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Julemåneden nærmer sig
Så er vi kommet til det sidste foreningsblad i 2016 årgangen. Og lige i skrivende stund er
november lige om hjørnet, og uret skal om lidt stilles en time tilbage.
I denne udgave har vi lidt om pligtaflevering, nyt fra områdets instutitioner og foreninger, en
hilsen fra Japan, udviklingen af Vonge-Kollemorten, lidt jule arrangementer etc.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nyttår fra os her i foreningsbladet når i kommer
så langt.
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Lokalhistorisk side på facebook
af Erna Storgaard

H

vad består vores lokalområde egentlig af,
hvem boede hvor i ”gamle dage”, hvordan så
området ud, hvem var med i foreningslivet –
spørgsmål er der masser af.

en masse billeder, fortællinger mv. på siden,
som kan være til glæde for os alle.

Der står ikke nogen foreninger bag gruppen
på facebook, som jeg har oprettet her i sommer, det er interessen der driver værket, og
dermed også prioriteringerne i forhold til
hvad der sker på siden.

Der er ikke planlagt noget omkring siden,
andet end man kan melde sig ind i gruppen
og bidrage, med hvad man nu har. Der kan
også laves ”historiske dage” i lokalområdet,
så alle kan komme med det gamle album,
hvor billeder herfra scannes ind og derefter
kommer på siden.

Gruppen hedder Lokalhistorie Vonge-Kollemorten og går i al sin enkelthed ud på at få

Har du lyst til at bidrage, så kast dig ud i det,
jeg, og mange andre venter i spænding.

Gruppen er for alle med interesse for lokalhistorie

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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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
Mølgårdvej 39.

ved Brit Nørgaard Henriksen

F

amilien består af far Kristian, som arbejder som HR-konsulent hos Würth i Kolding,
mor Brit, som arbejder som skadebehandler
hos Tryg i Århus, Hakon på 4 år, som går i
børnehaven i Kollemorten, og Johanne på
1½, som går i dagpleje i Vonge.

fritid hos hesten. Der
bliver redet både dressur, spring, military og jagt, når altså ikke
lige hesten er skadet. Det sidste års tid har
været hårdt ramt af skadeperioder, så der har
jeg måtte ty til løb, cykling og ja det blev da
også til en mini triatlon i Tørring i år.
Ungerne elsker at være med ude, om det er
for at vande blomster, slå græs, plukke æbler
eller med i skoven og bygge forhindringer
til jagtridning, så er de med, og de elsker at
være ude, uanset vejret. Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Og skulle
man blive våd, er det godt der er masser af
tørt tøj hjemme, og man bagefter kan hygge
sig med varm kakao og lidt tegneserie på
netflix.

Kristian er en arbejdshest, og når han ikke
knokler for Würth, er det hjemme på Ågården (opkaldt efter tidligere ejere) som vi
købte som brandtomt for ca. 4 år siden. Siden da har han revet gammelt hus
ned, byggemodnet til nyt, bygget
nyt og nu er de sidste etaper med
haven kommet, så det næste år skal
bruges ude og få haven til at være
vores egen.
Når ikke det står på hus og unger
herhjemme, bruger jeg (Brit) min

Vi er så heldige herude på Mølgårdvej, at
have farmor og farfar boende 4 huse væk,
så når Hakons cykelfærdigheder skal trænes, kører vi gerne en tur op til dem, så kan
der samtidig med blive klappet både heste,
får, hund og kikket ænder, og hvis vi er heldige,
har farmor en kakao i
køleskabet. Endvidere er
der nogle dejlige naboer,
som er hjælpsomme når
man lige står og mangler nogle maskiner, børnepasning eller hvis der
skal planlægges vejfest,
eller laves optog til høstfesten. Et naboskab som
vi er blevet rigtig glade
for at blive en del af.

Stafetten sender vi videre til:
Maria og Michael
Hagedorn Rasmussen
		Hastrupvej 6. Vonge
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Pligtaflevering
af Joan Brix Rasmussen

S

om I sikkert husker, efterlyste redaktionen, i sidste blad, alle trykte årgange af
foreningsbladet. Det gjorde vi, eftersom vi
var blevet kontaktet af pligtafleveringen på
Det Kongelige Bibliotek. De havde indtil da
modtaget to eksemplarer af vores blad og ønskede nu en fuldendt samling.

