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Så starter vi igen
Nu har vi forhåbentlig haft lidt sommer vejer og en rigtig god ferie hvor ”batterierne” er blevet
ladet op. Så nu starter vore foreninger op igen både med kendte og ukendte aktivitetstilbud.
Denne gang kan du i bladet læse om pligtaflevering, voltigerings sporten, kvinde kend din bil,
skolebestyrelsens års beretning, mulighed for støtte til renovering af ejendomme på Bygade
og meget mere.
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HJERTESTARTER KURSUS
I forbindelse med vores nye hjertestarter ved hærvejcenteret, blev der torsdag d. 12 maj afholdt hjertestarter kursus i et af hærvejscenterets lokaler. Kurset bestod af to hold, der hver
varede 4 timer. Første halvdel af kurset handlede om førstehjælp, og anden halvdel af kurset
handlede om at lære at bruge hjertestarteren. Der blev ved kurset brugt dukker til øvelser,
for at gøre det så realistisk som muligt.
Fakta:
•

Omkring 3500 personer om året, får hjertestop i Danmark

•

70-80 af disse personer er børn

•

Vi formår i Danmark at redde omkring 10% af de personer, som får hjertestop

•

Bare i år har vi i Danmark mistet 3 børn i alderen 8-9 år til hjertestop

1.. 2.. 3.. 4.. 5…. 30 og 2 indblæsninger. Al livredende førstehjælp ved hjertestop starter ved
hjertemassage. ”Jamen det er jo det hjertestarteren gør! ”. Ja det er korrekt, men inden hjertestarteren kommer til, er det vigtigt at yde hjertelungeredning (førstehjælp), da de første 4
minutter er afgørende for, om personen bliver normalt fungerende igen eller bliver erklæret
hjernedød. For hvert minut der går, mister personen 10% chance for at overleve. Efter 10
minutter er personen erklæret død. ”Se det tænker jeg jo ikke over i løbet af min hverdag”,
men hvis det nu ramte mig eller personen ved siden af mig, ville det jo være godt at vide
hvad jeg skal gøre.
Vi opfordrer til at folk bakker op om disse gratis kurser, når de er der. Ved større opbakning
kan vi øge antallet af personer der bliver reddet ved hjertestop.
Tankevækkende er også hvor mange børn hjertestop rammer, så vi kan igen kun opfordre til,
at forældre og idrætsforeninger mm. Afholder eller opdaterer hjertestarter kurserne.
Gennem kurset blev vi for alvor klar over, hvor meget forarbejde der skal laves inden hjertestarteren og hjælpen når frem. Ambulancerne nåede i 2015 gennemsnitligt frem på 12,5
minut. Husk de første 4 minutter er afgørende!!

Allan og Melissa
Toften 26, Kollemorten
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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
Torben Spejlborg
76 43 51 23
torsp@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
rosalarskj@outlook.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
Maja Stounberg Franck
22 66 27 13
maja.stounberg.franck@skolekom.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 10.

ved Helene Helstrup Hansen

V

ores ld november dag i 2009, hvor vi
flytter ind i det lille hus på Tysklandsvej 10.
På daværende tidspunkt bestod vores lille familie blot af Kenneth, som siden 2006 har arbejdet som tømrer, hos Arne Danielsen A/S i
Brande og Helene som siden 2010 har været
receptionist på Zleep Hotel Billund.
Men allerede i december samme år udvidede

vi familien med vores dejlige hund
Ziva og siden er den vokset.
I efteråret 2011 kom vores første datter, Thea
til verden og gav meget liv i det lille hjem.
Thea går i Kolbøtten som hun elsker og her
har mange gode kammerater som man kan
lege med.
Der skal gå næsten 4 år inden, at vi i september 2015, får Anne. Hendes ankomst giver
mere liv i huset end hvad godt er, når nu man
skal undersøge alt man kan komme i nærheden af. Anne bliver passet hos en privat
dagplejer ved Give, som også har haft Thea.
Når ikke arbejdet kommer i vejen, bliver tiden brugt på at gøre vores matrikel til vores
eget og vi har lavet en del ved udeområderne
og snart går vi i gang med et større projekt
med stuehuset, da den er ved at være for

lille til vores familie.
Der ud over elsker vi,
at bruge tid sammen med børnene og vennerne, som fylder meget i vores liv og elsker
bruge tid på.
Endvidere har gymnastikken en stor fælles
interesse i vores hus. Kenneth træner et DGIhold på BGI-akademiet som er et hold med
ca. 15 opvisninger om året. Helene holder
sig mere til foreningen bag gymnastikken
og her er det både ØNIF og Give GIF som

optager tiden. Thea går
på hold i ØNIF og har
stjålet Kenneths gymnasters hjerter når hun
nogle gange er med til
træning. Anne regner
vi med starter så snart
hun kan gå og gør
kunsten efter sin storesøster, med glæde og
smil på læben.

Stafetten sender vi videre til:
Brit Nørgaard Henriksen og
Niels Kristian Holm Søholm,
Mølgårdvej 39, Mølgaard, Vonge.
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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

Visit Vejle har besøgt vores
lokalområde

af Erna Storgaard, formand for lokalrådet

L

okalrådet har ønsket et besøg fra Visit Vejle, dels for at vise dem vores område, men
også for at komme i dialog om hvordan vores
område kommer mere på landkortet.
Det er efterhånden længe siden lokalrådet
ytrede ønske om at afholde et møde, samt
give en rundvisning i lokalområdet for Visit
Vejle, det tog de imod, og nu har de været
forbi.
Flot ser det ud
Der kom 3 personer fra Visit Vejle, Morten
Damgaard Nielsen som er chef for området, samt 2 medarbejdere, derudover deltog
2 personer fra lokalrådet samt Jørn Jessen,
som ved en masse om vores lokalområde, så
vi havde dannet en alliance med ham i dagens anledning.
Mødet startede på Sandal Plads i Vonge,
hvor det straks blev konstateret fra gæsterne,
at det ser rigtig flot ud med flag gennem hele
byen, man føler sig virkelig velkommen, så
hermed tak til Vonge Borgerforening, der
sørger for vores by ser flot ud sommeren
igennem.
Naturen er helt speciel
Turen rundt i lokalområdet gik først til Gudenåens og Skjernåens kilder, hvor vi tilfældigvis mødte Holger Hansen, som er

naturvejleder i området. Det var jo en hel
fantastisk chance for at få en masse at vide
om lokaliteterne, det var næsten ikke til at
slippe, og komme videre, så stor tak til Holger for at tage dig tid til os.
Dernæst gik turen forbi Koutrupgaard og ud
på Hærvejen, forbi Margrethediget, og videre til Øster Nykirke Kirke, som knejsede flot
i solens stråler denne sommerdag.
Her kom Jørn Jessens viden for alvor til sin
ret, han fortalte en masse om kirken, og historien i området, hvor vi også så Sankt Peders Kilde, som er blevet renoveret for nogle
år siden.
Afslutning ved Hærvejscentret
Til sidst tog vi til Hærvejscentret for at se på
hytterne og området her, som vi også gerne
til trække flere turister til. Lilly Jessen havde
sørget for kaffe og hjemmebag, så det er ingen sag at være vært på en rundtur i lokalområdet.
Afslutningsvis drøftede vi hvordan vi kan
gøre os mere synlige, og hvordan Visit Vejle
kan hjælpe til at sende flere turister i vores
retning, noget de faktisk allerede gør, siger
de.
Alt i alt, en rigtig god dag, hvor vores lokalområde blev vist frem i skøn solskinsvejr.
Turen startede ved Gudenåens udspring
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Arbejdsdag på legepladsen
af Karina Ørnsholt Dresler

Lørdag d. 11 juni var der arbejdsdag ved

Nordvangen/Tornparken.

