fyldt med en MAS-
SE sprog og læring på en fransk sprogskole, 
med ikke andre timer end fransk, 5 dage om 
ugen. Derudover stiftede jeg også bekendt-
skab med mange nye retter, Crepes (som de 
SKAL laves), Nutella Pizza, lækker brie for 
ikke at nævne de helt fantastiske croissanter.   
Weekenderne blev brugt på at opleve Nice 
og opland, karaoke aftner med værts famili-
en samt slappe af. Jeg besøgte både Cannes, 
Marseille, Grasse (parfumernes by) og man-
ge andre spændene steder. Jeg var da også 
lige et smut forbi Paris, og se Eiffeltårnet, 
Triumfbuen, Avenue des Champs-Élysées og 
selvfølgelig alle de andre ”must See” steder 
i Paris. Da næsten tre måneder var gået, rej-
ste jeg tilbage til Vonge igen, for at holde tre 
ugers juleferie, og forberede mig på 6 måne-
der i Santa Barbara (USA Californien). 
Efter jul og nytår hoppede jeg igen på flyet i 
Kastrup, denne gang mod USA og den dej-
lige varme. Efter nogle forsinkelser og en 
masse venten, ankom jeg endelig til den by, 
jeg skulle tilbringe 6 måneder. Den første 
skoledag var hektisk, vi var ekstremt mange, 
der lige var ankommet. Mens jeg var i SB 

9 Måneder væk fra Danmark
af Jannie Kjær Jørgensen

besøgte jeg Las Vegas, Grand Canyon, Ve-
nice Beach, LA, Universal studios og var en 
til Basketball kamp. Det var alt sammen helt 
vildt og en mega god oplevelse.  
Santa Barbara er en lille hyggelig by, folk er 
super venlige, og det var mellem 20 – 30 gra-
der i den tid, hvor jeg var der - det regnede 
ikke en eneste gang, der var også tørke på 
det tidspunkt, men alt i alt upåklageligt vejr. 
Efter kort tid bestemte jeg mig for, at tage en 
Cambridge eksamen. Det betød ekstra man-
ge lektier og ekstra skolegang - efter ca. 2 
måneder var jeg til fire eksamener og bestod. 
Efter eksamen sluttede jeg på det højeste en-
gelsk niveau, og var bange for, at det ville 
blive en kedelig skolegang derefter, når jeg 
ikke kunne rykke et niveau op.                      Så 
derfor bestemte jeg mig for at ændre planer 
og tage de sidste tre måneder i Nice, hos den 
samme værtsfamilie og på den samme skole, 
som før jul.  
Så i marts rejste jeg tilbage til Kastrup, og 
mødtes med mine forældre for at pakke om 
fra USA til Frankrig. Dagen efter sad jeg 
igen i flyet på vej mod Nice, endnu mere 
glad og spændt end første gang. Denne gang 
skulle jeg bare tale en masse og videreudvik-
le det, som jeg lærte de første tre måneder. 
De sidste tre måneder fløj afsted, og pludse-
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lig sagde kalenderen juni 2015, og jeg skulle 
hjem igen.
Selvom det var lidt rart, at komme hjem til 
det normale liv/skolegang igen, var det også 
super hårdt at sige farvel til ikke mindst Nice, 
men også den værtsfamilie jeg var hos samt 
det dejlige varme klima. Efter 6 måneders 
ophold var familien ikke kun en værtsfami-
lie, men min franske familie, som stadigvæk 
besøges når der er mulighed (har sidst været 
der i november 2015).   
Det var et super godt år, og jeg føler selv, 
at jeg virkelig har udviklet mig - ikke kun 
personligt, men også socialt og opholdet har 

kun gjort rejse lysten større. Jeg kan nu fly-
dende engelsk og fransk og har en familie 
i Nice samt venner i hele verden, som jeg 
stadig holder kontakten med og håber på at 
kunne besøge i fremtiden. Opholdet gav mig 
også lyst til at tage en international studen-
tereksamen, derfor går jeg nu på IB på Kol-
ding Gymnasium.

Det kan klart anbefales at rejse lidt væk, og 
få et andet perspektiv på tingene. 

