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Årets konfirmander Vonge kirke

Sommeren kommer
Det har vært et lidt surt og regnfuldt forår i år, men så må vi håbe på at det kommer en rigtig
god sommer. Denne udgave af foreningsbladet har masse godt stof fra vores lokal område.
Læs blandt andet om forårsrengøring, udviklings planer af Vonge-Kollemorten området,
afholdte general forsamlinger, spejdere, håndbold og gymnastik.
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Forårsrengøring af lokalområdet
af Hanne Nørtoft

Som tidligere år havde vi valgt at tage en

hverdagseftermiddag/aften i brug til indsamling af affald i naturen i vort lokalområde.
Derfor havde vi annonceret start fra legepladsen ved Tornparken/Nordvangen tirsdag
den 12. april kl. 17.

Der dukkede ca. 35 personer op med en
spændvidde i alder på ca. 70 år. Det var godt
gået! Alle gik til opgaven med krum hals, og
både korte og lange ben blev rørt lidt ekstra
den aften.
Kommunens folk var dog kommet os i forkøbet, så Kollemortenvej og Grejsdalsvej var
”nyrengjorte”. Men det gjorde jo bare, at vi
kunne prioritere nogle andre ruter. Dermed
fik vi samlet affald på Møllersvej, Tinnetvej, Mosevej, Vongevej, Gl. Møllevej, lidt
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af Oksenbjergevej, Hærvejen og Kollemortenvej samt områderne ved skolen og hallen
og omkring Pilevænget, Kastanjevænget og
Åsbækvænget. Dejligt, at vi kan nå så langt
omkring på ca. 1,5 time. Sådan er det, når vi
løfter i flok.

Efter endt arbejde samledes vi igen på legepladsen, hvor Jacob havde pølser klar på
grillen. Mange kom tilbage med en melding
om, at der var mindre affald at samle end tidligere år. Det er dejligt at konstatere, for det
tyder på, vi er blevet lidt bedre til at tage vort
skrald med i skraldespanden. Lad os fortsætte med det!
Tak for hjælpen til store og små. Vi håber, at
se jer igen til næste år.

Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
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Foreningsnøglen
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
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Hjemmeside for lokalområdet
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com
Landi-Askja, Lokal Islandshesteklub
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
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 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

ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
lesen@sol.dk

Redaktion
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

Lone H. Hansen

( 24 40 72 06

hattebladene@gmail.com
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Bygade 83, 7173 Vonge
Telefon: 26273001
E-mail: minkoebmandvonge@gmail.com
Eva Rand Mogensen

Tømrermester

Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438
Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

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

www.martinsen.dk
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Stafetten
Tysklandsvej 11.

ved Bjarne Thomsen

Vores familie består af far Bjarne, mor Nadia
og vores 2 piger Maja 9 år og Mathilde 7 år
samt vores hund Samson på 11 år.
Bjarne arbejder som konsulent ved Wuerth
Dk det har han gjort i snart 9 år Nadia er
selvstændig mobilfrisør og har været det i 9
år og pigerne går på Vonge skole i henholdsvis 3. og 0. klasse som de er meget glade for
inden der er de blevet passet og gået i børnehave i kollemorten.
Vi flyttede på Tysklandsvej november 2004
hvor vi igennem årene løbende har renoveret
huset og udbygningerne , i øjeblikket er vi
ved at lave en gildesal oven på vores stald
som vi glæder os til at blive færdig med.
I vores fritid kan vi godt lide at campere og
lave forskellige aktiviteter, desuden har Nadia sammen med en veninde heste som de
også går meget op i .I vores ferie er vi er vi
som regel på camping rundt om i Danmark
eller i sommerhus, det sker også sommetider
at vi rejser syd på .

Stafetten sender vi videre til:
Helene og Kenneth
Tysklandsvej 10.
7

Udvikling i Vonge-Kollemorten
spreder sig ”som ringe i vandet”
af Erna Storgaard

Lokalrådet havde inviteret til udviklingsmøde d. 27.1. i Kollemortenhus, stor opbakning gav tro på udvikling af lokalområdet, så der arbejdes videre.
Det er jo helt vildt, at man kan trække så mange lokale borgere hjemmefra en aften
i januar måned, men ca. 75 personer valgte at møde op til stormøde i Kollemortenhus d. 27. januar, hvor udvikling af hele vores lokalområde var på dagsorden.
Efterfølgende er der sat flere ord på projektet, så der i dag er masser af ideer på
en lang liste, som der arbejdes ud fra. Hele projektet har fået navnet ”Som ringe i
vandet” – da man i lokalrådet kan se, at det naturligvis ikke er muligt at gennemføre
alle projekter samtidig, men at de vil sprede sig som ringe i vandet, så derfor dette
overordnede slogan.
Lige for at præcisere, så er dette ikke projekter, som lokalrådet selv gennemfører,
nej, det skal være borgerdrevne projekter, så alle kan bidrage med et eller andet,
enten i projektfasen, omkring ansøgning af puljer, etablering iht. projektplanerne
når vi kommer dertil, eller anden hjælp, som defineres undervejs.
To sten er kastet, og ringene spreder sig
Efter mødet i Kollemortenhus, har lokalrådet sendt forslag til det videre arbejde i
høring i lokalområdet, dog uden at der kom nogen kommentarer, så der arbejdes
nu videre med 2 projekter, som kan betegnes som de to ”sten” der giver ringene i
vandet, så det hele går op i en højere enhed, og mødes på et tidspunkt.
De to projekter er følgende:
Der arbejdes med at shine området ved Hærvejscentret op, også så vandrere på
Hærvejen i højere grad måske bliver i vores område lidt længere, vi har jo så meget
at vise frem. Ud over turisterne, så vil lokalbefolkningen få stor glæde af de nye
tiltag, som også gør at der etableres et samlingssted for såvel unge som ældre. Desuden arbejdes der med at give mulighed for autocampere at tage en overnatning
(eller to) ved Hærvejscentret, det kræver dog en del, da der skal etableres fast underlag, hvor de kan parkere.
Området ved skole og hal i Vonge, er der også lavet et projekt omkring, så vi får
større sammenhæng mellem skole og idrætsanlæg. Her arbejdes der desuden på
at etablere noget udendørs fitness eller lignende, og udvide området, så der er aktiviteter ned gennem skoven (langs stadion) og på den tidligere byggelegeplads. I
Vonge er der også planer om at bygge en grillhytte, som både skole og idrætsudøvere kan anvende, gerne med mulighed for hallens cafeteria for at få et mersalg.
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Alt sammen noget der ligger på tegnebrættet i skrivende stund, og noget der ikke
bliver lavet i løbet af et par måneder, men tager lidt længere tid, desuden skal der
søges midler hjem til projekterne, det er der gang i allerede nu.
Som en del af ovennævnte er der også snak om at der skal laves noget brochuremateriale, film eller andet der kan være med til at fortælle om vores område.
Vil du vide mere, og måske være med
Ovenstående projekter dækker over en del af de input der kom frem på mødet i
januar, og flere er kommet til siden, de bliver alle listet op, så det fastholdes. Dog er
det ikke sikkert at alt føres ud i livet, noget er mere ambitiøst end andet, men meget
er realistisk.
Vi har etableret en hjemmeside, der fortæller om status for igangsatte projekter,
samt giver mulighed for at se hvad der sættes i gang, desuden kan du se kontaktoplysninger og henvisninger til forskellige personer, der arbejder med projekterne.
Hjemmesiden hedder www.somringeivandet.wordpress.com – så tag et kig, og
meld dig gerne, hvis du gerne vil være med til at udvikle vores område yderligere.
Vil du i kontakt med nogen omkring planerne, så kontakt en fra lokalrådet – se info
på www.vonge-kollemorten.dk
Listen over alle input kan du se her (de med x er igangsat):
Liste over udviklingsmuligheder i Vonge-Kollemorten (som ringe i vandet) start
januar 2016

x
x

Udvikling af området ved Hærvejscentret, til glæde for såvel turister som øvrige brugere af Hærvejscentret
Udvikling af området ved hal, skole, stadion i Vonge, til glæde for skole og
idrætsliv, og måske turister (læskur ved multibanen)
Overnatning:
Finde muligheder for flere overnatningssteder i lokalområdet
Specifikt bygge shelters nær Øster Nykirke
Give mulighed for autocampere til at overnatte i vores område
Give mulighed for at overnatte i spejdernes shelters på spejderpladsen ved
Hærvejscentret
Turisme / natur:
Styrke Hærvejsturismen – mange vandrere og cyklister kommer i området –
de skal blive lidt længere (er måske potentielle tilflyttere)
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AT LAVE DIN

Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien

Kollemorten Autoværksted
Kollemortenvej 24 | 7323 Give
Tlf. 75 80 33 77 | www.kollemortenauto.dk

ApS
Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf.
75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax
75 80 31 54