Vi startede med en kop kaffe og et stykke
brød, og så fordelte vi arbejdsopgaverne.
Uffe Jensen havde gennem ’grøn pulje’ hos
kommunen fået anskaffet forskellige redskaber, og de skulle selvfølgelig prøves af.
I sandkassen skulle gyngestativet have ny
stolpe. Det krævede nogle stærke fyre, men
det var ingen sag, så nu kan børnene igen
gynge vildt.
Malerholdet gik i gang med grillhytten, og

10

det tog tid, så desværre nåede vi ikke at få
malet legetårn, legehus mm. Hvis der er
nogle frivillige, som i løbet af sommeren får
lyst til at svinge penslen, så er jeg sikker på
at Gitte Kyed har mere maling
Ukrudtet fik vi da også bugt med.
Det var en hyggelig dag, som sluttede af
med en pølse på grillen.
Tusind tak til Jer som mødte op, og hvis der
er flere som får lyst til at give et nap med
næste år, så er alle store som små hjertelig
velkommen.

Farvel og tak.
af Ruth Krag Nielsen

Jeg har haft et godt arbejdsliv på Øster Nykirke skole. Jeg startede med

at være pædagog i Krudthuset om formiddagen og i Regnbuen om eftermiddagen. Min første dag på stedet var d. 1. november 1993. Da jeg
startede havde vi 35 børn i Regnbuen fordelt på børn fra 0-4 kl. I 1996
steg tallet drastisk, så derfor blev der bygget til og det er der hvor 5 og 6
kl. har klasseværelser nu. Vi havde ikke ret meget samarbejde med skolen, vi lå nærmest som
en blindtarm og personalet på skolen havde ikke meget kontakt med os. På det tidspunkt blev
jeg souschef i Krudthuset og Regnbuen. Det var også deromkring, at der blev arbejdet på at få
en ungdomsklub op at stå. Fra 1. januar 1999 blev det besluttet at skolefritidsordninger skulle
lægges ind under skolen og jeg blev derfor spurgt om jeg ville være leder af Regnbuen, hvilket
jeg selvfølgelig gerne ville, da mit hjerte brændte for børnene, for at ville et samarbejde med
skolen og den øvrige ledelse på skolen.
Vi havde stadig til huse hvor vi hele tiden havde været indtil at der skulle udvides på skolen,
for på det tidspunkt havde skolen flere klasser, hvor der var 2 årgange og skolen manglede
plads. Her kom jeg så med det forslag at Regnbuen blev flyttet til det gamle bibliotek, hvilket
ville betyde at vi kom til at være der, hvor indskolingen har haft klasselokaler hele tiden.
Det er noget af det bedste der er sket, for det gav grobund for et udvidet samarbejde mellem
skolens personale og Regnbuens personale, hvilket også havde en smittende effekt på hele
helhedsskoletanken.
Der har gået rigtig mange børn igennem Regnbuen i den tid jeg har været her, nogle af de
første børn jeg havde er selv blevet forældre i dag. Jeg har nydt den rejse jeg har været med
på i forbindelse med Regnbuens eksistens og i forbindelse med samarbejdet med ledelsen og
personalet. Jeg synes at Øster Nykirke er en dejlig skole, der er plads til alle. Der bliver passet
godt på vores skole, takket være børn, forældre, personale og ikke mindst servicelederen. Når
jeg har vist folk rundt på skolen, både ude og inde, har jeg altid påpeget at vi har en god skole,
gode rammer ude og inde, plads til alle.Jeg har og er stolt af vores skole.
Nu har jeg så besluttet at nu slutter min rejse her på skolen og en ny rejse som efterlønner
starter pr. 1. september. Jeg vil komme til at savne ånden på skolen, savne ungerne og savne
samarbejdet med personale og forældre og ledelsen. Men jeg rejser jo ikke fra byen endnu, så
jeg vil stadig komme på besøg ind imellem. ’
En stor tak skal lyde fra mig for det gode samarbejde jeg har haft hele vejen rundt.
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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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Voltigering - En anderledes
sport i vores lokalområde
af Astrid & Sigrid Juul Lillesand Larsen
Hvad er voltigering?
Voltigering er akrobatik på ryggen af en hest
og udøves enten som holdsport eller som
individuel. Hesten longeres af en longefører
i en taktfast galop. Udøverne hopper fra jorden op på den galoperende hest og udfører
akrobatiske øvelser, enten enkeltvis eller
flere ad gangen.
Hvordan begyndte vi at dyrke voltigering?
Første gang vi så voltigering var til indvielsen af en ny ridehal i Voltigeklubben Thommysminde i Hvejsel. Derefter fik vi en aftale
om en prøvetime på et af klubbens hold, og
fortsatte med at dyrke sporten. Det er nu
snart seks år siden, og vi er stadig vilde med
sporten. Vi har haft mange sjove, hyggelige
og store oplevelser sammen med de forskellige hold vi har været på.
Hvad vil det sige at være voltigør?
Sporten er ikke særlig udbredt i Danmark og
der er et godt fællesskab blandt de få klubber, der er i Danmark. Derfor er det heldigt
for os, at vi bor så tæt på Voltigeklubben
Thommysminde. Der er mange, som må
køre langt for at dyrke sporten.

hest, som vi træner på derhjemme. De fleste
voltigører tænker næsten hele tiden på øvelser, dragter og musik til deres program. Man
kan sige at voltigering er en livsstil.
Til stævner bliver vi bedømt af 3-4 dommere, som vurderer den tekniske og artistiske
udførelse af obligatoriske øvelser og det frie
program. Der ud over bliver hest og longefører også bedømt. Det er vigtigt at få øvelserne til at se lette ud og passe til musikken.
Man er til 4-6 stævner i sommerhalvåret.
Nogle af stævnerne er i udlandet. Vi har bl.a.
været med til store internationale stævner i
Tyskland, Holland og Sverige.
De næste stævner, vi skal med til i denne
sæson, er Landsmesterskaberne i Esbjerg og
Danmarks- og Nordisk mesterskaberne på
Sjælland nær Slagelse.
Det bedste ved sporten er at hygge med sine
venner mens man træner og at tage til stævner med sit hold for dermed vise, hvad man
har trænet på i løbet af sæsonen.