Hvad er pligtaflevering?
En forpligtelse til at aflevere 2 eksemplarer
af hvert værk (bog, tidsskrift, avis, cd, video, etc.), der udgives i Danmark, og 2 eksemplarer af danske film til Det Kongelige
Bibliotek, Statsbiblioteket eller Det Danske
Filminstitut.
En forpligtelse til at give adgang til offent-

Vi kan med glæde fortælle at Hanne Hansen, Elmevej 5, kunne hjælpe os med vores
efterlysning og at samlingen nu er komplet
på Det Kongelige Bibliotek. Så hvis bilen på
et tidspunkt finder til København, er der nu
mulighed for at besøge Danske Samlingers
fjernmagasin i Diamanten og spørge efter
et eksemplar af vores lokale foreningsblad
til gennemlæsning. Jeg har personligt søgt i
deres database og bladene dukker op i deres
arkiv.

liggjort materiale på domæner på Internettet, der er tildelt Danmark eller rettet mod
et publikum i Danmark, så Det Kongelige
Bibliotek og Statsbiblioteket kan indsamle
materialet.
En forpligtelse til at give adgang til danske
radio- og fjernsynsprogrammer, så Statsbiblioteket kan fremstille eksemplarer af programmet

Redaktionen vidste ikke, at der var noget,
der hed pligtaflevering og vi har efterfølgende undersøgt mere omkring, hvad pligtaflevering egentlig er.
Det efterfølgende er udsnit hentet fra Det
Kongelige Biblioteks hjemmeside www.
kb.dk
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Hvad er formålet med pligtaflevering?
Bevaring af kulturarven.
Hvor kan man se værker i fysisk form
Alle pligtafleverede værker gøres tilgængelige for borgerne inden for rammerne af
ophavsretsloven, idet der dog tages særlige
hensyn til bevaringsforpligtelsen.
Det vil bl.a. sige, at Det Kongelige Biblioteks eksemplar normalt ikke kan hjemlånes.

Hvor gammel er pligtaflevering?
Den ældste lov om pligtaflevering er fra
1537. Den ældste danske lov er fra 1697.
Pligtafleveringens historie 1697Flere af Nationalbibliotekets samlinger er
helt eller delvist opbygget på grundlag af
pligtaflevering.
Den ældste pligtafleveringslov blev udstedt i
1537 i Frankrig. Formålet var dels at udøve
kontrol (censur) af alt, hvad der blev trykt,
dels at indsamle, hvad landets intellektuelle
elite frembragte på tryk.
Den første danske lov var et kongeligt reskript af 17. juli 1697, der beordrede alle,
der udgav skrifter i kongens riger, at aflevere
fem eksemplarer af hvert skrift til ”Kongens
Bibliothec”. Formålet var ikke, som i Frankrig, at udøve censur, men at skaffe kongen
gratis eksemplarer af bøger til udveksling.
I 1703 blev denne ordning indskrænket til
alene at gælde de københavnske bogtrykkere
og i 1732 blev antallet af eksemplarer, der
skulle afleveres, nedsat til tre. Lovgivningen om pligtaflevering blev ikke lige strengt
håndhævet i dets første 100 år, og afleveringen gik i perioder helt i stå.
Dette blev der rettet op på, da Johan Heinrich Schlegel blev bibliotekets leder i 1778.
I 1780 var han en af hovedkræfterne bag en
indstilling til kongen (Christian 7.) om at få
en ny pligtafleveringslov, hvori det blev understreget, at for at kongens bibliotek kunne indsamle alt, hvad der måtte udkomme,
”som i nogen Maade kunde regnes til den
Danske Literature” måtte afleveringspligten
gælde for alle bogtrykkere i alle kongens
riger, herunder Norge og hertugdømmerne.
Formålet var at opbygge en samling som
kunne være til nationens ”Ziir”, dvs. pryd eller med andre ord: bevaring af kulturarven.

18. december 1780 underskrev Christian 7.
indstillingen.
En ny forordning, der imødekom Schlegels
ønsker, blev udstedt 10 januar 1781. Samtidig blev afleveringspligten udvidet til også
at gælde aviser, kobberstik, bogkataloger
o.lign. Alt skulle stadig afleveres i tre eksemplarer. Dette blev dog nedsat til to eksemplarer i 1783.
Anordningen af 1781 blev revideret i 1821,
hvorved det blev forlæggere, der skulle aflevere, men dette medførte problemer for
biblioteket med at indsamle alt det trykte,
så i 1832 blev afleveringspligten atter pålagt
bogtrykkerne. Den næste pligtafleveringslov
kom 2. maj 1902. Den var meget omfattende,
idet den gjorde praktisk talt alt trykt materiale afleveringspligtigt. Den følgende lov, som
kom i 1927 betød en indskrænkning i loven.
10. juni 1997 blev en ny lov underskrevet af
Dronningen, og med denne lov fik Danmark
en moderne pligtaflevering, der foruden at
omfatte AV-materialer og digitale udgivelser i fysisk form også gjaldt statiske værker
lagt på Internettet og dermed lagde grunden
for den nugældende lov (Lov nr. 1439 af 22.
december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale), der også dækker hele den
danske del af internettet samt radio/TV og
film.
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VI