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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v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give
Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Etablere ”udlånestation” af cykler
Lave guidede ture i lokalområdet (for turister og lokale)
Lave bedre skiltning af seværdigheder (Gudenåens udspring ved motorvej)
(brug evt. købmændene)
Lave info-standere i begge byer – evt. ved købmændene (turisme, arrangementer mv.)
Etablere ridestier i området
Etablere mountainbike ruter i skovområderne ved Lindet krat/Kollemorten
Krat eller andre steder
Lave gps ruter i området til geo-caching
Etablere udendørs fitness eller andre alternative bevægelsesmuligheder
Etablering af hundeskov
Få internetadgang udendørs på Hærvejscentret (spejderne og turister)
Lave en app med seværdigheder, overnatning, spisesteder + evt. mere
Tilflytning:
Synliggøre områdets kvaliteter i forhold til salg af såvel byggegrunde som boliger
Byfornyelse, vedligehold af huse skal højnes (renovering af huse)
Finde mulighed for anvendelse af ”den gamle møllegrund” i Vonge (er privat
ejet)
Udstykning af byggegrunde i hele lokalområdet (kommer i projektgruppe senere)
Mobilitet:
Skabe bedre transportmuligheder også om lørdagen og til attraktioner (ligger
i lokalrådet)
Lave fartdæmpende foranstaltninger i byerne (evt. fartbump)
Fokusere på fartdæmpende foranstaltninger på Grejsdalsvej (omkring motorvejsbroen)
Etablere cykelsti mellem Vonge og Kollemorten – måske som vandre/cykel/
ridesti
Foreningsliv/sammenhold i området:
Udbygge samarbejdet mellem foreninger i hele lokalområdet
Bedre opbakning til bestyrelserne i lokalområdet – fra hele lokalområdet
Lave flere arrangementer på tværs af foreningslivet, for at styrke samarbejdet
I højere grad støtte hinandens byfester
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Blive bedre til at bruge ”kalendermulighed” på hjemmesiden, så arrangementer ikke ligger samme dag
Styrke erhvervene i området – evt. etablere erhvervsnetværk – samt synliggørelse
Anerkende frivilligheden på en eller anden måde
Lave en ressourcebank – over hvem der ”kan/vil hvad” i lokalområdet (frivillighed)
Lave aktiviteter for børn i ferieperioder (bage, madlavning, natur osv.)
Branding af området / byfornyelse/øvrige ideer:
Blive bedre til at fortælle de gode historier fra hele lokalområdet
Markedsføring af børnehave og skole
Lave ”flag-alle” gennem begge byer = sammenhold
Sætte julebelysning op i området ved juletid
Bruge de ”grønne pladser” og chikaner i vejene til kunst – skulpturer
Samarbejde med kommunen om vedligehold i området (grønt hold er en mulighed, også finansiering)
Lave præsentationsfilm for området (og foreningerne)
Finde egnede metoder til modtagelse af tilflyttere – skabe mere åbenhed
Lave velkomstmapper til tilflyttere, som kan udleveres (evt. ved købmændene)
Beskrive vores lokale historie, hvorfor er vi blevet ”som vi er” her i området
Være en aktiv del af naturens dag (2. søndag i september) evt. koncert ved
Gudenåen, eller historiefortælling
Lave et slogan og et logo som kendetegner vores område
Skabe sammenhæng mellem legeplads i Vonge og idrætsplads (sti – vejviser)
Anvendelsesmuligheder af den tidligere byggelegeplads i Vonge
Etablere ”bedsteforældre-grupper” til glæde for børnefamilierne

Er der noget på listen som du gerne vil være en del af, så hold dig
ikke tilbage, kontakt lokalrådet, som hjælper dig videre.
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Nyt fra Kollemortenhus
af Lene Redsted

Her i Kollemortenhus, har vi onsdag
den 6/4 haft fællesspisning.

80 glade mennesker mødte op sådan
en hverdagsaften, til en gang Forloren Hare med kartofler, vildtsovs,
gele` og surt.
Dessert var der også, en portionsanretning citronfromage med fløde.
Der blev taget godt fra, og snakken
gik vældig. Sådant et par timer er jo
dejlig at være sammen, og så bare
tage hjem, og glæde sig over snakken med naboer og bekendte, det er
jo dejlig.
Næste fællesspisning er Mortensaften, onsdag den 10. november.

MARKEDSDAG
På pladsen ved Kollemortenhus, afholdes markedsdag.
LØRDAG den 11. juni.
Kom og gør en god handel. Mød naboen, og dem fra den anden ende af byen.Vær
med til at skabe den rigtige markedsstemning.
Kollemortenhus sælger kaffe, øl , vand og pølser.Gratis stadeplads, ved henvendelse
til Lene, 2282 0708.
Vel mødt.

KOLLEMORTENHUS
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Træpiller

Gode, billige og lokalkendte
Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Telefon:
23 48 02 92
S I K AV E J 2 1 . 7 1 6 0 T Ø R R I N G
T L F. 7 5 8 0 2 0 1 6

20 33 20 16

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

A
Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

ono
●

●

danske praktiserende
arkitekter

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
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Generalforsamling
Vonge-Kollemorten hallen
af Birgit Madsen

Lidt fra hallens generalforsamling den 23/2-2016.
Hallens generalforsamling forløb stille og rolig, idet der ikke mødte nogen op til det ud over
bestyrelsen. Af min beretning fremgik det, at hallen er blevet pålagt, at betale knap 300,00 kr til
Copydan Erhverv i måneden for, at have et 40 tommer TV hængende på væggen i cafeteriet. Sure
penge, at betale. Pt er der intet signal til den grundet et overgravet antennekabel ved naboen.
Hallens areal er overgået fra landzone til byzone.
Det årlige brandsyn gav ingen bemærkninger.
Den 1 januar blev der sat et nyt dankortterminal til. Den kører på nettet og det har givet nogle
udfordringer, at få det til, at virke. Men, der arbejdes på en optimal løsning.
Lige før jul blev der skiftet en gulvstav i hallens gulv, så der var lukket et par dage, limen skulle
tørre.
Bander er blevet repareret, mange er fra hallens start. Igen i vinter har der været problemer med
vand på gulvet ved tøvejr m m, det har været nødvendigt, at aflyse badminton kampe. Spande er
blevet brugt flittigt til opsamling af vand. Men, nu lysner det, der er blevet sat penge af fra
klimaskærmskontoen i år til et nyt tag samt nye døre ud mod sportspladsen. Udskiftning bliver sat i
gang i sommer.
Der er købt en ny fryser, den gamle stod af i sommervarmen. Ligeledes er der købt nyt bestik og
service, det gamle kunne ikke suppleres op mere. 8 m`` scene er indkøbt, så hallen nu råder over
24``.
Arrangementer har været stabilt med gymnastikopvisninger, høstfestuge, skolefest, musik cafe,
juletræstænding og harmonikatræf. Desværre var det sidste træf, da arrangørerne ikke har kræfter til
flere. Det trak ellers folk til fra hele landet. Club 99 og ”Æ Lille Klub” har haft masser af aktiviteter
i vinternes løb med flot opbakning til det hele. ØNIF s afdelinger har også god opbakning til deres
aktiviteter. Skolen og klubben er daglige brugere. Der holdes lidt private fester i løbet af året.
Ud over udskiftning af taget og døre, så planlægges der, at lægge fliser langs med hallen. Der bliver
indkaldt til et par arbejdsdage først i maj. Der er en del vedligehold i hallen, samt maler arbejde der
skal gøres. Det kan jo (heldigvis) ses, at hallen bliver brugt.
Kiosken passes på skift af 3-4 par om en uge. Efterhånden er der kun åbent mandag og onsdag aften
og så ved stævner. En udvikling der desværre ikke lige kan ændres. Kiosken gav et lille overskud.
Tak til Karin fordi hallen bliver holdt pæn og ren. Ikke altid det nemmeste job, det er ikke alle der
rydder op efter sig. Tak til Torben for samarbejde, ØNIF, skolen samt foreninger.
Tak til bestyrelsen for jeres indsats i det forløbne år.
MVH Birgit Madsen.
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Mit år som Au Pair i USA
af Sisse Keller

I

sommeren 2014 blev jeg student og som
så mange andre, var jeg ved at være lidt træt
af skole og lektier. Jeg havde bestemt mig for
at rejse, og det helst til USA. Jeg ville dog
samtidig se, om det var muligt at spare lidt,
så da en veninde fra min gymnasieklasse
nævnte det, at blive au pair, var jeg helt klar!
Jeg blev student og 14 dage senere, sad jeg
meget spændt i et fly på vej til New York,
hvor vi skulle have 4 dage på en træningsskole. Med i de 4 dage, var en hel dag i New
York City, hvor vi startede med guidet bustur
og senere fik vi frie tøjler ved Times Square
og vi var også oppe i Empire State Building.
Vi var omkring 200 håbefulde nye au pairs
på træningsskolen, så man snakkede hurtigt
med andre fra hele verden, i min klasse var vi
fra Frankrig, Danmark, Spanien, Colombia,
Brasilien, Tyskland, Sverige og Thailand.
Det, at jeg ikke inden jeg tog afsted kendte
nogen andre, gjorde at jeg hurtig faldt i snak
med de andre, og da vi alle skulle til området
i og omkring Seattle, gjorde det, at vi rent
geografisk havde noget tilfælles, trods den
store afstand fra vores hjemlande.