Har du lyst til at høre mer, kan du besøge 
EF på deres hjemmeside: 

www.ef-danmark.dk
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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

Tlf. 75 80 33 41 (bedst kl. 16-18)

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

KOLLEMORTENVEJ 17 . 7323 GIVE
TLF. 75 80 35 32 . BILTLF.  40 55 35 32

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give

Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

Vonge-Kollemorten
Hallen

Hallen er omdrejningspunkt for 
mange aktiviteter, såvel sportslige
som kulturelle.

Skal du holde fest, kan du leje 
cafeteriet med plads til 80 personer.

Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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Det er kommet bladets redaktionen for øre, at der er ”nogen”, som overnatter i shelters hver 
måned, og da jeg er en del af disse ”nogen”, vil jeg prøve at give jer læsere et lille indblik i, 
hvad det er, som der egentlig foregår, og hvad du går glip af.

Det hele startede, da en medleder og jeg hørte om ”Shelty mærket”. Mærket er en del af de 
uofficielle spejdermærker, som er opfundet af enkeltpersoner med gode ideèr. Mærket kan 
tages af spejdere fra alle spejderkorps, men kommer altså ikke fra spejdernes organisation. De 
uofficielle mærker drejer sig om at gøre noget – typisk igennem et helt år.

Shelty mærket blev opfundet i 2013 af trop spejdere på Sjælland og går i al sin enkelthed ud 
på, at:

*Du skal overnatte i en shelter, en gang i måneden, 12 måneder i træk.
*Det skal være officielt godkendte sheltere, kan godt være en shelter ejet af spejdere (husk at 
spørge om lov).
*Der må kun soves i den samme shelter en gang i løbet af de 12 måneder.
*Shelteren må ikke lukkes af med presenning.

Første gang vi (3 mand) tog af sted var i maj 2015, og turen gik til Vingsted. Anden tur gik til 
Kirstinelyst Plantage, den tredje overnatning tog vi i Padborg, derefter den fjerde i Gyttegård 
Plantage, og så blev det Uldum Kær (den femte). Sjette overnatning var Nøffelskoven v/ Ny-
bøl (Sønderjylland) og den syvende ved Millinge Klint. Vejret blev køligere og derfor tog vi 
den ottende ved Kvak Mølle og den niende i Ørum v/ Daugaard.

Når vi er af sted har vi intet fast program. De fleste gange laver vi mad over bål eller medbrin-
ger sandwich hjemmefra, det afhænger af faciliteterne på stedet. Vi spiser og hygger indtil det 
bliver sengetid, og når det bliver lyst ligger vi bare og nyder roen inden vi står op og slutter 
af med morgenmad samt evt. en gåtur rundt i området. De sidste to gange har vi dog fravalgt 
dette, da to at vores deltagere har skulle på arbejde til en morgen tjans.

Kan man blive afhængig af at sove i shelter? Efterhånden som månederne er gået, er vi ble-
vet rigtig glade for at sove i shelters. Sidste gang vi var afsted frøs det 7 grader, men vi stod 
distancen stort set uden at fryse. Der er simpelthen IKKE noget så dejligt, som at ligge og 
kigge på stjerner, mens man ligger i sin lune pose og hører bålets knitren. Det at blive vækket 
til fuglekvidder og opdage, at der er masser af dyreliv inden for ganske få meter af shelteren 
er også specielt. Er det rigtig koldt, er det også fedt, når man ligger i posen og kan ”snyde” 
kulden Der er så mange dejlige steder rundt i Danmark, og denne form for overnatning er i 
langt de fleste tilfælde gratis (eller kun et beskedent gebyr), så bliver det da ikke bedre 
– PRØV DET          

Fup eller fakta
af Rosa Kjær Jørgensen



Det er i skrivende stund ikke planlagt, hvor 
de sidste ture går hen, men Vesterhavet og 
nordpå er en mulighed – evt. med dobbelt 
overnatning. 

Vi startede 3 mand og er nu fast 7 (17+), der 
hver måned kører ud i det fri. En anden leder 
i vores gruppe er også i gang med mærket 
– her er det hele familien, som deltager. Jeg 
kan tydeligt mærke, at der er mange, som 
er ved at få øjnene op for denne form for 
overnatning, så der kan være optaget, når du 
kommer frem (med mindre du har booket i 
forvejen) – så en plan B kan være nødvendig.