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

Nyt fra
Vonge-Kollemorten hallen
af Birgit Madsen

Hallen.
Der er hen over sommeren blevet lagt nye fliser og lagt kørenet ned, hvor der før var et hul, der altid
stod vand i. Støvlevasken blev sløjfet, men der laves et nyt som sættes op ved halmuren. Der er
blevet bygget en grillhytte, som kan bruges af alle. Det er især old boys og unge seniorspillere der
har været i gang med arbejdet. En stor tak til alle involverede. Det er hallen, der har finansieret
hytten og fliser m m og ØNIF har betalt bord/bænke sæt. Håber den bliver til glæde og gavn for
både unge og ældre.
Før sommerferien var der indkaldt til et par timers arbejde. Et par forældre og børn mødte op og
væggene i hallen blev vasket af. Den 13 august blev der holdt arbejdsdag i hallen. Der var 10 – 12
frivillige, som mødte op. Små reparationer samt oprydning blev lavet. Tak til dem der mødte op.
Lige inden høstfesten blev væggene i hallen malet, det er blevet dejligt lyst.
Håndboldafdelingen er blevet tildelt en ny Max Total bane, en bane som er mindre end den på 20 x
40 meter. Banen streges op, når lakken er slebet af. Det sørger nogle af Club 99 medlemmer for
torsdag før efterårsferien. Også en stor tak til dem. Fredag kommer et firma og laver den nye bane.
De maler også målcirkel og tre meter op nu de er i gang. Der er dommere, som klager over de er
utydelige. Mandag og tirsdag i uge 42 lakerer maleren gulvet igen. Det er klar til brug om lørdagen
igen.
MVH Birgit Madsen
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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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S

Nyt fra Kolbøtten
af Vibeke A. Bræstrup

D

enne gang vil vi fortælle om en fantastisk oplevelse som du, som læser, har været med til
at give børnene i Kolbøtten.
Tidligere i år søgte vi Musikcafeens overskudspulje. og fik tildelt 5000 kr til en uge med
forvaltningens bufferbus. Bufferbussen er indrettet som en børnehave, med stole, borde, garderober, køkken og toilet. I bussen kan man, ud over, at blive transporteret fra sted til sted,
også spise, sove til middag, spille spil/tegne eller blot få en sludder med sidekammeraten.
Forvaltningen har 3 busser, som oprindelig blev anskaffet for at give et ekstra grupperum til
institutioner, som i en periode var presset på grund af overbelægning. Da børnetallet generet
er faldende i Danmark, er behovet for bufferbussen ikke så stor længere, og man har derfor
valgt, at stille tilbuddet til rådighed for alle Vejle Kommunes daginstitutioner mod en egenbetaling på 5000 kr.
I uge 40 rullede derfor bussen ind på vores
matrikel kyndig ført af en buschauffør med
pædagoguddannelse og 20 års erfaring med
at tage børn med rundt til steder i Vejles omegn. Alle børn var af sted på tur 2 gange i
ugens løb, i forskellige gruppekonsultationer. Vil her kort opridse nogle af de mange
oplevelser som børnene fik ”fyldt i deres
rygsæk” i ugens løb.
Mariehønsene, en gruppe børn i alderen 3-6
år indtog sine pladser mandag morgen, men
stor forventning til dagens oplevelser. Turen
gik til Hastrup skovlegeplads, hvor der var
masser af tid til at udforske ukendte skovstier, lege på skovlegepladsen og fordybe sig.
Der blev ledt under sten og stammer efter
krible-krabledyr og fundet frøer i massevis.
Skolegruppen, bestående af en flok friske 5-6
årige valgte at kører til Dyrehaven i Vejle,
hvor buschafføren kunne fortælle al verdens
ting om de forskellige hjorte-arter der sprang
rundt. Dagens højdepunkt blev stoppet ved
Kvark Mølle, hvor børnene kunne afprøve
deres hjemmelavede skibe i vandet.
Vigtige datoer frem til jul:
23.11: Juledekorationsdag - Mariehøns
25.10: Forældremøde (19-21:30) 15.12: Julefest m. Luciaoptog i kirken (17:45-20)
22.11: Juledekorationsdag - Biller 27-30.12: Kolbøtten er lukker, feriepasning i Give
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nye eventyr efterhånden som de kom til nye
ukendte steder.