Jeg lærte hurtigt at finde rundt i Seattle, både
i bil og med offentlig transport. Resten af
sommerferien med drengene blev brugt ved
friluftsbadet, i diverse parker og hjemme
i huset. Når jeg havde fri, brugte jeg tiden
med de andre au pairs, blandt andet en anden
au pair fra Danmark, som jeg også var i Vancouver med.
Da drengene begyndte i skole, fik jeg lidt
mere tid midt på dagen bare til mig, men
skulle til gengæld ofte arbejde til moren kom
hjem omkring kl. 18.30. Min værtsmor var
skilt, så tit, når drengene var puttet, sad vi
bare og snakkede, så vi blev hurtigt mere end
arbejdsgiver og ansat, vi blev veninder.
De weekender begge drenge var ved deres
far, havde vi en aften eller to, hvor vi hyggede os med at tage på restaurant eller i biografen og bare nyde den ro, som opstod.
Min værtsmor er uddannet advokat, hvilket i
april 2015 gjorde, at hun skulle til Las Vegas
i 4 dage til en konference. Hun besluttede at
tage Riley med, og jeg blev inviteret med til
at passe Riley. Vi havde 4 dages betalt ophold på The Wynn i Las Vegas, med pool og
lækker mad. Jeg følte ikke jeg var på arbejde,

Da jeg så efter endnu en flyvetur landede i
Seattle, blev jeg mødt af min værtsmor, Riley
(6år) og Patrick (3år). Inden jeg tog hjemmefra nåede vi at skype to gange, hvoraf
drengene kun var med den ene af gangene,
så jeg var virkelig spændt på hvem de var.
Drengene havde glædet sig i lang tid til at
jeg skulle komme, så da vi kom hjem til dem,
ville de vise mig alle deres legesager og de
viste mig rundt i hele huset på rekordfart!
Drengene og mig
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selvom jeg havde Riley alene op til 10 timer
om dagen, det gjorde virkelig mit bånd til Riley meget stærkere og det gjorde det endnu
sværere at sige farvel til ham og familien, da
jeg efter et år som au pair for familien skulle
derfra. De blev hurtigt min anden familie, og
viste mig alt der var værd at se i Seattle!

Mikkel og jeg ved min veninde i San Fransisco

På mit visum var der inkluderet 4 uger efter endt ophold, som jeg brugte på et roadtrip med en ven fra gymnasiet. Vi mødtes i
Seattle, hvor vi havde et par dage hos min
værtsmor, hvorefter turen gik hele vejen ned
langs vestkysten, med Highway 1, så længe
det var muligt, gennem Portland, Red Wood
Forest, til en af mine veninder i San Fransisco, videre til Solvang, hvorfra vi tog til
Los Angeles.

I LA var vi inde og gå på Walk of Fame, i
Universal studios og oppe ved Hollywoodskiltet.
Derfra fortsatte vi til Yosemite National
Park, som er helt vildt smuk, ligesom alle de
andre nationalparker i USA. Vi fortsatte gennem Death Valley, hvor temperaturen inden
i bilen steg til 112 fahrenheit, hvilket svarer
til omkring 45 grader celcius! Der var skilte
langs vejen, som fortalte at vi skulle slå AC
fra i bilen, da det kunne overophede bilen i
den stærke varme.
Vi overnattede derefter i Las Vegas, inden
vi kørte ud til Hoover Dam og derfra tilbage
til Las Vegas og så til Grand Canyon. Vi var
på nordsiden af Grand Canyon, hvor der var
knap så mange tourister (en fordel ved at
have en værtsmor, som kender USA).
Vi valgte derfra at køre helt ned til San Diego, hvor vi selvfølgelig var i San Diego Zoo
og derfra tilbage til Los Angeles, hvor turen
så gik hjem til Danmark igen.
Mit år var utroligt begivenhedsrigt og med
mange op- og nedture, men jeg ville aldrig
være det foruden, jeg har fået en ekstra familie!
Hvis du selv overvejer, eller kender nogen,
som overvejer at blive au pair, så gå ind på:
www.culturalcare.dk Det var dem jeg rejste
med!
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v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give
Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM
Tinnetvej 6 - Vonge
Tlf. 75 80 33 41 (bedst kl. 16-18)

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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Stormester i højtlæsning
af Joan Brix Rasmussen

I begyndelsen af skoleåret, hvor jeg i sam-

arbejde med Anni Garsdal skulle varetage
danskundervisningen for 5. klasse, kom
skoleleder Jacob forbi mit skrivebord med
en mulighed for at stille op med en kandidat
til at blive stormester i højtlæsning på Vejle
Bibliotek. En konkurrence som biblioteket
efterhånden har praktiseret i en årrække og

bog der passede til deres aldersgruppe, introducere forfatteren og læse højt i 2 minutter.
Finalisterne blev: Kristian, Karla, Josephine
og Michelle.
Kvartfinalen afholdtes mandag d. 29. februar på Øster Nykirke Skole, hvor der var tre
dommere tilstede: Jacob Bang, Torben Spejlborg og Thomas Olesen. De fire finalister læ-

hvor der var mulighed for at vinde både kagemænd og biograftur for klassen i marts
måned.

ste flot og dommerne kom på en svær opgave
(jeg har selv hørt det udtalt af dem). Til sidst
faldt valget på Karla.

Muligheden blev grebet og allerede søsat i
december måned, hvor alle elever i 5. klasse
læste julehistorier for 0.-2. klasse efter morgensang. En udfordring for mange, men alle
klarede den flot på hver deres måde.

5. klasse tog spændte med bussen til finalen
på Vejle Bibliotek fredag d. 4. marts, hvor
Karla skulle op imod 3 andre stormestre fra
tre andre skoler i Vejle Kommune og to dommere fra Vejle Bibliotek. Karla havde valgt
at læse et stykke højt fra Enid Blytons ”De
Fem”. Hun gjorde det superflot, men tabte
desværre med et hårs bredde. Det var en god
oplevelse for klassen og det var dejligt med
en motiverende faktor for eleverne, så de fik
øvet sig i at læse højt for andre.

Efter vinterferien skulle eleverne til en udvælgelsesrunde, for vi måtte kun sende én
stormester af sted. Jeg havde til denne runde inviteret Karin (Sølvergaard) Blachman,
som skulle stå for at finde fire kandidater til
kvartfinalen. Alle eleverne skulle finde en
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Øster Nykirke Skole
af Torben Spejlborg

Skolemad på Øster Nykirke
skole.

Her i marts måned havde vi et
jubilæum her på skolen. Det
blev godt nok ikke fejret –
selvom det fortjente en fejring.
Vores køkkendame Birte har
været ansat i 10 år. Hun startede sin ansættelse i Hattehuset
i køkkenet. Efter ca. et halv års ansættelse
blev hun en del af arbejdet på, at få skolemad
på Øster Nykirke Skole. Det startede med, at
vi fik leveret mad udefra som Birte så delte
rundt til de børn som havde bestilt. Efter et
år med denne ordning, lancerede Vejle Kommune en tilskudsordning til de skoler som
vil etablerer skolemad til deres elever. Denne ordning kom vi under. Vi fik køkkenet I
vores afdeling Kasketten godkendt af fødevarer kontrollen og Birte var klar til, at lave
maden. Det har hun nu gjort i snart 10 år.
Da Hattehuset blev overdraget til skolen 1/8
2014, flyttede Birte også køkken. Vi havde
fået køkkenet i Regnbuen godkendt, så vi
fremadrettet måtte lave skolemad der.

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

Birte laver madplan for 14 dage
af gangen, skulle man nu være
rigtig uheldig, at der er noget
på menuen som man ikke kan lide, er der altid et stykke brød eller andet man kan vælge.
Birte laver også eftermiddags mad til vores
SFO 1 og 2 børene. Ligeledes byder Birte
også ind med mad til forskellige arrangementer på skolen. Det er noget både vores
gæster og vi selv nyder godt af. Vi ønsker
Birte og skolemads ordningen et stort tillykke med jubilæet med et ønske om, at vi
har skolemad mange år femover.

Vejle Kommune har for længst taget tilskuddet fra skolemadsordningen igen. Men Birtes kamp for skolemaden og en god styring
af økonomien har vi stadig et skolemadstilbud til de elever som ønsker det. Der bliver
ca. lavet 40 til 50 menuer om dagen.
Tilmeldingen til skolemaden foregår på den
måde, at skoleåret er delt ind i 4 til 5 perioder. Man tilmelder sig så den enkelte periode
og her kan man så også selv vælge om man
ønsker alle 5 dage eller bare 1, 2, 3 eller 4
dage.
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Birte ved at serverer dagens menu til
indskolingselevrene.

Dans på Øster Nykirke Skole
Jubii det er i dag vi skal danse! Sådan har

det ofte lydt de sidste par år, når der har været dans på skemaet. For øjeblikket er det 3.
årgang der danser 1,5 time hver fredag. Når
det forløb er færdig, har alle skolens børn
været gennem et danseforløb med en professionel danser.
I løbet af forløbet har vi også haft et par
lærere med på dansekursus. Det er de ikke
blevet professionelle dansere af, men de har
smagt så meget på dans, at det gerne skulle
blive almindeligt at benytte dans som del af
bevægelsen i skolen.
Vi har oplevet at børn gennem dansen er
blevet mere kropsbevidste og har fået større
selvtillid. De bliver bedre til at samarbejde,
da dans i høj grad er en social aktivitet.
Danseprojektet er en del af Trekantens
Dansefyrtårn, der er et samarbejde mellem
Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og
Vejle Kommuner. Vi er én af blot 3 skoler
i Vejle Kommune, som har fået lov at være
med i dette fantastiske projekt.