Et hold består af 8 voltigører. I Danmark er
vi flest piger, men et hold kan bestå af både
piger og drenge og er sammensat af udøvere
med forskellig alder. Der er nemlig brug for
at nogle bærer og løfter andre, og nogle som
er mindre ”flyvere”. En flyver kommer ofte
højt op i øvelserne på hesten.
Vi træner på klubbens voltigeringsheste to
gange om ugen hele året rundt. Når man er
voltigør bruger man ikke kun tid på at træne
på hesten, men også på at holde sig i fysisk
god form. Vi har det man kalder en træ-

Sigrid

Astrid

Foto: Sigrid er taget af fotograf
Kasper Jørgensen, KJ Media
Produktion og Astrid er taget af
Barny-th.de
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“Farvel og tusind tak for det
fantastiske år”
af Ayane Tsutsumi

”Farvel og tusind tak for det fantastiske år”
Ayane Tsutsumi
Hej alle I som læser hattebladet
Mit udvekslings år i Danmark slutter snart.
Det er den tredje gange og sidste gang, at jeg
skriver i Hattebladet. Når I læser denne blad,
er jeg desværre ikke i Danmark. Oh nej... jeg
kan ikke forstille mig om det.
Jeg kan godt huske om dagen, som jeg har
kommet til Vonge ligesom i går. Der var
mange dyr, men ikke så mange mennesker.
Der var mange danske flag på vejen. Marker
var fuld af korn. Mange ting var helt anderledes fra Hiroshima. Jeg blev overrasket over
næsten alle ting, og samtidigt indså jeg, at
jeg nu var kommet til Danmark.
Jeg har selv valgt at udrejse et år til Danmark,
og jeg var spændt, men jeg var også bekymret om mange ting før jeg kom til Danmark.
Om min værtsfamilie kan lide mig. Om jeg
kan have godt forhold med mine værts søskende. Om jeg kan få nye venner på skolen.
Om jeg kan spise kartofler næsten hver dag
(det var bare en stereotype som jeg havde
før) og spise ikke ris. Om jeg bliver i stand
til at tale dansk. Om jeg savner min japansk
familie heller og mine venner. Jeg tænkte på
mange ting.
Selvfølgelig den først måned i Danmark var
lidt hård. Jeg kunne ikke forstå så meget
dansk, men det var også rigtig sjovt. Jeg behøvede slet ikke at være bekymret om, hvad
jeg havde tænkt på. Jeg har lært dansk kultur.
For eksempel sproget, dansk mad, dansk na14

tur, og dansk event især jul. Dansk er et svært
sprog. Jeg kan godt huske de første måneder,
underviste min værtsfamilie mig i dansk en
efter en og jeg tog efterretning hele tiden.
Selv nu er jeg ikke perfekt, men jeg synes
at tale dansk er rigtig sjovt, og jeg vil gerne
forsætte at lære dansk. Der er stor forskel
på dansk og japansk mad, men dansk mad
smager rigtig god. Nu har jeg lært at lave
frikadeller, brændende kærlighed og flødekartofler, derfor skal jeg nok importere og
introducere dansk mad i Japan.
Dansk natur er også anderledes, men jeg
kunne opleve det meget ved at være i spejder et helt år. Jeg har også lært mange ting
fra spejder. Det er også en af største minde
fra mit dansk liv. Jeg har også oplevet hygge
mange gange. Faktisk før jeg kom til Danmark, havde jeg læst om hygge, men jeg
kunne ikke forstå rigtigt. Jeg kunne først forstå, hvad hygge er, efter jeg har boet her. Jeg
kunne opleve og lære om Danmark så meget.

Jeg er sikker, at det var umuligt uden mange
søde mennesker, som jeg har mødt her, og
jeg vil gerne sige ”TAK”.
Mange tak til mine søde naboer i min anden
hjemmeby: Vonge.
Vonge er en dejlig lille by. Mange der kender
hinanden, og det var rigtig hyggeligt. Jeg har
også lavet praktik i ”Min Købmand” i Vonge.
Det var første gang jeg arbejdede. Det var
ikke nemt at ”arbejde”, men søde medarbejder har hjulpet mig. Jeg er glad for, at jeg
kunne lære mange ting, og jeg kunne opleve
det i min elskede by. Hvor var det hyggeligt,
mange der kom og sagde ”Hej” til mig. Jeg
vil gerne komme og besøge her igen.
Mange tak til min dansk skole ”Tørring
Gymnasium”. Jeg vil aldrig glemme intro
tur med min bedste klasse, først skolefest og
Gallafest, timerne som blev sjover og sjover,
og hyggelig frokostpausen med mine dejlige
venner. Jeg har også prøvet eksamener. De

var første mundtlige eksamener i mit liv. Jeg
var lidt nervøs, men det blev også en rigtig
god oplevelse. Takket være søde vennerne og
lærerne, blev mine skoledage fantastiske. Jeg
kommer til at savne dem.
Og mange tak til min dejlig dansk familie.
Hvor er jeg heldig, at jeg kunne få sådan en
dejlig, sød og sjov familie. De accepterede
mig virkelig meget. Jeg kan ikke eller gider
ikke tænke på kommende dagen, som jeg
skal sige farvel til dem...
Jeg troede at 11 måneder var lang tid, men
det var det jo overhovedet ikke. Tiden har
gået virkelig hurtigt. Jeg er trist, men samtidig er jeg glad, fordi jeg synes, det er trist at
skulle forlade Danmark. Det betyder at mit
år i Danmark var så dejligt. Alle ting som jeg
har oplevet her i Danmark blev rigtig gode
oplevelser for mig.
Tusind tak for det vidunderligt år. Jeg elsker
Danmark!!
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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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Kvinde, kend din bil!
af Inge Egsgaard

Lørdag d. 18. juni var vi 10 motiverede

kvinder, der mødte op hos Din Bilpartner i
Kollemorten.
Hanne og Erik havde lagt mange kræfter i at
forberede en hyggelig dag for os på værkstedet. Vi startede dagen med rundstykke-morgenbord kl. 9.30, og derefter bød Erik velkommen og redegjorde for dagens program.

For ikke at være eneste hane i kurven, havde
han allieret sig med både lærlingen og teknikeren. Vi kunne selv have en del medindflydelse på, hvad vi fik med os hjem fra dagen.
Den mulighed benyttede de fleste sig af, så
Erik blev bombarderet med spørgsmål og
kommentarer undervejs i hans gennemgang
af bilens funktioner, tror faktisk tiden var ved
at løbe en lille smule fra os til sidst.
Vi blev inddelt i 3 hold, hvorefter vi blev
udstyret med overtræksdragter, ”hårnet” og
handsker til de praktiske øvelser på vores

egne biler. Undertegnede var især interesseret i at blive dus med at skifte hjul (uden at
lave buler under bilen) fordi jeg ikke forstod
at sætte donkraften korrekt. Der blev hejst en
bil op i liften, så vi alle kunne se bilens nedre
dele, mens Erik tålmodigt forklarede om katalysator, lyddæmpere, styrekugler osv.
Under motorhjelmen er der jo ikke meget at
få fingrene i, da nutidens moderne biler næsten skjuler alt under en plastikkappe. Men
vandstand, oliepind og sprinklervæske samt
dæktryk blev der tjekket op på. Da oliefingrene var vasket, diskede Hanne (Eriks bedre
halvdel) op med lækre hjemmesmurte sandwiches, øl, vin og sodavand ad libitum. Vi fik
sågar en fin goodiebag med hjem!
Alt i alt en rigtig vellykket og hyggelig dag
i bilens tegn.
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Nyt fra Regnbuen og
Hattehuset
af Ruth Krag Nielsen

Kolonien

Onsdag d. 29. juni tog vi på vores årlige koloni i Rådsklippen i Ejstrupholm. Vi var 3
voksne og 54 børn afsted. Da vi ankom til
Rådsklippen fik vi tømt bussen, min bil og
traileren og så gik arbejdet med at få stillet
telte op.Nede omkring bålpladsen blev de
store børns telte stillet op og nærmere hytten
blev de mindre børns telte stillet op.