Billerne, vores anden gruppe børn i alderen
3-6 år satte sig forventningsfuld i selen torsdag morgen, og turen gik til bogstavelig talt
ud i det blå. Buschaufføren fik frie hænder,
og inden længe stod børnene midt i dyreparken blandt krondyr, dådyr og hjorte. Børnene var utrolig gode til at stå helt stille og
observere dyrene og bare lade sig forundre.
Herefter rullede de videre mod Lillebælt, og
selvfølgelig en tur over både den gamle-og
nye bro. Den medbragte middagsmad bliv
nydt ved vandkanten, hvor børnene med stor
opmærksomhed fulgte det store skib som
kom sejlende forbi. Efter at alle var blevet
mætte gik tur på gå-ben gennem skoven op
til Galsklint naturcenter, hvor børnene legede på den super fine legeplads resten af
dagen. Her blev resterne af madpakken spist
sammen med en flok pensionister på tur, som
kun havde rosende ord om VORES dygtige
børn.
Onsdag tog alle børn, der var fyldt 4 år på
tur til Ballesbækgård. De startede med, at gå
en tur gennem indhegningen hos fårene, og
videre op og ned af skrænterne ind i skoven.
På et tidspunkt var de kommet så dybt ind
i eventyrskoven, at børnene var helt sikre
på at de have fundet broen, hvor de 3 bukkenebruse gik over for at spise sig tykke og
fede. Og ganske rigtig trolden boede under
broen. Dette gav dem blod på tanden og inden længe var alle engageret i, at fortælle
14

Fredag pakkede alle 3årige deres rygsække
og turen gik til legeparken i Kolding, et sted
som ikke ret mange kendte til. Her var der
masser af legemuligheder, en sø med både
og vandcykler og spændende stier. Børnene
nød at der var god tid til leg og fordybelse,
og vi kunne se dem søge sammen i mindre og nye legegrupper på tværs af stuerne.
Pludselig hørtes der, en spæd drengestemme
synge fra det høje klatretårn ” alle der har
blåt tøj på, de skal lige op at stå”. Det må da
være et spontant udtryk for velvære, glæde
og samhørighed med hinanden.

Vi har KUN en ting at sige, TUSINDE STOR
tak for den flotte donation som Kolbøtten
modtog fra Musikcafeens overskud sidste år.
Der hersker ingen tvivl om at pengene har
givet 40 børn og 8 voksne en uge FYLDT
med gode oplevelser og venskaber på kryds
og tværs af køn og alder.

Øster Nykirke Skole

af Jacob Bang

Øster Nykirke Skole er en

åben skole.

Vi vil som skole gerne være
en tæt del af lokalsamfundet.
Vi har derfor en åben skole,
hvor vi gerne inviterer interesserede til at komme og
kigge. Samtidig har vi gode
samarbejder med flere organisationer i lokalområdet. Vi
har bl.a. et meget tæt samarbejde med børnehaven.

Øster Nykirke Skole
Skolestien 10
7173 Vonge
Telefon 75 80 31 88
Telefax 75 80 31 18
lens lokaler til Kreaklub og
fotokursus. Derudover benytter forskellige gymnastikhold
gymnastiksalen.
Børn og gæster til skolecafé
oktober 2016

Vi vil på skolen gerne vise, hvad vi laver,
hvordan vores hverdag er struktureret og
hvordan eleverne bliver undervist.
Vi inviterer 3 gang om året til skolecafé et
par timer en eftermiddag. Vi inviterer selvfølgelig forældre og bedsteforældre, men
vi vil også gerne se andre, som kunne have
interesse i at besøge skolen, og se hvad vi
laver. Til skolecaféerne forsøger vi at give
et indblik i skolens hverdag, hvor vi viser
eksempler på almindelig undervisning, og
måske også noget der er lavet særligt til
lejligheden. Ofte vil der være en form for
udstilling af elevernes produktioner i forbindelse med Billedkunst, håndværk/design
og evt. andre fag. Vi har indtil videre haft 2
skolecaféer; én i foråret 2016 og den seneste
midt i oktober. Begge gange har vi oplevet
at have mange stolte børn og mange glade
gæster. Vi forventer at afholde 2 skolecaféer
i løbet af foråret 2017.

Kagebod til støtte for Børns Vilkår til skolecafé

Udover skolecaféerne er skolen dagligt åben
for forældre. Vi har ikke officielle forældredage, men forældre er altid velkomne til at
deltage i undervisningen. Det kræver blot,
at der forinden laves en aftale med barnets
lærer/pædagog.
Udenfor skoletiden er skolen åben for foreninger. I indeværende skoleår benyttes sko-

Æbler og popcorn på bål til Skolecafé
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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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Sidste nyt fra Spejderne
af Rosa Jørgensen

E

n ny spejdersæson er godt i gang og efteråret nærmer sig. Hos spejderne betyder efterårsferien, at vi så småt tænker på at trække
indenfor til lidt anderledes og ind imellem
lidt mere stillesiddende aktiviteter.
Efteråret betyder også, at den travle tid står
for døren. Allerede først i september har vi
gang i forberedelsen af vores julekalender,
som jo sælges gennem hele november måned. Der er også gang i forberedelserne til
vores juletombola. Der skal søges tilladelse,
der skal produceres, indsamles og mærkes
gevinster, så alt er klar, når vi den 1. søndag
i advent er at finde ved juletræstændingen i
Vonge. Derudover er vi i år at finde ved de
to købmænd - i Vonge den 10. december og i
Kollemorten den 11. december - kom gerne
og støt os!!!