3. klasses elever danser lystigt hver fredag.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Et aktivt lokalområde
– også på nettet!
www.Vonge-Kollemorten.dk
www.vongekollemorten.wordpress.com
www.facebook.com/Vonge.Kollemorten

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
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Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave

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 tilberedes 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 -
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Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Menighedsrådet – dansk demokratis moder
Af Søren E. Jensen
Når der til efteråret er valg til menighedsrådet, tænker de færreste sikkert over,
at lige præcis menighedsrådet er det første eksempel på ægte demokrati i Danmark.
Den ansvarlige for de såkaldte menighedslove er en og samme mand, Venstrehøvdingen J.C. Christensen, som efter systemskiftet i 1901 hurtigt satte sig for at
demokratisere kirken og gøre den til en ægte folkekirke.
Det kan lyde simpelt, men det var det langt fra. Først og fremmest stod J.C.
Christensen overfor det problem, at der ikke var nogen lovgivning på det kirkelige område, hvad der i øvrigt stadig ikke er. Den dag i dag hedder det i Grundloven, at folkekirken ”ordnes ved lov”, sådan som det blev noteret ved den første
grundlov i 1849. Når lovgivningen aldrig er blevet ordnet – og det var J.C. Christensens andet problem – skyldes det, at vi i den evangelisk-lutherske kirke hylder det almindelige præstedømme, hvor kun Kristus er overhoved. Netop derfor
er det nærmest umuligt at lave en kirkelig lovgivning, da den uundgåeligt vil føre
til, at nogen får mere magt i kirken end andre. Og så er det almindelige præstedømme, hvor vi alle er præster, biskopper og paver, gået fløjten.
Hvordan løste J.C. Christensen så det? Ja, umiddelbart havde han nok foretrukket en egentlig løsrivelse af folkekirken fra staten - hvad der givetvis ville
have sparet os for mange efterfølgende diskussioner, som til gengæld givetvis

var blevet afløst af andre – men da stemningen ikke var til det lavede i han stedet en lovpakke, der i hele den danske forvaltnings historie må siges at være
helt enestående. J.C. Christensen fandt nemlig en teknisk udvej til at løse det
teologiske problem med, at vi alle er biskopper og paver fra dåben af ved at
decentralisere den kirkelige magt så meget, som det overhovedet lod sig gøre.
Hvor det hidtil havde været et kirkeligt råd bestående af biskopper og teologiske
professorer, der reelt havde magten i kirken, blev det nu bredt ud til menigmand
ved at lade de nyoprettede menighedsråd bestemme over kirken. Og ikke bare
fik menighedsrådene en helt uhørt magt, hvor de blandt andet - som vi jo kender
det - kom til at bestemme over præstevalget, selve omfanget af demokratiet i
menighedsloven var set med datidens øjne direkte revolutionært: Enhver over 25
år, der ikke var nægtet adgang til nadverens sakramente, havde valgret og var
valgbar til et menighedsråd. Det gjaldt også kvinder og fattige, og som sådan kan
Menighedsloven fremhæves son dansk demokratis moder.
Den voldsomme magt til menighedsrådene mødte stor modstand fra alle sider,
men det lykkedes den listige J.C. Christensen at sætte lovene igennem, og mange år senere - i 1922 - forfladigede han endda - og ordet er her ikke nødvendigvis
negativt ment - den kirkelige struktur yderligere ved også at overlade bispevalget
til menighedsrådene.
Sådan er det stadig, og den almindelige fordom om, at et menighedsråd bare
er en lille, sluttet flok, som engang imellem mødes og drikker kaffe, men i øvrigt
ikke har nogen egentlig indflydelse, holder under ingen omstændigheder stik.
Tværtimod er menighedsrådet det mest magtfulde organ i hele kirken, også mere
magtfuld end præsten; ja ligefrem mere magtfuld end biskopperne, selvom en del
af dem efterhånden optræder som folkekirkens øverste beslutningsorgan; i hvert
fald i pressen, i virkeligheden er det anderledes.
Der er således god grund til at møde op til det opstillingsmøde, som er ved at
blive arrangeret. Dato og klokkeslet vil fremgå i det næste kirkeblad.
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Sogneudflugt

Onsdag den 15. juni 2016 - Turen går i år til Himmelbjerget
Der er opsamling ved Kollemorten forsamlingshus kl. 09:00
og fra Sandalplads i Vonge kl. 09:10.
Vi starter med at køre til Sønder Vissing Kirke. Derefter går turen videre til
Himmelbjerget, hvor vi skal spise frokost på
Hotel Himmelbjerget.
Efter frokosten er der sejltur på Silkeborgsøerne.
Kaffen nyder vi på den smukke sejltur.
Prisen for turen er 250 kr.

Tilmelding senest den 6. juni.
Marianne Keller: Tlf. 25 36 35 09
mail: m-keller@jubii.dk
Karl-Holger Kristensen: Tlf. 20 66 37 51
mail: k-hk@live.dk

En aften med Beatles sange

Beatsalmer – All You Need Is Love – koncert i Øster Nykirke Kirke
Tirsdag den 27. september kl. 19.30
Hele kirkerummet tages i brug, når Beatsalmer besøger Øster Nykirke Kirke tirsdag den 27. september. Konceptet Beatsalmer består i at sammenstille stærke
bibeltekster med udvalgte sange fra beat-perioden (1960’erne og 1970’erne).
Herved forsøger musikerne at give en ny indfaldsvinkel til forståelse af såvel
bibeltekster som beatsange.
Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor bibelteksterne læses op
af en skuespiller, og beatsangene spilles i helt nye arrangementer i en unik konstellation bestående af sammenspil mellem kirkeorgel, klaver og sang. Musikken
klinger altså samtidigt fra begge ender af kirken, som den aldrig er hørt før!
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Musikerne turnerer med 3 forskellige koncerter:
”Salmer fra en Beat-tid” – uropførelse i 2006
”All You Need Is Love” – uropførelse i 2009
“Rock, Håb & Kærlighed” – uropførelse i 2013

Fra venstre pianist Bjørn Krog Thesbjerg, organist Tore Bjørn Larsen, skuespiller/oplæser Tina
Kruse Andersen og sanger Simon Mott Madsen.

Koncerten ”All You Need Is Love” forsøger at finde klangbund for nye tanker i
en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer.
Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet,
men mulig tvetydighed i sangteksterne – akkurat ligesom der i skønlitteraturen er
adskillige emner, motiver og tendenser, der kan stå i forbindelse med kristendom
og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof og vice versa.
Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går fra ensomhed til kærlighed, netop
på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle
Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er
hentet fra Det Nye Testamente.
Billetpris 100 kr. Billetter kan købes hos købmændene i Vonge og Kollemorten
samt hos graver Tina Kiær. Forsalg fra torsdag den 1. september!
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Kirkekoret ved Øster Nykirke og Vonge Kirker
Kirkekoret er et voksenkor bestående af 24 sangere, som medvirker ved
udvalgte gudstjenester og ca. 2 koncerter årligt.
Vi øver hver torsdag kl. 19.30 – 21.30 i konfirmandstuen i Øster Nykirke
Præstegård. Første gang efter sommerferien er torsdag den 1. september.
Vi vil meget gerne have flere herrestemmer!
Skulle man have lyst til at synge i kirkekoret, kan man kontakte
organist Inge Hermann på tlf. 21 63 39 46 eller på mail@ingehermann.dk

Foto: Christina Mosegaard, Give Avisen
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Øster Nykirke kirke

Begravede / bisatte:
25.02.2016
26.02.2016
04.03.2016
15.03.2016
18.03.2016

Døbte:

17.01.2016
24.01.2016
31.01.2016
21.02.2016
21.02.2016
20.03.2016
03.04.2016

Lonny Prindal-Nielsen
Johannes Karl Kristensen
Bodil Madsen
Gudrun Andersen
Hans Otto Brødsgaard

Oliver Holger Liljeqvist Vistisen
Maja Grønlund Sørensen
Hans Kjemtrup Høyer
Freja Gødvad Ørnsholt
Asger Skovbjerg Raben Jeppesen
Adam Brødsgaard Møller
Storm Christian Rasmussen

Vonge kirke
Begravede / bisatte:

22.03.2016 Marie Henriksen
06.04.2016 Karen Jeppesen

Døbte:

07.02.2016 Thomas August Rahbek Lauritsen
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Sognepræst vikar
Søren E. Jensen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 40 45 22 16
E-mail:seje@km.dk

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk
Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk
Kirkesanger :
Caroline Christensen
Kirkesanger :
Esther Liboriussen
Kirkesanger :
Lars Petersen
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Dato:
8/5

GUDSTJENESTE
Helligdagens navn Øster Nykirke

Vonge

6.s.e.Påske

9:30

15/5

Pinsedag

9:30

11:00

16/5

2. Pinsedag

22/5
29/5
5/6
12/6

Trinitatis Søndag
1.s.e. Trinitatis
2.s.e. Trinitatis
3.s.e. Trinitatis

Friluftsgudstjeneste, Friluftsgudstjeneste,
Give
Give
11:00
9:30
11:00 v/GBL
11:00
9:30
9:30
11:00

19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
24/7
31/7
7/8
14/8
21/8
28/8
4/9

4.s.e. Trinitatis
5.s.e. Trinitatis
6.s.e. Trinitatis
7.s.e. Trinitatis
8.s.e. Trinitatis
9.s.e. Trinitatis
10.s.e. Trinitatis
11.s.e. Trinitatis
12.s.e. Trinitatis
13.s.e. Trinitatis
14.s.e. Trinitatis
15.s.e. Trinitatis

11/9

16.s.e.Trinitatis

11:00
11:00 v/GBL
9:30
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30 v/GBL
11:00
9:30
11:00

9:30
11:00
9:30
11:00 v/GBL
Børnegudstjeneste
9:30

Gymnastiksæsonen blev afsluttet
med et brag af en opvisning
Den 19. marts var hallen pyntet og klar til

årets gymnastikopvisning, hvor vores egne
hold, skolens dansehold samt DGI Sydøstjylland Aspiranthold skulle på gulvet.
Alle var spændte, da indmarchs musikken gik i gang og gulvet skulle indtages.
Aspirantholdet var det første hold på gulvet
og de fik med en rigtig flot opvisning skudt
dagen i gang og sat godt gang i publikum.
Det er skønt at se, at drenge også kan lave
gymnastik til Backstreet Boys.