mindre opsøgte de store for at få hjælp eller
bare for at være sammen.Der var i det hele
taget en god stemning hele tiden, mens vi var
på lejren.
Onsdag og torsdag aften stod Morten og
Laurids for at have en slikbod, hvor børnene
så afleverede deres 20 kr og fik enten penge
tilbage eller blev skrevet op, at de havde penge til næste aften. Det styrede de 2 drenge
fuldt ud og de gjorde det godt.
Ligeledes planlagde Eskild. Laurids og Morten et aftenløb. Her der blev leget smuglere
og toldere, børnene blev inddelt i grupper

Der var en god stemning og man kunne
mærke at børnene virkelig havde glædet sig
til at skulle afsted. Nogle af de små ville
gerne sove indenfor og de fik hurtigt redt op
ovenpå, det var dog lidt svært at holde orden
i tingene , når rummet indbød til at hoppe og
løbe rundt, men hver aften var der styr på,
hvor den enkelte skulle sove.
De store børn nød at være de store, de var
omsorgsfulde overfor de mindre og tog dem
med sig i de aktiviteter, som de havde og de
18

med en stor på hver gruppe og så skulle
der smugles flødekarameller forbi tolderne,
det gik supergodt og det bedste hold fik en
Dumle slikkepind, alle andre fik 2 flødekarameller.

sagde ja til et ekstra barn eller to i bilen- tak
for hjælpen.

Onsdag aften var der ro ved de små ved 24
tiden og hos de store ved 02.00 tiden, torsdag aften var der ro ved de små ved omtrent
samme tid og det samme var gældende for
de store.

Nye børn

Når man går af stien foran hytten, så kommer
man ned til en å og her blev badelysten indfriet, der var ikke nogen af de små som måtte
gå i vandet uden at en voksen var med og det
var de gode til at acceptere. Vandet var koldt,
men det holdt ikke børnene tilbage. Vejret
var ikke med os ligesom sidste år, men det
tog børnene nu med oprejst pande. Der blev
spillet bold,snittet pinde udenfor, tegnet og
spillet spil indenfor.Om aftenen blev der læst
godnathistorie for de små, torsdag aften var
det Amanda fra 4. klasse som læste.
Fredag var så den store pakkedag og det
foregik som de andre dage i ro og fred. Der
var 14 børn som skulle med tilbage til Hattehuset igen, her var der flere forældre som

Hvis der skal være koloni igen næste år, har
jeg tilbudt at komme og være madmor.

I august måned starter der de nye børn, som
skal gå i Regnbuen og i indskolingen, det er
som altid spændende at modtage en ny flok
børn. De har dog været på besøg i indskolingen flere gange, så de er efterhånden kendt
her. Velkommen til jer og jeres forældre

Studerende

Vi har i øjeblikket Annika som skal være her
indtil 30 november, derefter vil vi få en ny
studerende hvert halve år. Det giver altid et
friskt pust at der kommer nye ansigter til. Vi
håber at de vil falde godt til her på skolen.

Afslutning på dagen

Vi fortsætter som i år med at Regnbuebørnene kommer i Hattehuset kl. 16.00 mandag til
torsdag og kl. 14.00 om fredagen. Det nyder
børnene meget og når noget er godt er det
vigtigt at bevare det.
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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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Skolebestyrelsens beretning for
skoleåret 2015/2016
af Marianne Dorscheus Nymann

B

eretningen er nedenfor inddelt i de punkter, som vi synes er vigtige at give en status
på.

gennem årene.

Skolebestyrelsen

På Øster Nykirke Skole har man valgt i vidt
omfang at indlægge den faglige forsybelse
som en slags projekter hvor børnene har
kunnet vælge mellem forskellige aktiviteter.
Vi synes formen er god, da det netop giver
mulighed for at børnene får indsigt/afprøver
et område, som måske er nyt for dem.

Skolebestyrelsen består af :
Marianne Nymann, Formand
Kevin Byskov, Næstformand
Mette Nørtoft, forældrevalgt
Charlotte Mortensen, forældrevalgt
Nicolai Behrens, forældrevalgt
Erlann Keller, forældrevalgt
Pia Mortensen,forældrevalgt
Anni Garsdal, medarbejder
Karin Sølvergaard, medarbejder
Vi ønsker i skolebestyrelsen fortsat at arbejde for at Øster Nykirke Skole også i fremtiden er det naturlige skolevalg for alle familier i skoledistriktet med fokus på at skabe
de bedste rammer for udvikling trivsel og
læring for alle elever.

Hattehuset/Regnbuen
De to afdelinger arbejder tæt sammen og
efterhånden er de stort set at betragte som
én enhed, hvor der dog tages hensyn til de
forskellige aldersgrupper og deres individuelle behov. SFOéns mangeårige leder Ruth
Krag har valgt at gå på efterløn og Torben
Spejlborg er ansat i hendes sted med virkning efter sommerferien. Vi ønsker Ruth alt
godt i hendes ”nye” liv og siger tak for hendes kæmpe indsats og omsorg for vores børn

Faglig fordybelse

Vi er nu så heldige at skolen har fået uddannet Anni som skoleskak underviser, hvilket
vi vil få glæde af i det nye år. Herudover har
skolen søgt midler fra ”den åbne skole”, hvor
vi har fået årskort til Givskud Zoo samt midler til udarbejdelse af kort over vores område
til brug for orienteringsløb.

Holddannelse
Skoleåret 2015/16 har været året, hvor der
nok skete de mest radikale ændringer i indskolingen. Vi gik fra den traditionelle klassetanke til holddannelse. Dette er en ændring
som kræver en kæmpe indsats fra personalet
og vi synes medarbejderne har gennemført
en særdeles glidende overgang og vi føler os
overbevist om, at det for børnene har føltes
naturligt og med den nødvendige struktur,
som er nødvendig for ikke at skabe usikkerhed. En sådan ændring kan ikke gennemføres uden at forældreopbakningen er på plads
og selvom der selvfølgelig har været bump
undervejs har det været af uvurderlig betydning at forældreindstillingen har været positiv og åben og vi arbejder selvfølgelig videre
udfra det erfaringsgrundlag som vi løbende
har opnået.
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Principper for den gode overgang
fra dagtilbud til skole
Vejle kommune har i år udarbejdet en folder
”Principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole”. I vidt omfang har vi i forvejen
haft stor fokus på dette ligesom de øvrige
overgange i barnets skoletid er i fokus.
I år er før-/mini-SFOen valgt fra. I stedet for
har børnene fra børnehaven, som skal starte
i indskolingen efter sommerferien, siden 1.
april haft en fast ugentlig besøgsdag på skolen. I første omgang var besøgene korte, men
løbende har de ændret karakter, og gruppen
af børnehavebørn er nu en integreret del af
indskolingen. Samtidig er de blevet placeret
i de ”familie-grupper”, som de skal være en
del af fremover. Mens børnehavebørnene har
været på besøg i indskoling har den nuværende ”2. klasse” været ”på besøg” oppe i
mellemtrinnet. På den måde er det forsøgt
at gøre overgangene nemmest mulig, og vi
føler os overbevist om, at børnene er godt rustede til disse overgange, og selvfølgelig ser
det som noget stort at ”rykke op”.