SL2017 – hvad er det?
SL2017 står for Spejdernes
Lejr 2017. Spejdernes Lejr er
med 40.000 deltagere fra indog udland Danmarks største
spejderlejr. Lejren er arrangeret af de fem
danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De
Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig og bliver afholdt den 22. juli til den
30. juli 2017 ved Sønderborg på Kær Vestermark.
De fem underlejre er opkaldt efter steder,
der er vigtige for Sønderborg. Møllen er opkaldt efter Dybbøl Mølle, der ligger cirka
fem kilometer fra Kær Vestermark. Slottet er
opkaldt efter Sønderborg Slot og Tårnet er
opkaldt efter tårnet på Broager Kirke. Øen er
opkaldt efter Als, hvor størstedelen af byen
Sønderborg ligger og Broen er opkaldt efter
Kong Christian den X’s bro, der forbinder
Jyllandssiden af Sønderborg med den del af
byen, der ligger på Als.

Lejrens vision er “Vi sætter spor”. Igennem
hele planlægningen af lejren har arrangørerne fokus på at udvikle en lejr, hvor deltagerne sætter spor i sig selv, hinanden og omverdenen. Under hele lejren bliver der tilbudt
aktiviteter for deltagere i alle aldre.
Så stor en lejr som SL2017 finder kun sted
hvert 5. år og skal derfor forberedes i god tid
- også lokalt i grupperne, og hos os er det
ingen undtagelse.
Hos den enkelte spejder skal der allerede nu
tages stilling til, hvorvidt han/hun ønsker at
deltage. Bæverne (Bh. og 1. klasse) deltager
et døgn, ulvene (2.-4. klasse) deltager i 2
døgn og juniorer, trop spejdere, seniorer og
rovere (5. kl. – 17+) er med hele lejren (8
døgn).
Hos lederne er forberedelserne også godt i
gang. Hverdagens aktiviteter skal allerede nu
begynde at forberede spejderne på, at de skal
på lejr. De største spejdere skal selv kunne
slå deres telte op, de skal selv kunne opbygge deres lejr (rafter og tov), og derfor skal de
have minipioneret deres lejr. Minipionering
vil sige, at spejderne skal prøve at opbygge
egen lejrplads i blomsterpinde og snor. Der
skal tages stilling til, hvad der skal være på
egen plads, ex.: spisebord (overdækket eller
ikke), bålsted (skal være 3 meter væk fra telte), fedtfælde (til opvaskevand), huggeplads,
brændeskjul, køkken- og opvaskebord, køleskab (graves ned i jorden), indgangsportal
(skal passeres for at komme ind på vores område, sofa m.m. Det kræver ind imellem sin
leder, at holde motivationen blandt spejderne
oppe det første lejrdøgn, hvor der virkelig
skal tages fat. Forberedelsen i form af bl.a.
minipionering kan være med til at få spej17