Derefter var det alle vores egne hold, der var
på gulvet og alle små som store gøre det så
godt. Også skolens dansehold var på gulvet
for at vise, hvad de har brugt nogle af deres
frikvarterer på og hold da op de kunne lave
gymnastik og danse.

Det sidste hold på gulvet var ”De svedige mænd” og tror da vist også de fik
nogle kvinder til at svede – i hvert fald
fik de folk op af stolene og stemningen i
top, da de sluttede af med fed musik, hat,
solbriller og musklerne blev vist frem.

Dagen blev sluttet af med tak til alle instruktørerne for en fremragende indsats sæsonen igennem og derefter fælles udmarch.
Det var en rigtig god eftermiddag med mange glade mennesker både gymnasterne og de
207 tilskuere, der var mødt frem for at bakke
op om holdene.
Tak fordi I kom !
Fra gymnastikbestyrelsen
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Nyt fra Vonge-Kollemorten
Spejderne
af Rosa Kjær Jørgensen

Fra DM i spejder 2016

April betyder forår og forår betyder masser
af udendørsaktiviteter hos spejderne og i år
er ingen undtagelse.

Juniorerne har for nylig været på 2 weekendture…den ene var en overnatning, hvor
programmet var tætpakket med spejderaktiviteter (pionering, knob, madlavning på trangia og over bål, kort & kompas, GPS, morse,
masser af koder, genkendelsesopgaver, pakdin-rygsæk, en tvungen DM-opgave og meget mere). Juniorerne blev sat sammen 2 og
2 og fik ”holdvis” ansvaret for at tilegne sig
al den viden, som de kunne indenfor ”eget”
område.
Den anden tur gik til Trevæld. Denne weekend skulle det vise sig, om vores juniorer
kunne stå distancen i kvalifikationsrunden
til DM. På trods af deres alder (juniorpatrulje) deltog de på lige fod med alle de øvrige
trop og seniorpatruljer – dog kunne de ikke
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gå videre til 2. del af DM. De fik brug for
rigtig meget af det lærte, og det viste sig, at
”tovholder-funktionerne” virkede…2 og 2
tog de ansvaret, når ”deres ansvarsområde”
var i spil. Samarbejdet i patruljen blev sat
på en hård prøve efterhånden som søvnmangel, tidspres, regnvejr m.m. meldte sig, men
med Ayane som forsanger på ”Mester Jakob”
(sunget på japansk) blev det at synge deres
redningsplanke….vi ledere hørte dem af og
til synge rundt i området, og så viste vi, at de
stadig holdt fanen højt. Vores juniorer endte
på en 12 plads (der deltog 18 tropspejder
patruljer) - det er faktisk rigtig flot, når man
tænker på, at de er mindst 2 år yngre. Vi glæder os allerede til DM i 2018.
Distriktsturneringen for bæver og ulve (de
mindste) er lige om hjørnet….vi har en enkelt patrulje, som deltager – turneringen er
uden overnatning, men kræver stadig, at man
ikke har ”sovet-i-timerne”.

Alle enheder har i dette forår arbejdet med
førstehjælp….hver enhed på sit plan. Vi synes, at det er vigtigt, at spejderne lærer førstehjælp, og det er bestemt ikke kedeligt, når
lederne i situationen er besvimet og derfor
skal lægges i sikret sideleje. I forbindelse
med indførelse af de nye skraldespande har
bæverne sorteret affald og lavet skralderobotter – de har også lavet lysestager og støbt
lys. Ulvene har bl.a. lavet fuglehuse og lært
at rejse telt. Begge enheder har været på fælles tur til Falck stationen i Give, hvor de fik
en tur i brandbilen.
Alle vores ledere opfordres til løbende at
tage på kursus, og det har flere benyttet sig af
i dette forår. Det giver fornyet ”liv” i spejderhytten og helt sikkert også et godt input for
deltagerne. Det er vigtigt, at vi følger med
tiden, både hvad angår spejderaktiviteter, nyheder og udfordringer / nye tiltag fra korpset
(KFUM-spejderne i Danmark), og samtidig
er det også rigtig godt for ledernes fællesskab / ”team-spirit” at være af sted sammen
- det giver mulighed for at tænke tanker på
tværs af enhederne og lære hinanden bedre
at kende.
Efter generalforsamlingen i februar har vi endelig en fuldtallig bestyrelse, det nyder såvel
ledere som undertegnede rigtig godt af. Kassereropgaven er kommet på andre hænder og
lederne har ro til at holde fokus på det daglige spejderarbejde. Bestyrelsen er kommet
i arbejdstøjet - deres arbejde er at sikre rammerne for spejderarbejdet. I skrivende stund
arbejdes der med sponsorater, nyt logo, flere
lederressourcer og den kommende arbejdsdag, hvor vores ”hængekøjehotel” skal laves
færdig. Vi har fået sponseret 10 hængekøjer,
og det er meningen, at de dels skal bruges
til overnatning i naturen men også på egen
plads. Vi glæder os til at indvie køjerne.

juni, denne dag mødes alle spejdere. Der uddeles årsstjerner, og de som skal skifte enhed
”rykkes op” denne dag. Vi glæder os til at se
såvel spejdere som forældre.
Efter sommerferien starter vi vores aktiviteter i uge 33 – på nuværende tidspunkt forventer vi at kunne tilbyde spejderaktiviteter
i følgende aldersgrupper (de første 2 gange
er gratis):
*Bævere:

Bh kl. – 1. kl.

*Ulve:

2. - 4. kl.

*Juniorer/trop:

5. - 7. kl.

*Senior/rover:
17+ (denne aldersgruppe
holder deres egne møder)
Vi holder til på Hærvejscenteret, dels i lokaler ”ovenpå” Børnehaven Kolbøtten og dels i
vores hytte på spejderpladsen. I perioden fra
påske og til efterårsferien er det udendørsaktiviteterne som præger vores møder, så påklædning efter vejret.
Du kan finde programmer og mødetidspunkter på:
Vores hjemmeside:

www.vk-spejderne
Følg os på facebook:

Vonge-Kollemorten Spejderne
Vi glæder os til at se dig – vi har plads til
flere, både spejdere og ledere!!
På gensyn og en god sommer til alle læsere.
Rosa Kjær Jørgensen
Gruppeleder

Sidste møde inden sommerferien er den 15.
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v/ Michael Kjær

Nordvangen 50, 7173 Vonge

KOLLEMORTEN
TØMRER OG SNEDKER

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

M. 20 49 29 78

www.smkbyg.dk

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

7580 3398

alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
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Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 Mobil 40 63 36 93
●