Har du herefter fået en ubeskrivelig trang til 
at følge efter, giver vi gerne gode råd. Du 
kan evt. starte med at tilmelde dig facebook 

gruppen ”For os der bruger shelter” (masser 
af inspiration) og downloade appen ”Shel-
ter”, så er du allerede godt i gang 

Måske vi ses derude??

Rosa Kjær Jørgensen
Vonge-Kollemorten Spejderne

Har du et barn der er spejder? - så kom til årets

Generalforsamling
Hos KFUM-spejderne

Vonge-Kollemorten Gruppe

Søndag den 28. februar 2016 kl. 14.00 – 15.30
i caféen på  

HÆRVEJSCENTRET I KOLLEMORTEN
Kom og hør hvad spejderne arbejder med lige nu, og hvad der er planen for fremtidens 

spejdere i vores lokalområde.
Du har også mulighed for at komme med input og forslag til udvikling af spejderarbejdet.

Forslag til bearbejdning på generalforsamlingen skal være grupperådet i hænde 
senest 8 dage før afholdelse.

I forbindelse med generalforsamlingen er der arrangeret flere små aktiviteter, hvor spejderne 
er med til at vise, hvad de har lært i årenes løb, det skal nok blive måde 

sjovt og udfordrende.
Alle spejdere og forældre opfordres til at møde op for at være med til,

at sikre vores spejderarbejde en god fremtid!

Spejderne bliver underholdt under selve generalforsamlingen.

Håber på stort fremmøde
Hilsen grupperådet
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Lokalrådet har startet et udviklingsprogram for 
vores område
»Kun ved nytænkning og stadig tilgang af nye 
aktiviteter undgås stilstand, som i vor tid er ens-
betydende med til tilbagegang.« Mærsk Mc-Kinney Møller, januar 1988.
Og hvad har Mærsk så med Vonge-Kollemorten at gøre, vel egentlig ikke så meget, med 
citatet ovenover giver rigtig god mening også i et lille lokalområde som vores.
Udvikling og vækst er ikke kun for erhvervsvirksomheder, nej, vi skal også huske at pleje 
og udvikle vores lokalområde. Derfor har lokalrådet taget initiativ til dette forløb, som har 
fået sit startskud d. 27.1. i Kollemortenhus, hvor alle egnens borgere kunne komme med 
input til hvad vi skal udvikle i vores lokalområde.
Der var lagt op til at debattere i grupper ud fra 4 tema-områder:
• Turisme, overnatning og attraktioner
• Styrkelse af fællesskab og frivillighed
• Kultur, byforskønnelse og fritidsmuligheder
• Tilflytning, bosætning og mobilitet
I skrivende stund (20.1.) er mødet endnu ikke afholdt, så vi er rigtig spændte på at se, hvad 
der kommer ud af mødet, som i høj grad sty-
res af kompetente folk fra Vejle kommune, der 
beredvilligt stiller op, også med masser at støtte 
undervejs i forløbet, på det menneskelige plan, 
men også i forhold til økonomiske midler, som vi 
har mulighed for at ansøge om.
Vores håb er, at der laves en strategi, altså en 
plan for, hvordan vi selv kan være med til at 
udvikle lokalområdet, til glæde for hele området, 
men sikkert også for turister og andre, som kom-
mer i berøring med vores område i forskellige 
sammenhænge.
Strategien for området vil indeholde dels en kort-
sigtet plan, men sikkert også en mere langsigtet plan, så alle er klar over hvilke tiltag der 
igangsættes her i området i fremtiden, og helst indenfor en periode på nogle få år.
Desuden henvises til repræsentantskabsmødet, som afholdes d. 16. marts, på Vonge kro, her 
kan vi næsten ikke undgå at komme til at tale om ovenstående, desuden vil der naturligvis 
komme informationer løbende på hjemmeside, facebook mv.
Er du ikke med i noget af arbejdet, men tænker ”det vil jeg da gerne være en del af”, så 
kontakt lokalrådet, som sørger for at også du får mulighed for at være en del af udviklings-
projekt Vonge-Kollemorten.

Hatten

- Lokalrådet

For Øster Nykirke Sogn

Lokalrådet har taget initiativ til at etablere 
en udviklingsplan for vores område.

25

af Erna Storgaard

Lokalrådet
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KOLLEMORTEN
TØMRER OG SNEDKER

v/ Jens A. Hansen
Banevænget 34 . Kollemorten . 7323 Give

7580 3398
alt i tømrer- og snedker-

arbejde udføres

Skal du op eller ne’
så ring til Per V.