Antal elever
Skolen har 130 elever og dette forventes fastholdt i de kommende år.

Skolefest
I efteråret afholdtes traditionen tro årets skolefest med en rigtig fin forestilling lavet alle
skolens elever. Det var en rigtig god aften
med stor opbakning, men specielt fra børnenes side er der givet udtryk for at aftenen var
for kort. Vi håber til næste skolefest at kunne
finde en måde hvor vi kan have lidt mere tid
– måske ved at starte lidt tidligere.

Samarbejde mellem Vejle Kommunes Skolebestyrelser
I starten af 2016 blev der formelt opstartet
et samarbejde mellem Vejle Kommunes skolebestyrelser. Samarbejdet har til formål at
fungere som fælles talerør i de sager hvor det
30
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giver mening at tale med en stemme. Ligeledes skulle samarbejdet gerne fungere som
en slags erfaringsgruppe, hvor vi kan drage
nytte af hinanden på tværs og ikke altid opfinde det hele selv.

IT
Vi prioriterer anvendelse af IT højere og højere i undervisningen. I Vejle kommune har
man besluttet, at eleverne, så vidt det er muligt, skal medbringe deres egne Ipads/computere. Som følge heraf er den afsatte ramme
til indkøb af IT udstyr også begrænset. Vi
ved, at det ikke er muligt for alle forældre
at udstyre børnene med IT, som de kan medbringe, hvorfor vi stadig forsøger at holde
et rimeligt niveau på det udstyr, som skolen råder over og som børnene kan anvende
i skoletiden. Hvad IT angår når vi aldrig i
mål, idet udviklingen overhaler os hurtigere
end man kan opdatere det eksisterende. Det
er dog vigtigt at huske på, at læring/viden
ikke kommer af sig selv, hvis bare udstyret
er i orden. Det drejer sig også i høj grad om
formidlingen og der kan IT trods alt ikke erstatte den gode lærer.

Lokalsamfundet
Den nye folkeskolelov lægger op til en øget
inddragelse og samarbejde med de omkringliggende foreninger. På Øster Nykirke Skole
har vi året bl.a haft besøg af Håndboldafdelingen samt deltaget i et arrangement lavet
af Club 99. Herudover har nogle af børnene
været på besøg hos købmanden og lavet
skilte samt set på varedeklarationer.

Madordning
Det er lykkedes os at fortsætte madordningen på skolen i kraft af, at opbakningen til
ordningen er stor. Vi synes vi har en rigtig
god madordning, men det er klart, at dens
eksistens er betinget af at vi kan opretholde
antallet af måltider.

Kontaktforældre
Hver klasse har et medlem af skolebesty-

relsen tilknyttet som kontaktforældre og
vi opfordrer til, at man henvender sig hvis
der er områder, som I kunne tænke jer, at
skolebestyrelsen arbejder med. Det er dog
her vigtigt at understrege, at nogle områder
ligger udenfor skolebestyrelsens beføjelser; herunder elev og personalesager. Vi vil
selvfølgelig gøre opmærksom på det hvis vi
bliver mødt med en forespørgsel, som ligger
udenfor vore beføjelser og henvise jer til
skolens ledelse. Vi er en lille skole hvor vi
har mulighed for, at det prioriteres højt, at vi
kan mødes og tale om de knaster og glæder
der er undervejs.

Økonomi
Skolens økonomi har efter et par hårde år rettet sig og selvom vi selvfølgelig stadig skal
handle forsvarligt lader det dog til at vi nu
har fået lidt luft i økonomien. Vi har som forældre nok ikke mærket, at der ikke har været
så meget at give af, men dette skyldes i vidt
omfang at ledelsen har dækket en del timer,
hvilket sammen med de øvrige arbejdsopgaver selvfølgelig giver lange arbejdsdage. Vi
vil gerne sige tak for den stor indsats, men
håber samtidig, at det kommende år byder på
lidt færre timer.

aktiviteter der udbydes i kommunen.

Nyt skoleår
På mange måder gennemlever vores børn
lige netop i denne tid mange forandringer,
idet skolen som sådan er i forandring. Det at
gå i skole er meget anderledes fra da vi andre
havde vores skolegang og for os forældre kan
det sørme nogen gange være svært at ”følge
med” og der kan nemt snige sig en usikkerhed ind om alt dette nye nu er godt nok for
vores børn. Lige præcis grundet denne helt
naturlige usikkerhed er det af afgørende betydning at vi løbende evaluerer og følger op
på strukturen samt snakker med hinanden,
når der er noget vi ikke forstå eller er bekymrede for. På den måde kan vi udnytte at vi er
en lille skole, hvor nærheden betyder noget.
Afslutningsvis vil vi gerne takke for det gode
og konstruktive samarbejde og for den store
indsats, der leveres i det daglige arbejde på
og omkring skolen. Det er i hverdagen, at
skolens værdier udleves og resultater opnås.
Det er kun i et tillidsfuldt og konstruktivt
samarbejde mellem skole, forældre og elever at vores børn trives og udvikles som vi
ønsker.

Forældredage/forældrehjælp
Vi besluttede for et par år siden at afskaffe
forældredage i den daværende form hvor det
var en gang om måneden. I det forgangne
skoleår har vi et par gange afholdt fredagscafe, hvilket har været en stor succes med
mange gæster, hvilket har været dejligt. Forældre er selvfølgelig stadig vekomne til at
komme og være med på skoledage, hvis bare
det er aftalt med læreren forinden.

På skolebestyrelsens vegne,
Marianne Dorscheus Nymann
Formand

Til nogle arrangementer er det ikke muligt at
få bustiderne til at passe og derfor har man
måttet trække på forældrekørsel. Vi bor i et
lille samfund hvor vi er vant til at hjælpe
hinanden og måske netop derfor plejer det
ikke at været et problem at får forældre tiil
at hjælpe med kørsel. Tak for det, for det er
jo vigtigt, at også vores børn deltager i de
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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 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.

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

Hatten - Lokalrådet for
Øster Nykirke Sogn
- Har som formål at styrke udviklingen i
lokalsamfundet Øster Nykirke sogn.
- Arbejder for at udbygge sammenholdet og samarbejdet mellem
foreninger, instutitjoner, interessegrupper og borgere i Øster Nykirke sogn.
- Giver via koordinatoren hjælp og støtte til udvikling af nye initiativer/ideer,
som er til gavn for lokalsamfundeet.
Navn
Formand:
Erna Storgaard

Adresse

Kontaktoplysninger

Kastanievænget 1, 7173 Vonge

Tlf. 25 27 78 80
Mail: osternykirkeweb@gmail.com

Næstformand:
Jørgen Mikkelsen
Kasserer:
Hanne Nørtoft

Smedevænget 19, Kollemorten, 7323
Give

Tlf. 28 10 34 14

Hærvejen 210, Kollemorten, 7323 Give

Tlf. 40 87 28 59

Mail: bakkegaarden.m@dnsmail.dk

Mail: h_t@jensen.mail.dk
Medlemmer:
Marianne D. Nymann

Pilevænget 2, 7173 Vonge

Tlf. 40 55 04 89

Niels Bork

Pilevænget 3, 7173 Vonge

Mail: mdn@recker.dk
Tlf. 40 43 66 16

Anita Thisgaard

Sønderhedevej 11, 7173 Vonge

Mail: nb@cad.dk
Tlf. 20 74 85 89

Jacob Lauritsen

Nordvangen 2, 7173 Vonge

Mail: anitathisgaard@gmail.com
Tlf. 31413454
Mail: jacoblauritsen@hotmail.com

Suppleanter:
Kris Sørensen

Mølgårdvej 27, 7173 Vonge

Tlf. 25442373

Peer Attermann

Sønderhedevej 13, 7173 Vonge

Mail: boble_kris@hotmail.com
Tlf. 30375972
Mail: attermann.peer@gmail.com
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Mulig støtte ved udendørs renovering af
ejendom på Bygade
af Erna Storgaard – Lokalrådet for Vonge-Kollemorten

Vejle kommune giver nu mulighed for at man kan søge støtte til udendørs renovering af ejendomme på Bygade i Vonge.