Trætrapper fremstilles efter mål

Mit første DM
af Ayane Tsutsumi

Siden jeg kom til Danmark i august, har

jeg været et medlem af Vonge-Kollemorten Spejderne (næsten 9 måneder). Jeg
har deltaget i spejder aktiviteterne hver
tirsdag og lært mange ting. Jeg har lært
hvordan man kan lave bål, hvordan man
kan bygge bivuak, hvordan man kan bruge kniv, mange slags knob, koder, osv. I
Japan havde jeg desværre ikke så mange
muligheder til at opleve natur, derfor er
det virkelig sjovt for mig og interessant
at lære om natur og bruge spejder teknikkerne i naturen.
Den 1.- 3. april fik jeg en rigtig god mulighed til at prøve min viden, som jeg har
lært til spejder i Danmark. Jeg har deltaget i ”DM i Spejder 2016” sammen med
mine seks spejder kammarater fra femte
og sjette klasse. DM betyder ”Danmarks
Mesterskab” og er en konkurrence for
alle spejderne i Danmark.
Der var næsten 100 spejdere til DM,
og vi fik mange opgaver. Vi skulle løse
mange poster ved at bruge vores spejder
kundskaber, vi skulle selv lave vores lejrplads (spisebord, køkkenbord, bålplads,
fedtfælde, indgangsportal og indhegning
af vores plads – alt sammen med reb
og rafter). Vi skulle også lave mad selv,
uden at vi ved, hvilken ingredienser vi
kan få, og hvad vi skal lave. Før vi tog
til DM, havde vi forberedt os meget, og
derfor troede jeg, at vi var helt klar til
det. Imidlertid - det var ikke så nemt,
som jeg havde tænkt på - det var faktisk
VIRKELIG svært. Det var hårdt at løbe
og løse posterne indtil kl. 11 om aften,
holde øje med tiden hele dagen, bygge
mange ting og lave mad selv, med kun
os syv spejder. Vi blev godt nok trætte

på grund af det hårde DM program men
selv om det var meget hårdt, skulle vi
huske at lave samarbejde for at løse alle
disse opgaver.
Som tiden går, har vi alle sammen fundet
ud af, hvad vi skal lave for vores gruppe,
og hvordan man kan gøre det. Vi blev i
stand til at tænke på de andre medlemmer i patruljen, hjælpe hinanden meget,
og da vi blev trætte, så sang vi bare hele
tiden (Mester Jakob på japansk). Efter at
vi har fundet ud af det, gik alting rigtig
godt. Selv om det stadigvæk var hårdt,
var det rigtig hyggeligt at være sammen.
Selv om vi var trætte, kunne vi arbejde
hårdt ved at synge og være glad. Vi har
løst mange opgaver, lavet vores dejlige
lejrplads og dejlige mad og dessert. Jeg
synes det var det hyggeligste tidspunkt,
at vi havde lavet vores plads helt selv og
spist aftensmad og snakket sammen. Det
var rigtig sjovt.
I den DM tur har jeg lært mange ting.
Selvfølgelig jeg har lært flere spejder
teknikker, men jeg synes jeg har lært
mere vigtige ting. Jeg har lært, hvor vigtigt samarbejde er, hvor vigtigt at lytte
til de andre, og hvor vigtigt at nyde mig
selv. Også jeg blev i stand til at have tillid at finde en løsning for problemer, bestemme ting selv efter den DM tur.
Som juniorpatrulje kunne vi ikke komme videre til 2. del af DM, men jeg er
virkelig tilfreds med den tur. Jeg er glad
for, at jeg kunne have sådan dejlige spejder venner. Hvis jeg var alene, kunne jeg
ikke klare opgaverne - absolut ikke. Jeg
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elsker dansk natur, fede spejder ting, dejlige spejder venner. Jeg har kun 80 dage
tilbage indtil jeg rejser hjem til Japan.
Jeg vil gerne lære og opleve så meget,
som jeg kan. Jeg er sikker på at spejder
også bliver en af de vigtigste minder af
mit liv i Danmark. Den næste DM er to
år senere (2018). Selvfølgelig det er jo
lidt svært for mig at deltage det, men jeg
virkelig glæder mig til at høre at mine
spejder venner gør det endnu bedre end
denne gang. Eller måske jeg kommer til
Danmark...?

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 arrangementer. Mail til estorgaard@email.dk med dit indlæg.
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Utraditionel generalforsamling
i ØNIF var en succes
De

traditionelle generalforsamlinger i
ØNIF’s afdelinger blev i år erstattet af en
fælles, så alle afdelinger var repræsenteret
på samme tid.
I ØNIF arbejder vi med sammenhold og samarbejde mellem de forskellige afdelinger, for
der er masser at samarbejde om, blandt andet
også generalforsamlingen, som ofte er lidt
”kedelig” og noget der ”skal overstås”.
I år havde vi valgt at give mulighed for at
komme og prøve de forskellige sportsgrene,
så et lille legeland blev etableret i hallen, så
de 4 afdelinger blev præsenteret på hver deres måde.
Der var god opbakning – dog kunne der sagtens have været mange flere, men al start er
jo svær, så vi er meget tilfredse med tilslutningen.

Generalforsamlingerne foregik i hallens cafeteria, hvor såvel hovedafdeling som alle
afdelinger fortalte om deres ”året der gik”,
hvilket var rigtig godt, da alle så fik informationer om andre afdelinger, og ikke kun den
ene, som man måske er en del af.
Efterfølgende har vi fået rigtig god feedback
på denne nye metode, så mon ikke det bliver
måden vi gør det på fremover, indtil vi måske finder på noget helt andet.
Tak for samarbejdet med alle afdelinger, såvel tidligere som nye medlemmer af bestyrelserne, uden jer kan vi lukke og slukke,
dejligt at alle bestyrelser nu er fuldtallige.
Erna Storgaard
Formand for ØNIF hovedafdeling.

Den sportsgren der faktisk ”trak flest” var
badminton, som rigtig mange at børnene gerne ville prøve af, og hvorfor nu det? – jo måske fordi at dette prøver de ikke så ofte, altså
ud over hjemme i haven, måske i blæsevejr,
så man ikke rigtig kan styre noget som helst.
Energien på badmintonbanen blev faktisk
allerede samme omsat til, at der sikkert til
efteråret bliver junior badminton igen, da 2
personer gav udtryk for godt at ville være
med til at stå for det, så hold øje med opslag
om det senere.

Der var mødt en del op til legedag i hallen
til ØNIF’s generalforsamlinger.
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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

Verners Køreskole
Mosevej 1
7173 Vonge

●

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

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

A. M. Rengøring

Er der beskidt så kommer vi tit

Ausra
ausra30@xxx.lt

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

Ledig
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tlf. 5013 1586
Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge
Danmark

Håndbold
af Nadia Albrechtsen

En flot håndboldsæson

Fra håndboldbestyrelsen skal der lyde en
stor tak til de mange spillere, der har valgt
ØNIF som håndboldklub i den nu forgangne
sæson. Det har været en forrygende sæson
på alle fronter. I ungdomsafdelingen var vi
næsten besat trænermæssigt inden start, og
vi er stolte af at have haft hold fra U6-U12.
En stor tak skal også lyde til trænerne, hjælperne og ikke mindst forældrene, som gang
på gang er villige til at hjælpe til med alt
det praktiske. Vi vil også gerne takke skolen
for et godt samarbejde både i opstarten med
håndboldkaravanen, men også hen over efteråret, hvor vi afholdte et stort DGI overnatningsstævne for U10/U12. Vi er meget glade
for samarbejdet, og har allerede flere bolde i
luften mht. den kommende sæson.

ØNIF. Der skal være plads til alle. U10 drengene skal fra næste sæson prøve kræfter med
JHF frem for DGI, da de trænger til andre
udfordringer. Vi glæder os til at følge dem.
Heldigvis har vi fornøjelsen af vores altid
spraglede og fnisende U12 hold, som også
næste år spiller i DGI mix rækken. Alle vores
hold deltog i DGI afslutningsstævne og fik
overrakt medaljer samt prøvet kræfter med
indløb til musik og røg. En meget stor oplevelse for især de små. Vores U10 hold har
også prøvet kræfter med en nyere form for
kamp (max. total stævner – og det gav sved
på panden)
Vi har valgt at holde fælles afslutning for
ungdomsrækkerne tirsdag d. 12. april med

Alle ungdomshold har i år været en del af
DGI stævnerne, som er lørdagsstævner der
afholdes i området. Vores hold har været
rigtig gode og har gennemgået en stor forvandling. Således spillede vores U8 hold sig
på langbane i stedet for kortbane efter jul,
og de unge U6 spillere drøner bare derudaf.
U10 pigerne har haft det lidt svært, men det
er tydeligt, at holdet er et sammentømret socialt hold – og det er netop, hvad vi står for i
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sjov i hallen, kampe og fællesspisning.
U14-pigerne har haft en god sæson, hvor
især deres tur til Holland i påsken, står klart
i hukommelsen. Vi har derfor valgt at lave en
artikel særskilt omkring deres tur, hvor der
er mulighed for at få et indblik i, hvad de har
oplevet på deres vej.
På seniorsiden, har begge damehold spillet
en flot sæson. Serie 2 endte som nr. 2 i deres række, og kan alt i alt se tilbage på en
tilfredsstillende sæson, med en nogle spændende og til tider lidt for tætte kampe.
Serie 3 har ligeledes spillet en formidabel
sæson, hvor de på helt fantastisk vis, sluttede
sæsonen af som puljens nr. 1, hvilket betyder, at ØNIF fra næste sæson har 2 hold i

serie 2. Det er jo vidunderligt!!
Serie 3 -herreholdet sluttede denne sæson af
som sidst i deres pulje, men kun med et enkelt point efter 4. pladsen. De har kæmpet
bravt og spillet flere tætte kampe, hvor det
har været marginaler som har afgjort kampen.
Seniorholdende holder afslutning i hallen d.
6 maj, hvor vi holder et brag af et gilde, til at
slutte denne sæson af på.
Tak for en fantastisk sæson til alle spillerne–
vi glæder os til at se jer alle til august, hvor
de fleste af trænerne er klar til endnu en tørn.
Det bliver stort!