PV Trætrapper
Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 ● Mobil 40 63 36 93

Trætrapper fremstilles efter mål

v/ Michael Kjær     Nordvangen 50, 7173 Vonge     M.  20 49 29 78     www.smkbyg.dk



Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i lokalrådet, 
samt foreningsmøde for alle foreninger i 

Øster Nykirke Sogn

Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 18.00
På Vonge Kro

Program:
18.00 Lokalrådet Hatten serverer aftensmad – lad Jer overraske!
19.00 Foreninger og institutioner fortæller kort omkring status for eget område.
19.30 Aftenens tema – et aktuelt tema tages op!
20.00 Repræsentantskabsmøde i Lokalrådet Hatten.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsfremlæggelse.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og en suppleant.
10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde      
senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. 
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 
dage før mødets afholdelse.

Tilmelding til spisning ved repræsentantskabsmødet bør ske senest d. 8. marts til Erna på tlf. 
25 27 78 80 eller mail osternykirkeweb@gmail.com 

Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, eller blot ”give en hånd med” i ny og næ – så 
er du mere end velkommen – der er altid plads til flere. – Vil du vide mere om arbejdet, så 
kontakt en fra bestyrelsen, du ser kontakt-oplysninger på hjemmesiden: 

Vi glæder os til at jer. 

Med venlig hilsen 
Lokalrådet for Vonge-Kollemorten (Hatten)

Hanne Nørtoft, Else Marie Nissen, Niels Bork, Marianne Nymann, Jørgen Mikkelsen, Anita 
Thisgaard, Erna Storgaard

www.vonge-kollemorten.dk
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Hatten

- Lokalrådet

For Øster Nykirke Sogn

Hatten

- Lokalrådet

For Øster Nykirke Sogn



28

Vonge Antennelaug
af Bent Andersen

Vonge Antennelaug ønsker 
hermed alle sine brugere et 
godt nytår.

YouSee har siden 13.11.2015 
på deres hjemmeside under 
driftsinformationer varslet nyt 
kanaludbud fra d. 03.03.2016.
Det som skal ske er, at man 
vil opgradere nogle kanaler til 
HD, som er højeste billedkva-
litet.
Der varsles at det sker i vores område d. 
03. marts og man forventer at være færdige 
kl.12.00.
Det kan herefter på visse bokse og fjernsyn 
være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning 
for at finde de nye HD kanaler.
Der kan læses mere om ændringerne, og 
hvordan du finder kanaler, på yousee.dk/
tv2016

Vonge Antennelaug afholder generalforsam-
ling i Vonge Kollemorten Halles cafeteria 
torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.30.

Er der forslag som ønskes be-
handlet, skal disse være be-
styrelsen i hænde senest 28. 
februar 2016. 
Forslag skal indgives skriftligt 
og med forslagsstillers under-
skrift.
Bestyrelsen arbejder på æn-
dringer af antennelaugets 40 
år gamle vedtægter. Vi håber at 
blive færdige hermed, således 

at vi kan indkalde til ekstraordinær general-
forsamling med dette emne. Indkaldelse vil 
kunne ses i ugeavisen.

Sidste år kunne man læse indlæg fra Erna 
Storgaard om manglende opbakning til for-
eningsarbejde.
Jeg vil i år bakke kraftigt op om disse ord
Derfor vil du have indflydelse på Vonge An-
tennelaug, og driften heraf, så mød op på 
generalforsamlingen. Overvej evt. at gå ind 
i bestyrelsen, på et tidspunkt vælger den nu-
værende bestyrelse at stoppe og hvad så ??
  