Lokalrådet har fået en henvendelse fra Vejle kommune omkring udendørs renovering af ejendomme på Bygade i Vonge, da der fra kommunens side gives mulighed
for at søge støtte.
Meningen er, at huse på Bygade i Vonge, som er bygget før 1960, og som trænger
til en kærlig hånd til 50.000,- kr. eller derover eventuelt kan tilegne sig støtte til noget af projektets omkostninger.
Der gives ikke til ”hvad som helst”, så har det interesse for dig, er det en god ide at
kontakte kommunens medarbejdere for yderligere oplysninger, og eventuelt for at
afholde et møde med dem.
Der er ansøgningsfrist d. 1. oktober 2016, så der er god tid til at kontakte Søren
Nellemann på telefon 76812247 eller Christina Birch på 76812256, de hjælper
gerne videre omkring opfyldelse af diverse krav for at kunne søge.
Bemærk du kan ikke søge ”på bagkant”, og ”gør det selv” projekter gives der heller
ikke til.

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

Update fra Gymnastikafdelingen
i ØNIF
Gymnastikafdelingen i ØNIF har siden en fantastisk forårsopvisning gået i gang med at udvikle bestyrelsens arbejde. Vi har fået hjælp fra John og Birte fra DGI. Vi er simpelthen startet
på et forløb som skal se på Foreningen – hele vejen rundt.
Det hele startede med at vi skulle finde ud af hvor vi, en forholdsvis ny bestyrelse, følte hvor
vi stod henne på 8 forskellige punkter. 1. Ledelse, 2. Frivillige, 3. Medlemmer, 4. Aktiviteter,
5. Faciliteter, 6. Kommunikation, 7. Lokalsamfund og 8. Foreningsudvikling.
Det stod klart at vi der var et par punkter som synes vigtigst for os som bestyrelse. Efter en
proces på 3 timer, med snak og forhandlinger og argumenter for og imod de forskellige områder, kom vi frem til at vi er nød til at fokusere på interne forhold.
Så efter møde nr. 2 med John og Birte skal vi til at lave et årshjul med mere til gymnastikforeningen. Det bliver et stort stykke arbejde vi skal i gang med, for som sagt er vi en forholdsvis
ny bestyrelse. Men når vi bliver færdige, så kan det komme fremtidige bestyrelsesmedlemmer
i afdelingen til gode, så de ikke skal ud og ’opfinde den dybe tallerken’ på ny.
Udover at vi er i gang med dette forløb er vi også i fuld gang med at klargøre sæson 2016/2017.
Vi er allerede meget lang i den proces men der er stadig en del der skal tages højde for.

God sommer fra Gymnastikafdelingen i ØNIF.

Gymnastiksæsonen starter op i uge 35

- hold øje med Give Avis og hjemmesiden i august for nærmere info omkring træningstider.
www.ønif.dk
ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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

Kollemortenhus
Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter
udlejes på
tlf. 75 80 35 33

27
35

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

Sæsonstart hos VongeKollemorten Spejderne
Kom og vær med !
En forhåbentlig god sommer / sommerferie er ved at være ovre.

Arbejdet ”kalder” på de voksne, skolen og SFO`en slår dørene op for vore børn og unge - et
nyt skoleår er atter i gang. Med skolestarten følger også opstart af diverse fritidsaktiviteter for
såvel børn som voksne, og her er spejdernes rigtig gode tilbud selvfølgelig også med.
Vi glæder os over, at vi i den kommende sæson igen er ledere nok til at byde børn / unge
”Velkommen” indenfor følgende enheder:
*Bævere:
*Ulve:		
*Junior / Trop:
*Seniorer:

Bh kl. – 1. kl.
2. - 4. kl.
5. - 7. kl.
8. kl. til 17 år (de unge arranger og afholder selv deres møder)

Bæverne mødes onsdag i ulige uger fra 16.30-18.00. Første møde er den 17.08.16.
Ulvene mødes fremover hver fredag fra kl. 16.30-18.00. Første møde er den 12.08.16.
Juniorerne mødes hver onsdag fra 18.15 til 20.15. Første møde er den 10.12.16.
Læs mere om os og vores aktiviteter på vores hjemmeside:
www.vk-spejderne.dk
På hjemmesiden kan du også finde alle datoerne på spejdermøder, ture m.m. (peg med musen
på ”Enhed” og klik på den enhed, som du eller din spejder klassemæssigt hører til, tryk på
program). Du kan også finde os på Facebook, søg på:
Vonge-Kollemorten Spejderne
Vi holder til på Hærvejscenteret, Hærvejen 218 - dels i lokaler ”ovenpå” Børnehaven Kolbøtten, og dels i vores hytte på spejderpladsen. Vi har også et dejligt grønt område med egne
sheltere, hængekøjepladser, bålplads og egen ”raftegård”.
OBS: De første 2 mødegange er gratis, så mød bare op, vi glæder os til at se dig!
Er du 17+ og har lyst til at ”lege med”, er du også meget velkommen. Du behøver ikke på
forhånd at kende til spejderlivet, du skal bare være glad for at lege, være ude og selvfølgelig
kunne lide børn / unge. Vi sørger for oplæring og betalt uddannelse.
Vi ses?

Rosa Kjær Jørgensen -Gruppeleder - 25 21 19 44
29
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Program høstfest i Vonge
2016
Søndag d. 4. september
11.00 		
12.30- 14.00
14.00-15.30
		
		
15.00		
15.30		

Tirsdag d. 6. september
16.00		
		

Børnedag.

Børnegudstjeneste i Vonge Kirke.
Børnefugle-”skydning” konkurrence for børn
Legetøjssalg + bagagerumssalg
Overskydende legetøj mv. kan gives til fattige børn i Rumæ		
nien (høstfestudvalget sørger for det praktiske)
Kåring af børnefuglekongen + overrækkelse af præmier
Tak for i dag

Håndbold i hallen (børn og voksne)

Håndboldkampe i Vonge-Kollemorten hallen.
Ølvognen er åben fra først på aftenen

Torsdag d. 8. september Reklamebankospil i Vonge-Kollemorten Hallen.
17.30 		
17.30-18.30
18.30		

Dørene åbnes
Billetsalg til lørdagsfest. Kontant betaling
Spillet starter. I pausen serveres kaffe og kage

Fredag d. 9. september Mini-festival og sjov i gymnastiksalen
for børnene.
18.30		
19.00		
19.00		
19.00		
19.00		
19.00-20.00
19.00-21.00
20.00		
24.00		
38
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Buchs ølvogn åbner
Mini-festival ved Vonge-Kollemorten Hallen
Sprutbar åbner
Tilmelding til rafleturnering. (Pris 20 kr.)
Salg af ”Wungburger”
Billetafhentning til lørdagsfest (købt over nettet)
Aktiv aften for børn i gymnastiksalen
Rafleturnering starter
Tak for i aften

Lørdag d. 10. september
skydning og Festaften.