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne
www.teatergarderoben-give.dk
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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

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL:
Arbejdsdag på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken
lørdag d. 11. juni 2016 kl. 09:30.
Vi starter med rundstykker inden vi begynder arbejdet, og vi slutter
af med en pølse når vi er færdige.
Medbring gerne haveredskaber.
Alle, store som små, er hjertelig velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig
Med venlig hilsen legepladsudvalget
(Spørgsmål så kontakt evt. Uffe Jensen på 51271038)

Så kwinder, - så skal vi i gang………
Hos Kollemorten Autoværksted vil vi prøve at samle en
flok damer til et ”Kvinde, kend din bil” arrangement.
Det vil foregå lørdag d. 18. juni, hvor personalet vil give et
indblik i hvad man kan og bør holde øje med i en moderne bil.

Vi har prøvet det før med succes, hvor det blev til en både lærerig og

inder, - så skal vi i gang………

rigtig sjov dag for både damer og personale.

emorten Autoværksted vil vi prøve at samle en

mer til et ”Kvinde, kend din bil” arrangement.

gå lørdag d. 18. juni, hvor personalet
vilen
give
et
Det bliver
dag

hvor mændene må blive hjemme, da de nok har

d man kan og bør holde øje med i en moderne bil.

en ide om, at de ved bedre, i forhold til damerne.

Vi vil vise lidt om de signaler bilen og de forskellige lamper viser og

t før med succes, hvor det blev til en både lærerig og

ig sjov dag for både vi
damer
personale.
vil og
prøve
at skifte

pærer, hjul m.m. og man må gerne medbringe sin

egen bil, hvis man har lyst til det.

dag hvor mændene må blive hjemme, da de nok har
om, at de ved bedre, i forhold til damerne.

de signaler bilen og de
viser og
og
Viforskellige
glæder lamper
os meget

ser frem til en lærerig og rigtig sjov dag.

te pærer, hjul m.m. og man må gerne medbringe sin

Indbydelse kommer senere men reserver datoen allerede nu.

egen bil, hvis man har lyst til det.

eget og ser frem til en lærerig og rigtig sjov dag.
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U 14 - håndboldpigerne
i Holland
af Nadia Albrechtsen

Langfredag kl. 8 var der afgang for 13 mo-

dige U14 piger, som sammen med deres to
trænere, Thomas og Jesper, samt holdleder,
Anette, drog mod Arnhem Cup i Holland,
hvor der ventede dem en masse udfordrende håndboldkampe og mindst lige så meget
sjov og hygge. Begge trænere havde inden
afgang brugt lang tid på at besvare de mange
teenagepigers spørgsmål, omkring hvad de
skulle pakke og undlade at pakke.
Turen derned tog ca. 10 timer i bus med egen
chauffør. Tiden blev udnyttet til fulde, med
kortspil, filmkiggeri, slikspisning og ikke
mindst en masse snak og grin.
Kl. ca. 1730 ankom bussen til Beekdal Lyceum, som er skolen, hvor holdet skal overnatte de næste par dage. Der blev pakket ud,
og senere spist aftensmad, hvorefter der var
åbningsceremoni. Her blev flagene båret
ind fra de repræsenterede lande. Stævnet
var for i alt 1300 deltagere fordelt fra Tyskland, Schweitz, England, Frankrig, Holland
og Danmark. Herefter blev der spillet en
åbningskamp imellem de lokale herrer fra
Arnhem og engelske Liverpool HC. Herefter begyndte trætheden så småt at melde sig,
hvorfor mange af pigerne kravlede i soveposerne og gjorde sig mentalt klar på den lange
dag der ventede dem.
Lørdag d. 26. marts
Lørdagens første kamp var mod HWE Homburg fra Tyskland. En tæt kamp, hvor holdene skiftes til at være foran. Da dommeren
fløjtede af, var det dog ØNIF som var foran
10-9, og pigerne kunne fejre stævnets første
kamp med en sejr.
Ventetiden imellem kampene gik med at
hyggesnakke og se en masse håndbold. Især
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nogle af drengespillerne, virkede til at fange
opmærksomheden hos pigerne.
Lørdagens anden kamp blev spillet mod
Hollandske Savosa. Det viste sig at være et
stærkt hold som spillede et højt tempo. ØNIF
havde svært ved at score på de mange chancer, som de ellers flot fik spillet sig til, hvorfor kampen desværre endte med et nederlag
på 4-7 til ØNIF.
Nederlaget blev skyllet af med et bad og en
omklædning, hvorefter turen gik til den lokale gågade, hvor den stod på et højdepunkt for
pigerne: SHOPPING!! Kosmetik, pynteting,
sko, tøj og ikke mindst en tur på McDonalds
er bare nogle af de ting pigerne fik de næste
par timer til at gå med.
Efter en grundig gennemgang af gågadens
butikker, gik turen igen hjem til skolen, hvor
alle de nyindkøbte ting blev lagt af. Aftensmaden blev indtaget på det lokale college,
ligesom aftenen før. Herefter ville nogle af
pigerne i svømmehallen og nogle ville gerne
tilbage til skolen for at slappe af og høre musik. Begge grupper hyggede sig gevaldigt.
Inden sengetid samledes alle til en evaluering af dagen, samt en snak om hvad der
skulle foregå den efterfølgende dag, hvor de
fra morgenen af, skulle have pakket alt deres grej ned igen, så de var klar til afrejse.
Trætheden var igen kommet snigende efter
en lang dag med en masse indtryk. Heldigvis
kunne pigerne sove lidt længere søndag morgen, da deres første kamp umiddelbart skulle
spilles lidt senere på formiddagen.
Søndag d. 27. marts
Morgenmaden blev indtaget, grejet blev pakket og alle var klar til afgang ud til hallen
for at spille de sidste par håndboldkampe.

Desværre opdagede trænerne, at de havde
overset en morgenkamp i programmet, som
gjorde, at pigerne naturligvis blev ”taberdømt”. Rigtig ærgerligt, men pigerne virkede nu ikke utilfredse med at have sovet lidt
længere.
Første kamp pigerne spillede var mod Winter Tigers fra Schweitz. Et hold som spillede
meget offensivt i deres forsvar, hvilket ikke
helt passede ØNIFs piger. Pigerne udnyttede
stadig ikke deres chancer fuldt ud, men fik
alligevel kæmpet sig frem til 5-5. Det kunne
dog ligeså vel have endt i et nederlag, hvis
ikke det havde været fordi at ØNIFs målmand reddede et straffekast 30 sekunder før
slutfløjt.

turen mod Danmark, i stedet for at vente til
festen sluttede til midnat. Der tages afsked
med drengene, hvilket ikke var helt nemt.
Nogle af pigerne havde fundet nogle drenge
fra Schwitzerland (som de selv samme piger
mente betød Østrig. Afsked blev der dog taget, og turen gik mod Danmark.
Den første times tid snakkes der livligt i
bussen, om alle oplevelserne. Pigerne var
enige om, at det havde været udfordrende at
spille mod hold fra andre lande, ligesom det
havde været lærerigt at skulle tale engelsk/
tysk uden for skolen. På det sociale plan gav
pigerne udtryk for, at være blevet rystet mere
sammen og nu komme hjem med et stærkere
sammenhold.

Stævnets sidste kamp var i mod tyske KSG
Bieber, hvilket igen var et hold som havde
et meget offensivt forsvar. Det var generelt
et stærkt hold, som spillede godt. Pigerne
kæmpede hvad de har lært, men måtte se sig
slået med 9-4.

Mandag d. 28. marts kl. ca. 8 trillede bussen ind i Vonge og pigerne tog afsked med
hinanden.

Efter stævnet sidste kamp, var der ventetid
indtil aftensmaden, som blev indtaget kl. ca.
18. Herefter var der afslutningsfest i hallen.
Pigerne var dog lidt trætte og al den ventetid
sled på dem. Holdleder, Anette Spangsberg
trak dog pigerne med ned for at danse i hallen, og hun kom kort efter alene tilbage og
havde efterladt pigerne på dansegulvet. Lidt
efter lidt, kom pigerne dog tilbage over de
næste par timer. Nogle af pigerne fandt dog
nogle søde drenge, som de faldt i snak med.
Chaufføren ankom kl. 23.15 og det blev
vedtaget ved afstemning, at de skulle starte

Jesper og Thomas vil slutteligt på klubbens
og holdets vegne gerne takke Marianne Nymann for at ordne alt omkring transporten til
Holland og hjem igen. Det har været et stort
arbejde, som vi værdsætter du har gjort. Lige
sådan skal der også lyde en tak til holdleder,
Anette Spangsberg, som brugte hendes ferie
sammen med pigerne i Holland. Det har ligeledes været en kæmpe hjælp, som vi er glade
for du har givet os.

En fantastisk håndboldtur, som varmt kan
anbefales til andre hold.