Bent Andersen
Bygade 34,  7173 Vonge
Mobil: 4079 7854                            
Mail: bka34@youmail.dk

www.vongenet.dk
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Øster Nykirke Idræts Forening (ØNIF), 
v/formand Erna Storgaard - Kastanievænget 1, 7173 Vonge - Tlf. 25277880 
mail: onif.formand@gmail.com

Generalforsamlinger behøver ikke være kedelige
Vi tænker nyt i ønif’s bestyrelser og tager en chance, med det formål, 
at gøre den årlige generalforsamling mere levende og indbydende for 
alle.
Vær med til denne første, lidt anderledes generalforsamling, hvor såvel 
store som små er mere end velkomne søndag d. 28.2. fra kl. 09.30 i 
Vonge-Kollemorten Hallen.
Vi starter i hallen, hvor der laves forskellige aktiviteter indenfor de fire afdelinger vi repræ-
senterer, vi har her fokus på, at specielt børnene kan prøve forskellige ting af indenfor hånd-
bold, fodbold, gymnastik og badminton.
Det hele varer kun 2 timer, så efter en times tid i hallen inviteres forældrene til generalforsam-
ling i cafeteriet, hvor vi på en sjov (forhåbentlig) og anderledes måde vil vise jer, hvad der har 
været fokus på i afdelingerne det sidste års tid, derudover vil i få lidt indblik i økonomien, vi 
følger naturligvis dagsorden ifølge vedtægterne.
I løbet af formiddagen er ønif vært ved et mindre traktement, så lad dig overraske.
Har du lyst til at være en del af ønif’s bestyrelsesarbejde, så hold dig ikke tilbage, vi kan altid 
bruge flere hænder, enten direkte i en af afdelingernes bestyrelser, eller som hjælper i forhold 
til specifikke opgaver, henvendelse gerne via mail til onif.formand@gmail.com – eller til en 
af afdelingerne 
Håber vi ses.
Erna Storgaard
Formand for ønif.

Øster Nykirke Idrætsforening
Afholder generalforsamling i
Vonge-Kollemorten Hallen:

Søndag den 28.februar 2016
Opstart i hallen med aktiviteter for børn
Kl. 09.30
Generalforsamling for hovedafdelingen, håndbold, fodbold, gymnastik, badminton
Kl. 10.30 
Forslag skal være formanden for den enkelte afdeling i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Håber vi ses
Bestyrelserne i ØNIF

Generalforsamling i ØNIF
Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Se mere på www.ønif.dk
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Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:

● Vi venter ofte på noget eller nogen
● Vi leder ofte efter noget
● Vi er ofte tilbage ved “afsender”
● Vi har en stresset hverdag
● Vi vil gerne undgå at lave noget som er spild
● Vi vil gerne opfylde kundernes behov
● Vi vil gerne højne produktiviteten

Så kontakt mig, så vi i fællesskab kan
optimere processerne ved hjælp af
lean-værktøjer som er tilpasset netop
Jeres situation.

Lean-implementering - når det virker

Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge
Tlf. 2255 9030 - mail: erna@storgaardinnovation.dk
web: www.storgaardinnovation.dk

Verners Køreskole
Mosevej 1

7173  Vonge

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

A. M. Rengøring
Er der beskidt så kommer vi tit

Ausra

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586

Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge

Danmark

Ledig
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Dilettant 5. marts Kollemortenhus 
af Sten Madsen

Vi er nu i gang med og øve til året dilletant-
forestilling ”Grevinden går igen-igen” 
stykket er igen i år en farce.

Grevinden går igen-igen er et stykke med 
næsten alt: genfærd, ikke helt ærlige tyende, 
begærlige børn og et par lykkeriddere.

Farcen bygger på en masse forviklinger og 
problemer i løbet af stykket:

En Grevinde der forsøger og få lavet et testa-
mente, hendes arrangement med den bedste 
arveretssagfører. Et par tjenestefolk der spil-
ler Grevindens formue op i kortspil. Børn der 
endelig efter Grevindens død kommer hjem 
”efter deres arv”. Sidst men ikke mindst et 
par lykkeriddere som gerne vil score deres 
del af formuen.
Men mon ikke der viser sig en løsning igen-
nem stykket.

Der er i år sammensat en gruppe bestående 
af både gamle og nye spillere, som alle går 
op i stykket med liv og sjæl. Der bliver læst 
og øvet 2 gange om ugen i Kollemorten-hus 
og ikke mindst bliver der brugt megen tid 
hjemme mellem de fælles øve aftner. 
Det hele løber af staben med generalprøve 
og premiere lørdag d. 5 marts kl. 19:00 og 
sidste opførelse onsdag d. 9 marts.kl.19:30
Hvis man ikke kan de 2 aftener, er der mu-
lighed for og komme og se generalprøven 
lørdag d- 5 marts kl 13:30
Efter opførelsen af premieren vil der blive 
mulighed for at købe smørrebrød (skal for-
udbestilles, videre info følger) og der vil ef-
terfølgende blive budt op til dans.