Morgenkaffe, Optog, Fugle-

9.00		
Gratis kaffe og rundstykker i Vonge-Kollemorten Hallen
11.30 		
Optog fra Brødbæk på Mølgårdvej med afgående fuglekonge
		
Jens Kristian Mikkelsen
12.00		
Optoget når festpladsen (Vonge-Kollemorten hallen)
12.00		
Pandekager med diverse fyld kan købes på festpladsen
12.30		
Hoppeborge til de mindste
13.00 		
Fugleskydning starter ved Jens Kristian Mikkelsen
		
Hoved – serieskydning ligeledes
13.00-14.00 Borddækningskonkurrence – pynt jeres bord til aftenens fest
		
Præmie til det mest opsigtsvækkende bord. (Ingen sand)
16.00		
Festpladsen lukker
18.30		
Dørene åbnes til aftenfest i hallen. Billetpris: 250 kr.
		
Buffeten leveres i år af Din Madpartner. Entre 100 kr. uden 		
		mad
		
Spørgsmål ang. billetter kontakt:
		
Bente Simonsen tlf. 21157412 el.
		
Zenja Johansen tlf. 20769279
		INGEN ADGANG FOR UNGE UNDER 16 ÅR
		
LEGITIMATION SKAL FOREVISES VED INDGAGEN
		
INGEN UDSKÆNKNING TIL UNGE UNDER 18 ÅR
		
DRIKKEVARER SKAL KØBES I HALLEN
19.00		
Velkomst og let musik til spisningen
20.30		
Præmieoverrækkelse. Ny fuglekonge udråbes
21.00		
”Let`s Suit Up” spiller op til dans.
01.45 		
Musikken slutter.
02.00		
Aftenfesten slutter. Rundstykker kan købes. Tak for i år

Vi glæder os til at se jer til en festlig og fornøjelig høstfestuge!
Ret til ændringer forbeholdes.
Arr: Høstfestudvalget samt Vonge & Omegns Borgerforening
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Vonge & Omegns
Borgerforening
Aktiviteter 2016

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

Generalforsamling
i Vonge & Omegns Borgerforening
Tirsdag d. 15. november kl. 19.30 i Vonge-Kollemorten Hallens cafeteria
Der er plads til flere frivillige hænder i bestyrelsen – så mød op til generalforsamlingen, hvis
du har lyst til at hjælpe os med ”arbejdet”. Vi holder ca. 6-8 møder om året, hvor vi arrangerer
bl.a. fastelavnsfest, Skt. Hans, juletræsfest mm.
Kom også, hvis du har gode idéer til foreningen (fx til forskønnelse af vores by, en idé til
et arrangement osv.), eller hvis du bare gerne vil høre mere om vores forskellige aktiviteter.
Med venlig hilsen
Vonge & Omegns Borgerforening
40
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Æ’ LILLE KLUB

Plan EFTERÅR 2016 - Torsdage 13.00-16.00
15.09
29.09
13.10
27.10
10.11
24.11

Opstart m/lagkage og boller
Hygge og spil
Metalfolie ”som vi kender”
Male på sten : find selv sten:
Julekort
Juleafslutning som starter kl.12.00
Kaffe kan som sædvanlig købes
Brød/kage medbringes selv.

KREA-KLUBBEN
VONGE KOLLEMORTEN
Krea-klubben Vonge Kollemorten
KREA OPSTART bliver tirsdag d. 13.september kl. 19-21 i Regnbuens lokaler på skolen.
Alle er velkomne.
For at skyde den nye, spændende og kreative sæson i gang, mødes vi første gang tirsdag d.
23. august, hvor vi vil lave et program til det næste halve år. Alle er velkomne til at komme
med forslag og nye ideer.
Til den årlige høstfestuge i Vonge vil vi, søndag d. 4.9., lave en udstilling på sportspladsen.
Så kom og se nogle af de kreative ting som krea-klubben har lavet indtil nu. Der vil også
blive præsenteret nogle af de nye ting, som vi vil sysle med i den nye sæson.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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
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Club 99 har været på udflugt

af Hanne Hansen

T

uren gik til ”Nygårds Afrika” som ligger ved Nr. Nebel.
Lidt uden for Tarm drak vi vores formiddagskaffe og spiate de medbragte rundstykker og
hyggede os.
Da vi kom frem fik vi en øl/vand og så fortalte Nygård om hvordan det hele startede,derefter
viste han os rundt og fortalte om de forskellige dyr han havde skudt og hvor i verden de var
blevet nedlagt.
Så var det spisetid, flæskesteg med tilbehør - kaffe/te og småkager.
tilsidst så vi en film om hvordan han skød en elefant.
På vejen hjem gjorde vi holdt for at få en is, derefter kørte bussen os hjem.
Tak for en dejlig dag.

Club 99’s efterårsprogram
22/9 2016 kl 12
Grill Vester Mølle
06/10 2016 kl 14 - 16
Lillian og Henning Mortensen
Lærer i Grønland
18/10 Tirsdag
Grønbjerg
03/11 2016 kl 14 - 16
Kurt skov, Give
42
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17/11 2016 kl 14-16
Ruth Therkilsen
Om Afrika
01/12 2016 14 - 16
Dorthe Volck
Advent

Bestyrelsen

Et nyt samarbejde i ØNIF fodbold
af Thomas Heine Rasmussen

Nogle gange må man kigge mod nye horisonter for at mulighederne bliver større.
Vores træner for U-10, Jens Malund, var blevet kontaktet af Tørring / Ølholm IF & Lindved
IF omkring et samarbejde. Bestyrelsen besluttede at tage kontakt til de involverede parter.
En af grundene til at dette samarbejde er blevet sat i værk er, at Jens og Jacob ikke kunne stille
hold efter sommerferien. Da skal børnene til at spille 8 mands bold og med det antal spillere
som ØNIF har til rådighed var dette ikke muligt. Så enten måtte vi lukke holdet og sende
spillerne ud i andre klubber eller skabe nye muligheder.
Jens, Jacob og Thomas holdt det første møde, hvor vi drøftede vores individuelle klubbers
indgangsvinkel til dette nye tiltag. Vi gik alle fra mødet med en god fornemmelse af at dette
her godt kunne blive til noget.
De hold som vi er ved at lave samarbejde omkring har allerede mødt hinanden til kampe i deres pulje så de kender lidt til hinanden i forvejen. Det ser vi kun som et plus for vores opstart.
Samarbejdet blev en realitet på det sidste møde, hvor der også kom styr på trænings tider,
spillertøj og vi fandt et fælles holdnavn: TEAM GUDENÅEN. ØNIF har i den forbindelse
også fået mulighed for at tilbyde pigerne et U-11 hold igen.

Der er aftalt følgende trænings tider i den kommende sæson for begge U-11 hold:
Mandag kl. 17:15 - 18:45 i lige uger ved os i Vonge
Mandag kl. 17:15 - 18:45 ulige uger i Lindved
Onsdag kl. 17:45 - 19:15 i Tørring

Fodbold opstart for U-11 efter ferien er:
Mandag d. 8.8.2016 kl. 17:15 i Vonge.