derne til at tage ejerskab for opbygningen af
egen lejrplads og er derfor vigtig.
Lederne skal også på nuværende tidspunkt
tænke på særpræg. Vil vi lave noget specielt
som markerer vores plads, ex. den højeste
flagstang med et kæmpe smileyflag, så alle
der ”farer vild”, kan finde hjem eller beachflag med vores nye logo, et nyt træskilt eller
en solcelle så vi kan ”lade” på egen plads?
Særpræget kan også bestå i ting til vores
spejdere, ex. bøllehatte til alle, der kan skærme mod solens
stråler eller en hue, hvis det bliver en kølig
sommer. Det kan også være en ens lejr t-shirt
med navn (skal vi købe eller selv designe?),
så vi nemmere kan finde hinanden, når vi
ex. skal til fælles lejrbål - 40.000 spejdere er
altså mange.
Lederne skal endelig også have styr på, om
der er overnatningspladser (telte) nok? Vores gruppe tæller pt. godt 40 spejdere, og
alle skal jo have en plads at sove på, uanset
om det er for 1 nat eller for 8 nætter. De sidste 2 lejre har vi haft en deltagerprocent på
100, det håber vi selvfølgelig også på denne
gang, og så mange overnattende kræver en
del telte.
Bestyrelsen er også godt i gang med forberedelserne til lejren. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt man vil give et tilskud til
lejren (deltagerprisen er 2.100 kr. for dem,
der deltager hele ugen), der skal indhentes
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tilbud på nye telte, og der skal tages stilling
til, hvor mange af ledernes gode ide’ er, som
rent faktisk kan lade sig gøre indenfor de
midler, som der er til rådighed i gruppen. Der
arbejdes også med sponsorater - bl.a. til telte,
beach flag og til særpræg m.m. noget som
kan gøre at spejderne tager ejerskab for lejren (det bliver mere visuelt for dem), og som
samtidig gør det lettere for lederne hurtigt at
spotte ”egne børn” i mængden.
For en spejder er en lejr af denne størrelse
en de allerstørste spejderoplevelser – en oplevelse for livet!! At være sammen med sine
spejdervenner og engagerede ledere på SÅ
stor en lejr, deltage i sjove og anderledes
aktiviteter, fællesskabet både i egen lejr, i
kvartererne (vi er en del af Vejle Kommunes
kvarter), underlejrene (vi er en del af ”Broen”- se kortet nedenfor, det orange område)
og i det store hele, når 40.000 spejdere ex.
mødes til lejrbål – det er simpelthen ikke
mindre end en ”FANTASTISK” oplevelse,
som alle spejdere bare skal have love til at
opleve!!!
Du kan være med til at støtte såvel det daglige arbejde som SL2017 ved bl.a. at købe
vores julekalender eller lodder i vores tombola. Det er også muligt at være med til at
sponsere os på SL2017 - henvendelse vedr.
sponsering kan ske til vores kasserer Britt
på tlf. 40 30 90 62 eller på mail: bkn-regnskab@mail.dk
God advent og jul fra spejderne.

Hilsen fra Japan
af Ayane Tsutsumi

D

en hårdest ting som jeg oplevede i Danmark var at sige ”Farvel, nej på gensyn” til
min elskede familie, venner og andre skønne
mennesker. Jeg håbede, at sige ”Farvel” var
lige så nemt, som at sige ”Hej” den første
gang. Jeg har fået og oplevet rigtig mange
ting i mit udvekslingsår i Danmark. Jeg har
fået min anden dejlig familie og hjemmeby/
land. Jeg er blevet venner med mange mennesker, ikke kun med danskere, men også
med folk, der kommer fra hele verden. Jeg er
rigtig glad for, at jeg har fået et sted, som jeg
må altid besøge.
Den 27. juni landede jeg i Tokyo efter 15 timers rejse. Det var simpelthen så mærkeligt
at komme tilbage til Japan. Det lyder lidt underligt, men jeg fik kulturchok igen - her i Japan. Jeg blev overrasket over mange ting, ligesom den første uge, da jeg var i Danmark.
For eksempel: biler kører venstre side, folke
spiser mad med spisepinde, alle sammen taler japansk. Det er lidt overdrevet, men jeg
følte, at Japan var ligesom et helt nyt land
for mig.

Min tvillingsøster (til venstre) og jeg i vores
nationaldragt (Yukata):

Selvfølgelig var det også rart, at jeg kunne
se min japanske familie, venner og folk der
havde ventet på mig i Japan i et helt år. Jeg er
startet med min japanske skole igen, og fået
nye venner i skolen (jeg måtte skifte klasse
pga. året i Danmark). De er også rigtig søde,
og jeg har det sjovt hver dag sammen med
dem. Jeg har startet med at spille gitar igen.
Jeg har startet med at lære japanske fag igen,
og haft nogle eksamener. Jeg har også snakket rigtig meget med min familie, bedste forældre, fætre, kusiner - jeg havde mange ting
om mit år i Danmark, som jeg ville gerne
fortælle dem – og de havde også mange ting,
de ville fortælle mig.
Jeg har det godt her i Japan..., men jeg savner jo Danmark RIGTIG meget. Efter jeg
kom tilbage, håbede jeg, at jeg kunne tage
til Danmark så hurtigt som muligt, men der
er langt, og derfor koster det mange penge!!!
Men nu har jeg beslutte mig til at rejse tilbage til Danmark og besøge savnet mennesker
- i juleferien i år!!!! Alle sammen siger, at
det er rigtig hurtigt, at jeg kommer tilbage til
Danmark - det syns jeg faktisk også, men jeg
glæder mig rigtig meget – nu er der kun godt
2 måneder til jeg kan rejse, måske vi ses?