Så tag naboen med og kom til en hyggelig og 
underholdende forestilling.

Holdet består af:
Grevinden:  Connie Hansen
Oldfruen:     Irene Hofman
Butler:         Jan Malund
Sønnen:      Jens Hansen
Datteren:    Britta Kjær
Sagfører:     Lis Madsen
Børge:  Jens Malund
Tage:  Jørn Thisgaard
Scenemester:  John Hofman 
Sufflør:  Birgitte Frydensbjerg
Kostumer:  Kirsten Christensen
Sminke:  Melissa Madsen
Instruktør: Sten B. Madsen

Årets Dilletant 5 marts 2016 i 
Kollemorten hus

Af Sten B. Madsen
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Sommerfestudvalget
 

Udlejning af
grønne stabelstole, 240 stk. á kr. 3,- pr. stk.

(egner sig ikke til glatte gulve!)
bordplade med bukke kr. 7,- pr. stk.

thermokander kr. 5,- pr. stk.
kr. 100,- i depositum.

 
Henvendelse:

Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
 Tlf. 75 80 35 29

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Et aktivt lokalområde 
– også på nettet!

www.Vonge-Kollemorten.dk

www.vongekollemorten.wordpress.com

www.facebook.com/Vonge.Kollemorten

Gymnastikopvisning 19. marts
kl. 14 til ca.17 i Vonge-Kollemorten Hallen

Kom og vær med til en eftermiddag i gymnastikkens tegn, hvor alle vores egne 
hold skal på gulvet og vise, hvad de har lært og arbejdet med igennem sæsonen. Vi 

arbejder på, at få et af DGI Sydøstjyllands hold til at komme og slutte dagen af.

Så kom frisk og nyd en masse god og inspirerende gymnastik

Med Venlig hilsen gymnastikbestyrelsen
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40 års jubilæum i Kollemorten

Sommerfesten i Kollemorten kan i år fejre 40 års jubilæum. Hvem husker ikke ”På hat med 
Kollemorten” Bøllehatte der skiftede farve hvert år, ja nogle år købte vi endda også T-shirt 
med logo for Kollemorten påtrykt. I en del år blev der hver år udnævnt årets æresborger, det 
skete på tingpladsen bag købmandsbutikken. En anden fast begivenhed var ringridning, det 
foregik altid oppe hvor Diana og Peter nu bor. 
Sommerfesten blev de første 2 år holdt i et stort telt (som vi gør igen), henne ved skolen, Nu 
børnehave.  De næste 32 år blev det Fejret i Thisgaards garage, men besværlige regler fra 
myndighedernes side gjorde, at det igen bliver holdt ved Børnehaven i et stort telt.

Vi skal nu til at sammensætte et program, der kan leve op til de mange års traditioner, men 
også gerne tilpasset nutiden. Vi er trods alt ikke ret mange der har været med i alle årene.

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke røbe så meget om programmet, da ikke ret meget ligger 
fast i skrivende stund.
Så vi er meget åbne for ideer og tiltag såfremt det passer ind i resten af programmet. Vi kunne 
desuden også godt bruge lidt flere i sommerfest udvalget, samt lidt flere hænder til klargøring 
samt oprydningen .
Et ligger dog helt fast. Byfesten er igen i uge 
30, med bankospil tirsdag den 26 juli, torsdag 
den 28 juli grill og kondibingo, fredag den 29 
???? og lørdag med morgenkaffe, loppemarked, 
(husk at gemme eller aflever effekter til dette, 
også gerne fra Vonge. 
Forhåbentlig kommer alle der har været med i 
optog gennem tiderne, med nye eller måske gen-
skabelsen af et optog de har lavet tidligere. Lør-
dag aften slutter det hele med et brag af en fest.

Husk derfor allerede nu, at uge 30 foregår i Kol-
lemorten, uanset om vi er fra by eller land, Von-
ge eller Kollemorten, lokale eller tilflytter, ung 
som næsten ung , der er plads til alle. 