God sommer til alle fra ØNIF fodbold. Vi håber at vi ses.
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Bevæg dig for livet – Håndboldfitness

Åbent Hus i ØNIF

Tag til Åbent Hus i Hallen søndag - 21/8-16 kl.10-12
”Lidt sundere – meget sjovere”.
Sådan lyder mottoet for træningskonceptet, Håndboldfitness. Det er DGI
og Dansk Håndbold Forbund, der står bag aktiviteten, som hører under
paraplyen, Bevæg dig for livet. Håndboldfitness henvender sig til unge og
voksne, der gerne vil have god, sjov og fleksibel træning i fællesskab med
andre.
Håndboldfitness består af sjov fysisk træning og en tilpasset form for
håndboldtræning på programmet. Håndboldfitness henvender sig såvel til
nybegyndere som til tidligere håndboldspillere.
I ØNIF er vi nu også klar med Håndboldfitness. Erfaringerne med træningen viser, at tilbuddet appellerer til en bred målgruppe. Har du været
skadet, svært ved at motivere dig til træning, travlt med job eller familie
eller savner bare en ny form for motion sammen med andre, er Håndboldfitness et rigtig godt tilbud til dig. Med Håndboldfitness træning får
du desuden den fordel, at du er en del af et fællesskab og af foreningens
sociale klubliv.
Instruktør Maja Franck fra håndboldafdelingen vil byde velkommen, og
herefter vil der være lejlighed til at prøve kræfter med sjov fysisk træning
og håndbold på små baner. Det er aktiviteter med Puls, Power og Play.
Mere end 130 håndboldklubber på landsplan har indtil nu taget Håndboldfitness på programmet, og nu tilbydes træningen altså også her i området.

Træning onsdage kl.19.30-21.00
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TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD
2016/2017
TRÆNINGSTIDER
ØNIF HÅNDBOLD
2016/2017
Hold
Trille-Trolle (børnehave)

Træner
Line Jeppesen

U6 (0. klasse)

Jeanette Koefoed
Mie Hansen Jørgensen
Maja Franck og
Lisette Christensen
Gitte Kyed
Jesper Ravn
Mangler træner pt.
Thomas Wulff og
Jesper Karlskov
Michael Jessen og
Thomas Wulff
Maja Franck

U8 (1.-2. klasse)
U10 piger (3.- 4. klasse)
U10 drenge (3. -4. klasse)
U12 mix
U16 piger
Dame senior
Håndbold Fitness

Tidspunkt
Én lør/søn i måneden kl. 9.30 –
10.30. Hold øje med ønif´s
hjemmeside og opslag i børnehaven.
Tirsdag kl. 16.00 – 17.00

Opstart

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00

Uge 33

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Torsdag kl. 16.30 – 18.00
Torsdag kl. 16.30 – 18.00
Tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.30

Uge 33
Uge 33
Uge 33
Uge 33

Tirsdag og torsdag kl. 19.30 – 21.30

Uge 32

Onsdag kl. 19.30-21.00

21/8

Uge 33

VEL MØDT i Vonge- Kollemorten Hallen, Vonge.
Du er velkommen til at komme og prøve om håndbold er noget for dig.
Når sæsonen er i gang, er der tilmelding og betaling på ONIF.dk.

VEL MØDT i Vonge- Kollemorten Hallen, Vonge.

Kontaktpersoner:

Du
er velkommen
til at komme
og prøve
håndbold
er noget
for dig.
Når sæsonen er i gang, er der
Ungdom
– Maja
Franck
tlf. om
2266
2713
- mail:
stounberg81@gmail.com
tilmelding
på ONIF.dk.
U16 og
– betaling
Kristian
Frøkjær tlf. 2383 9795- mail: kf@troldmarkens.dk

Senior – Nadia Albrechtsen tlf. 2262 3831 - mail: albrechtsen_nadia@
hotmail.com

Kontaktpersoner:

Ungdom – Maja Franck tlf. 2266 2713 - mail: stounberg81@gmail.com

ØNIF håndbold
U16 – Kristian Frøkjær tlf. 2383 9795- MVH
mail: kf@troldmarkens.dk
Senior – Nadia Albrechtsen tlf. 2262 3831 - mail: albrechtsen_nadia@hotmail.com

BADMINTON OPSTART JUNIORER
Den 12. september prøver vi igen med en juniorafdeling.
Det er lykkedes os at finde 2 trænere, Kevin Byskov og Per Pagh.
Det er fra 7 år og op til 17 år. Der spilles fra 17 til 18 om mandagen.

MVH ØNIF håndbold

Håber på god tilslutning. Der er mulighed for at låne en ketcher.
Mvh. Badminton bestyrelsen
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Bliv bedre til at tage billeder
Du har et spejlreflekskamera, med en masse indstillinger og har sikkert drømt om at tage
bedre billeder, som de professionelle gør.
De mange indstillingsmuligheder der er på kameraet, gør at de fleste imidlertid stiller
kameraet på AUTO, og selv om billederne bliver skarpe
og velbelyste, så fortæller mange at, der ligesom mangler, noget i billederne,
indendørsbilleder har f.eks. ofte meget mørk, og hesten er
ofte ikke skarp.
Dette fotokursus der specielt er opbygget omkring fotografering med
spejlreflekskamera (uanset kameramærke), ude som inde.
Kurset er på et lavt teknisk niveau, så ALLE kan være med uanset erfaringsgrundlag.
Kursusleder (Mogens Christensen, Careteam fotokurser) er en erfaren fotograf, der forstår at
være på niveau med kursisterne.
Fotografen har afholdt et utal af fotokurser over hele Danmark, gennem de sidste 15 år.
Først får du lidt kamerateori, hvor der er fokus på indstillinger der passer til netop det du
vil fotografere. Derefter går vi ud og tager billeder under kyndig vejledning af den erfarne
underviser.
Der kigges på udvalgte billeder og der tales om gode og knapt så gode ting ved billederne
(på en positiv
og konstruktiv måde).
Der repeteres så lidt teori og der bygges lidt mere på, hvorefter vi igen går ud og tager
billeder, og nu begynder der virkeligt at ske noget med billederne.
Kursusindhold:
Teori og praksis omkring lukketid, blænde og ISO
Problemstillinger omkring fotografering inde og ude
* kameraindstillinger
* valg af objektiv
* Brug blitz eller ikke
Masser af gode råd til fotografering
Konstruktiv vejledning i forhold til de billeder der er taget
Du skal medbringe:
Dit kamera og dine objektiver.
Fuldt opladede batterier, kuglepen til notater (der udleveres kursusmateriale).
Kursusdatoer: 4 mandage i oktober/november 03.10 - 10.10 - 31.10 - 07.11
Kursussted: Vonge Skole, Skolestien i Vonge
Tidspunkt: Alle dage, kl. 19.00 - 21.30
Pris: Kr. 800,- for alle fire aftener. (der skal være 12-15 deltagere før kurset oprettes)
Bindende tilmelding til, Erna Storgaard, tlf.: 25277880 eller ernastorgaard@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er mandag den 5. sep. 2016
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Fra kvinde, kend din bil hos Din Bilpartner i Kollemorten.
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