Kantinen på vores skole:

Tusind tak for et dejligt år i Danmark - jeg
elsker Danmark!!
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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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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn
December - Januar - Februar
89.Årgang nr.4 2016

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg

ja så forsvinder jeg også
sydpå til Spanien & mit luksus-eksil… (C V Jørgensen – Costa del Sol)
”Jeg flytter til Spanien!” – sådan tænker jeg hvert år, når vinteren står for døren: ”Jeg
flytter til Spanien!”
Men kufferten, den bliver bare aldrig pakket. Nej, jeg må ”nøjes” med Kollemorten,
med Danmark og døjes med grå himmel, gråt humør og dage, der mest af alt minder
om fortyndede nætter.
Og sådan kan man så finde sig selv siddende på kontoret; småfrysende og uden evne
til at finde noget formildende i noget som helst. Mørket gør virkelig nogle af os til mørkemennesker; giver os grus i øjnene og lægger en tåge ind over sjælen. Og dér sidder
man så i mørket; håbløs og længes efter Costa del Sol eller noget andet eksotisk.
Indtil tanken så strejfer én: ”Jeg kunne da tænde et lys…”
At hive de levende lys frem og tænde dem alle, det er ren terapi for dem af os, der ikke
konstant har julelys i øjnene. For det levende lys er nemlig mere end flammen. Det er
Guds lys, der skinner i mørket – og mørket griber det ikke… (Evangelisten Johannes’
poetiske juleevangelium, Joh 1,1ff.)
Som regel stemmes sindet i løbet af adventstiden i takt med at lysene tændes. Tanken
om Costa del Sol-eksilet lægges på hylden, og julefreden sænker sig.
Fortsætter på side 2.

Måske titter solen frem. Måske kastes der en hermelinskåbe af sne over træer og
buske. Og måske solstrålernes dans gør indkørslen til et krystalhav… Ja, måske. Og
så kan man jo ellers sidde og undre sig over, at Gud kan udrette så meget med lidt
sne og et par solstrejf.
Sådanne vinteroplevelser er for mig og alle andre mørkemennesker et løfte om, at
lyset er på vej tilbage. Det fødes i mørket…
Det er snart højtid. Det er snart jul.
Så: Feliz Navidad … eller nå nej, glædelig jul.
Også igen i år på dansk. Heldigvis!

Hilsner fra præstegården...
Årets julegave!

Som sidste år vil vi gerne frem til jul tilbyde en rabat på koncerterne i 2017. Det drejer
sig om følgende koncerter:
Lutherrosen tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke
Kammerkoret GOCK onsdag den 7. juni kl. 19.30 i Vonge Kirke
Ensemble Zimmermann med solist Anna Wierød tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i
Øster Nykirke Kirke
Entré pr. koncert koster 100 kr. Frem til jul kan man købe alle koncerter for 250 kr. Man
kan naturligvis også købe koncerterne enkeltvis til 100 kr. pr. stk. Billetter kan købes
hos graver Tina Kiær – tlf. 75 80 31 38 / graver-kontoret@mail.dk, eller hos organist
Inge Hermann – tlf. 21 63 39 46 / mail@ingehermann.dk
Se nærmere omtale af koncerterne andet sted i kirkebladet.

Billetsalg Lutherrosen

Koncerten Lutherrosen er omtalt andet sted i kirkebladet. Koncerten finder sted tirsdag
den 21. februar kl. 19:30 i Øster Nykirke Kirke, og forsalg af billetter, som koster 100 kr.
pr. stk., begynder mandag den 16. januar. Man kan købe billetter hos købmændene i
Vonge og Kollemorten samt hos graver Tina Kiær –
tlf. 75 80 31 38 / graver-kontoret@mail.dk, og hos organist Inge Hermann – tlf. 21 63
39 46 / mail@ingehermann.dk
Desuden sælges der billetter i våbenhuset Øster Nykirke Kirke på selve koncertdagen
fra kl. 18:30.
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Julehjælp

Øster Nykirke menighedsråd har mulighed for at give trængende personer og familier i
Pastoratet julehjælp, hvis man retter skriftlig henvendelse til sognepræsten inden den
12. december 2016. Husk telefonnummer i ansøgningen, så præsten kan kontakte
dig! Det er udelukkende sognepræsten, som er underlagt tavshedspligt, der behandler
de enkelte ansøgninger.
Besøg af præsten?
Ring, eller lad mig det endelig vide på anden vis, hvis I, eller nogen I kender, ønsker
mit besøg.
Desuden er præstegårdens dør altid åben (i hvert fald når jeg er hjemme), og jeg giver
gerne en kop kaffe. – Diana Elisa Rasmussen,
tlf.: 75 80 32 30 / mail: DER@km.dk