Sommerfest i Kollemorten
af Jørgen Mikkelsen

Vi ses uge 30!
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Restaurant Ålbækken 

www.aalbaekken.dk 

restaurantaalbaekken@gmail.com 

Ålbækvej 20, Thyregod, 7323 Give 

Tlf. 30 51 09 64 

Følg os løbende ved tilmelding til vores nyhedsbrev via oven-
nævnte hjemmeside. Vi er også på facebook. 
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske 
vine – mad ud af huset – dejlige kaffer - salg fra vinkælder 
med udsøgte specialiteter. 

Ledig
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Vonge & Omegns
Borgerforening
Aktiviteter 2016
Lørdag d. 5. marts: 
Fastelavnsfest for voksne

Lørdag d. 11. juni: 
Arbejdsdag på legepladsen

Torsdag d. 23. juni: 
Sankt Hans aften

Søndag d. 4. – lørdag d. 10. september: 
Høstfest

Tirsdag d. 15. november: 
Generalforsamling

Søndag d. 27. november: 
Juletræsfest

YDERLIGERE INFO VEDR. ARRAN-
GEMENTERNE SLÅS OP VED HAL-
LEN, SKOLEN, MIN KØBMAND OG 
PÅ FACEBOOK-GRUPPEN ”VONGE & 
KOLLEMORTEN” – SÅ HOLD ØJE MED 
OPSLAGSTAVLERNE. VI GLÆDER OS 
TIL AT SE JER.

Bestyrelsen 2016

Formand
Uffe Jensen
Nordvangen 17, Vonge
ufjvonge@gmail.com 
20 51 77 99
51 27 10 38

Næstformand
Jens Jensen
Pilevænget 10, Vonge
jens-pilgaard-jensen@hotmail.com 
25 11 41 33

Kasserer
Benny Nielsen
Nordvangen 31, Vonge
lone.benny@gmail.com 
20 14 10 31

Sekretær
Helle Hansen
Haugstrupvej 3, Vonge
helleh83@gmail.com 
27 28 35 16

Medlem
Heidi Behrens
Nordvangen 37, Vonge
behrens7173@gmail.com 
22 41 63 39

1. suppleant
Charlotte Madsen
Bygade 20, Vonge
cmadsen86@hotmail.com 
29 89 05 37

2. suppleant
Janni Langelund
Nordvangen 30, Vonge
janni.lsp87@gmail.com 
27 28 68 71
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Hatten

- Lokalrådet

For Øster Nykirke Sogn

Hatten - Lokalrådet for Øster 
Nykirke Sogn
 - Har som formål at styrke udviklingen i loka-
lsamfundet Øster Nykirke sogn.
- Arbejder for at udbygge sammenholdet og 
samarbejdet mellem foreninger, institutioner, 
interessegrupper og borgere i Øster nykirke sogn.
- Giver via koordinatoren hjælp og støtte til 
udvikling af nye initiativer/ideer, som er til gavn 
for lokalsamfundet.

    

Liste over lokalrådet Hatten’s bestyrelse 2015

Navn Adresse Kontaktoplysninger

Formand:

Erna Storgaard Kastanievænget 1, 7173 Vonge Tlf. 25 27 78 80 

osternykirkeweb@gmail.com

Næstformand:

Jørgen Mikkelsen Smedevænget 19, Kollemorten, 7323 Give Tlf. 28 10 34 14

bakkegaarden.m@dnsmail.dk

Kasserer:

Hanne Nørtoft Hærvejen 210, Kollemorten, 7323 Give Tlf. 40 87 28 59

h_t@jensen.mail.dk

Medlemmer:

Marianne D. Nymann Pilevænget 2, 7173 Vonge Tlf. 40 55 04 89

mdn@recker.dk

Niels Bork Pilevænget 3, 7173 Vonge Tlf. 40 43 66 16

nb@cad.dk

Anita Thisgaard Sønder Hedevej 11, 7173 Vonge Tlf. 20 74 85 89

anitathisgaard@gmail.com

Else Marie Nissen Assenholtvej 3, 7173 Vonge Tlf. 30 89 84 54

hoejskole09@yahoo.dk

Suppleanter:

Lone Hedegaard Hansen Bygade 83, 7173 Vonge Tlf. 24 40 72 06

Lone408@hotmail.com

Jacob Lauritsen Nordvangen 2, 7173 Vonge Tlf. 31 41 34 54

Lokalrådet Hatten, v. formand Torben Spejlborg, tlf. 24 91 67 89 mail: hattehuset@hotmail.com