Slutteligt skal der lyde en tak til alle U14spillerne for en helt fantastisk tur.
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Ledig

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 ovennævnte 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.
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Vonge & Omegns
Borgerforening
Aktiviteter 2016
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. ARRANGEMENTERNE SLÅS OP VED HALLEN, 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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Gymnastiksæsonen starter
op i uge 35

- hold øje med Give Avis og hjemmesiden i august
for nærmere info omkring træningstider.

www.ønif.dk
Hatten - Lokalrådet for Øster
Nykirke Sogn

Hatten

- Har som formål at styrke udviklingen i lokalsamfundet Øster Nykirke sogn.
- Arbejder for at udbygge sammenholdet og
samarbejdet mellem foreninger, institutioner,
- Lokalrådet
interessegrupper og borgere i Øster nykirke sogn.
- Giver via koordinatoren hjælp og støtte til
For Øster Nykirke Sogn
udvikling
Liste over lokalrådet Hatten’s bestyrelse
2015 af nye initiativer/ideer, som er til gavn
for lokalsamfundet.
Navn
Formand:
Erna Storgaard

Adresse

Kontaktoplysninger

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

Niels Bork

Pilevænget 3, 7173 Vonge

Anita Thisgaard

Sønder Hedevej 11, 7173 Vonge

Else Marie Nissen

Assenholtvej 3, 7173 Vonge

Tlf. 40 55 04 89
mdn@recker.dk
Tlf. 40 43 66 16
nb@cad.dk
Tlf. 20 74 85 89
anitathisgaard@gmail.com
Tlf. 30 89 84 54
hoejskole09@yahoo.dk

Suppleanter:
Lone Hedegaard Hansen

Bygade 83, 7173 Vonge

Jacob Lauritsen

Nordvangen 2, 7173 Vonge

Tlf. 24 40 72 06
Lone408@hotmail.com
Tlf. 31 41 34 54
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Lokalrådet Hatten, v. formand Torben Spejlborg, tlf. 24 91 67 89 mail: hattehuse

Club 99
af Hanne Hansen

Nu er vores seson ved at være slut. Vi har haft mange gode eftermiddage og en fantastisk aften
med ” Klunserne” hvor vi var 59 glade mennesker der spiste, sang og hyggede os.
Vi har så tilbage en udflugt den 19/5, hvor vi besøger Nygårds Jagtmuseum ved Nr. Nebel.
Den 9/6 kommer SMARTEX med sommertøj til ca. halv pris, det er i samarbejde med Æ’
lille Klub.
Den 16/6 fælles grill ved petanquebanerne. Vi holder 10 års jubilæum for ibrugtagning af
”HUSET”. Grills er klar ca. kl. 12:00.
God Sommer

Æ’ LILLE KLUB

i Vonge
starter op igen i uge 37
nærmere info sener ” god sommer”
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Kom til

SKT. HANS
torsdag d. 23. juni kl. 18.00
på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken
Medbring dit eget mad - vi tænder grillen.
Drikkevarer kan købes.
Båltale kl. 20.00.
Vi glæder os til at se jer.

Hilsner fra
Vonge og Omegns Borgerforening

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Et aktivt lokalområde
– også på nettet!
www.Vonge-Kollemorten.dk
www.vongekollemorten.wordpress.com
www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
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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

Jubilæumsfest i Kollemorten
Sommerfesten kan i år holde 40 års jubilæum
af Jørgen Mikkelsen

Programmet er endnu ikke helt fastsat, men

der arbejdes på at markere det med maner.
Da jeg er en af dem, der kan huske Birthe
Kjær var i garagen, skulle jeg lige for sjov
høre hvad det ville koste. 75.000.- kr.
Det holder vores budget nok ikke lige til, så
vi har i stedet lavet aftale med The Powls J
The Powls er bl.a. kendt fra deres optræden
til Jelling Festival, hvor de til stor morskab
underholder og spiller en god gang festmusik. De spiller også ofte til store fester, bl.a.
firmafester m.m.
Vi vil gerne forsøge at finde lidt billeder
m.m. fra de 40 år der er gået, så har du noget
liggende må du gerne sige til !
Vi ved endnu ikke helt, hvordan det skal bruges, lidt afhængig af hvor meget vi får.
Er der nogle der har bøllehatten og T-shirt
med Hærvejsbyen Kollemorten liggende,
kunne de også være sjove at have med.

Begynd allerede nu, at planlægge optog. Det
kunne være sjovt at se nogle af de ”gamle”
indslag igen.
Vi glæder os til et brag af en sommerfest.
Eneste udfordring kan blive hænder! Vi kunne rigtig godt bruge flere i festudvalget, eller
bare i løbet af ugen.
Også gerne søndagene hvor telt skal op og
ned.
Kontakt Jørgen Mikkelsen på FB eller mobil
28103414
På gensyn til årets sommerfest i
Kollemorten

Lige nogle vigtige datoer til kalenderen!
Tirsdag den 26 Juli: Bankospil
Torsdag den. 28 Juli: Fællesspisning med
jubilæumsmenu. Konditur og ???
Lørdag den. 30 juli: Fælles morgenkaffe
kl. 09:00, Jubilæumsoptog med start kl.
13:00, Aftenfest kl. 19:00 Musik The Powls
Husk at komme fra start, da The Powls giver ca. 30 min. ren underholdning.
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Godt gang i planlægning af årets
høstfest i Vonge
af Erna Storgaard

Høstfesten i Vonge er en årlig tilbagevendende begivenhed, som består af såvel tradition som fornyelse.
Planlægningen af årets høstfest, som foregår
fra d. 4.-10. september, er rigtig godt i gang.
Høstfestudvalget, der består af 11 personer,
forsøger hvert år at finde på nogle nye tiltag,
som gør at aktiviteterne i løbet af høstfestugen til stadighed fornyes og justeres, så de
stemmer overens med lokalbefolkningens
ønsker og forventninger.
Det er således et par år siden vi første gang
afholdt mini-festival med forskellige bands
fredag aften, det fortsætter vi med, da der er
mange deltagere denne aften, hvor der også
er mulighed for at købe mad på festpladsen i
form af en Vonge-burger.
Bankospillet torsdag aften er også en stor
succes, og fortsætter i lighed med tidligere
år, det er helt fantastisk at opleve det engagement der er sådan en aften, og skønt at se at
rigtig mange bakker op, også med sponsorgaver, så stor tak for det.
Lørdag er en travl dag i høstfestugen, her
starter vi med fælles morgenmad i hallen, altid med meget stor opbakning fra mere eller
mindre morgenfriske deltagere.

gang, men vi håber da at flere melder sig til
denne aften, hvor der er rig mulighed for at
komme i snak med hindanden på kryds og
tværs af lokalområdet.
Vi ønsker i høj grad at også tilflytterne kommer med til høstfesten, altså alle aktiviteter
– ugen igennem, så hermed en opfordring til
alle, om at sørge for at spørge jeres nye nabo,
eller ”dem nede ad vejen” til også at deltage,
det er alt sammen med til at styrke sammenholdet i vores lokalområde.
Husk desuden at ”høstfest i Vonge” har en
facebook-gruppe, hvor der løbende kommer
informationer mv.
Har du lyst til at hjælpe med et eller andet,
er du meget velkommen til at kontakte Erna
Storgaard på mail: ernastorgaard@gmail.
com eller telefon 25277880 – der er altid
plads til flere frivillige hænder ugen igennem.
Vel mødt til endnu et brag af en høstfest i
Vonge.
På vegne af høstfestudvalget
Erna Storgaard

Optoget igennem Bygade er lidt af en udfordring, der er ikke helt så mange deltagere
som vi kunne ønske os, så hermed en klar
opfordring til at flere deltager med forskellige indslag, så det ikke kun er nogle ganske
få der hvert år deltager, så begynd allerede
nu med planlægningen, så du/i er klar d. 10.
september.
Aftenfesten om lørdagen kunne engang tiltrække omkring 500 spisende, i dag er vi
omkring 200, hvilket er noget af en ned50
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Hvalen Hvalborg var en del af optoget ved
høstfesten i 2003.

Kom frisk piger
Kom frisk piger – nu skal vi lave gymnastik.
Jeg vil gerne lige lave lidt reklame for et nyt gymnastikhold,
der starter op i den kommende sæson.
Holdet er for voksne piger i alderen 25 år og opefter. Det er et hold for dem, der har lyst til
at lave rytmisk gymnastik med alt hvad det indebærer af sving, styrke, spring over gulv, små
sekvenser, isolerede bevægelser og meget mere.
Men frem for alt sjove træninger med masse af sved på panden.
Hold øje med opslag i Give Avis, rundt i byen og på hjemmesiden i forhold til træningstid,
når sæsonen nærmere sig. Det gælder også for foreningens andre hold.
Håber at se mange af jer!
God sommer!
Med venlig hilsen Lene

Marias Knæk Cancer – bod
af Hanne Nørtoft

D

a vi sidste år i oktober sad og så Knæk
Cancer 2015 i fjernsynet, fik Maria lyst til
at forsøge at samle penge ind, så hun kunne
støtte det gode formål i 2016.
Hun lagde hovedet i blød, og det er blevet til
en idé om at lave en vejbod, hvor pengene fra
salget skal sendes til ”Knæk Cancer 2016”.
Vi bor et sted, hvor der kommer en del Hærvejsvandrere forbi, så vi håber, de vil forsyne
sig med lidt fra boden. Men alle kunder er
selvfølgelig velkomne.
I skrivende stund er udvalget i boden endnu
lidt uvist, men der er bl.a. tanker om småkager, malede sten samt ”pluk-selv-buketter”. I
bogstavelig forstand er de første frø til boden
sat til forspiring. Ligeledes er bedsteforældre
i gang med håndarbejde, der resulterer i noget til boden.
Vi håber, at rigtigt mange vil slå et smut forbi ”Marias Knæk Cancer-bod” på Hærvejen
210 og støtte det gode formål.
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Årets konfirmander Øster Nykirke kirke