Club 99
af Hanne Hansen
Vi er godt gang med sidste halvdel af vinterprogrammet, men der er stadig gode ting at gå 
efter:
25/2          14 - 16                        Jens Vibjerg holder foredrag
10/3          afgang hallen kl 10     Bowling
  7/4           1730                            forårsfest
21/4          14- 16                     Mariana Thobo Carlsen, foredrag om Rumænien
19/5          afgang hallen kl 9:00      UDFLUGT, til Nygaards Jagtmuseum, Nr. Nebel

Som noget nyt kommer Smartex den 9. juni kl 14, med sommertøj til halv pris. Det er i 
samarbejde med Æ´Lille Klub.
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Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

1/8 side 750 kr./år + moms

1/4 side 1375 kr./år + moms

1/2 side 2600 kr./år + moms

1/1 side 4900 kr./år + moms

 www.vonge-kollemorten.dk
Det er lokalområdets hjemmeside, og vi vil gerne opfordre alle 

til at bruge hjemmesiden - både privatpersoner og foreningerne. 
Fortæl hvad der sker netop nu og om eventuelle kommende ar-

rangementer. Mail til estorgaard@email.dk med dit indlæg.
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I Kollemorten ligger den lokale børnehave Kolbøtten, og i Vonge ligger Øster Nykirke Skole 
som er for børn fra 0. til og med 6. klasse.

Vi har en aktiv idræts-forening med en masse sportstilbud både til børn, unge og ældre 
– så man kan godt få sved på panden i fritiden, hvis man ønsker det.

Vi har en fantastisk natur – blandt andet området ved Gudenåens og Skjernå udspring, som 
faktisk udspringer i Vonge-Kollemorten området. Her har vi en fantastisk natur, med masser 
af stier både for cykling og gode gå ture  – desuden byder området ved Øster Nykirke og i 
Tinnet Krat på rigtig mange gode naturoplevelser.

De ældre i vores område er desuden meget aktive, de har tilbage i 1999 etableret en club for 
aktive ældre, der hedder club 99 – arrangementerne er dog ikke altid kun for de ældre, man er 
altid velkommen til at dukke op og deltage i arrangerede vandreture osv.

Sidst men ikke mindst så vil vi lige fremhæve, at vi bor i et smørhul, i forhold til større byer i 
området – der er ikke langt til hverken, Vejle, Horsens, Aarhus, Brande, Herning eller 
Billund – Vi har snart en motorvej få kilometer fra vores område, dog uden at den generer os 
i hverdagen.

Kom gerne forbi en tur – vi glæder os til at se jer.

Har du spørgsmål om vores område, så kontakt os – vi vil gøre alt for at svare !

Vi vil på landkortet

www.vonge-kollemorten.dk

Mange aner slet ikke at der er noget der hedder 
Vonge, Kollemorten, Tinnet, osv – men vi har 
fantastisk meget at byde på, og nu synes vi at I 
skal vide noget mere, og have mulighed for at 
finde ud af mere om os, og vores område.

Prøv vores blog, som har masser af informatio-
ner om stort og småt fra hele lokalområdet 
– her er der ofte opdateringer – ja faktisk ugent-
ligt.

Ønsker du at finde noget mere konkret om vores område, foreninger, erhverv osv. ? 
Så tag et kig på vores hjemmeside, som er mere oplysende i den retning.

Området består at 2 mindre byer, Vonge og Kollemorten som hver for sig har masser at byde 
på.   
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Blomster ved indfaldsvejene i Vonge og Kollemorten.

Lokalrådet har taget initiativ til at vores område forhåbentlig kommer til at blomstre om kort 
tid.
Tilbage i november måned var der gang i plantearbejdet i såvel Vonge som Kollemorten. Der 
blev plantet masser af blomsterløg på udvalgte steder (godkendt af Vejle kommune).
Der var 5 store sække med løg, som skulle ”stikkes i jorden” – men det tog kun et par timer 
for en flok på 7 personer at få den sag overstået. Der er plantet ved Grejsdalsvej og Kollemor-
tenvej, ved ”indkørslen” til byerne, så nu venter vi bare på at liljerne begynder at titte frem, 
til glæde for os alle.

Planting af blomsterløg
af Erna Storgaard

Der blev også tid til en velfortjent pause midt i plantearbejdet
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