Musikgudstjeneste 1. søndag i advent
søndag den 27. november
Vi fejrer kirkens nytår med en musikgudstjeneste i Øster Nykirke Kirke kl. 10.00. Her medvirker
sangerinden Anne Mette Balling og hendes søn,
Ejnar, der spiller violin.
Anne Mette Balling vil sammen med kirkens organist Inge Hermann stå for musikalske indslag
mellem gudstjenestens forskellige led. Sognepræst Diana Rasmussen forestår gudstjenesten.
Anne Mette Balling er lyrisk sopran og har taget
både diplomeksamen og solistklasse fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Hun har sunget en del opera, men hendes hovedinteresse
ligger primært inden for lied- og oratoriegenren.
Hun har således optrådt som oratoriesolist sammen med de fleste symfoniorkestre her i Danmark.
Som fortolker af barokmusik har hun skabt sig en helt særlig profil og betragtes
som en af de fineste i Danmark.
Anne Mette har i øvrigt givet sangundervisning til vore 3 kirkesangere ved Øster
Nykirke og Vonge Kirker.
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Julekoncert
torsdag den - 8. december kl. 19.30

Kirkekoret ved Øster Nykirke og Vonge Kirker synger julen ind
torsdag den 8. december kl. 19.30 i Vonge Kirke.

Der er rig mulighed for at komme i julestemning denne aften, idet koret synger dejlig
julemusik. Poul Viller akkompagnerer fra klaver og orgel. Der bliver også solostykker
for orgel, og endelig får menigheden selv mulighed for at være aktive, idet vi naturligvis også skal synge nogle af de elskede adventssalmer.
Der bydes på en kop kaffe i våbenhuset efter koncerten.

Gudstjenester:

Børne- og familiegudstjeneste i Vonge kirke 4. søndag i advent kl. 11:00
Søndag d. 18. december (4. søndag i advent) holder vi børne- og familiegudstjeneste
i Vonge kirke - og alle, både store og små, inviteres til at deltage. Minikonfirmanderne
vil ved denne lejlighed opføre deres krybbespil.
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Nytårsgudstjeneste i Øster Nykirke kirke d. 31/12 kl. 14:00
Menighedsrådet valgte sidste år, at flytte gudstjenesten nytårsdag til selve nytårsaftensdag – dét blev en stor succes, som vi selvfølgelig gentager igen i år!! Efter gudstjenesten i Øster Nykirke serveres der champagne og kransekage, og vi får mulighed
for at ønske hinanden et godt nytår…

Babysalmesang i Øster Nykirke – Vonge
Sogne

Det er endnu en gang tid til en omgang babysalmesang i Vonge Kirke. Babysalmesang er et tilbud til børn i alderen 0-9 måneder og deres forældre. Vi mødes i Vonge
Kirke otte tirsdage kl. 10.00, hvor første gang er tirsdag den 17. januar 2017. Børnene
får her mulighed for at høre salmerne og få en oplevelse for de øvrige sanser gennem
bevægelse og sansestimulerende aktiviteter.
Efter en tre kvarters tid, når børnene har brugt deres krudt, vil der være mulighed for
en lille hyggesnak over en kop kaffe/the med lidt godt til ganen.
Tilmelding senest den 10. januar 2017 til Vibeke Aagaard Jæger på telefon 26993921
eller mail vaaj84@gmail.com. Da der maks. er plads til 10, vil jeg opfordre til at tilmelde jer i god tid.
Vibeke Aagaard Jæger
Sognemedhjælper i
Thyregod – Vester Sogne
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Reformationsfejring 2017
I 2017 har vi reformationsjubilæum, hvor vi fejrer 500 året for
Luthers teseopslag den 31. oktober 1517. Reformationsfejringen bliver et gennemgående tema både i foredragsrækken og i koncertrækken. Se nedenstående oversigt for 2017.

Tirsdag den 17. januar kl. 14:00 i konfirmandstuen:
Foredrag v/Martin Schwarz Lausten
Martin Schwarz Lausten har været professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet og har skrevet en række
bøger om reformationen, bl.a. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator. Reformationen i Danmark
I foredraget stilles spørgsmålene: Hvad var det
egentlig, Martin Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den katolske kirke
så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter
og blev fredløs?
Der berettes om Luthers liv som munk, om de
bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristendommen. Også hans
personlige forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pavekirken fik for kirken og det verdslige samfund, omtales. Der foretages også et strejf til den lutherske reformation i Danmark, og der
spørges om, hvorledes vi i dag har forvaltet den lutherske arv.

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke:
Lutherrosen
Kamilla Sørensen, t.v. i billedet, har diplomeksamen og solistklasse fra konservatoriet med klaver som hovedfag.
Mezzosopranen Merete Laursen har
diplomeksamen som klassisk sanger fra
konservatoriet.
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Koncerten tager udgangspunkt i Lutherrosens symbolik: Troen på korset (det sorte
kors) – Kristi kærlighed (den røde baggrund) – Fred, trøst og glæde på denne jord ved
troen på Kristus (den hvide rose) – Den himmelske glæde, der venter os (den himmelblå baggrund) – Den evige salighed (den gyldne ring).

Tirsdag den 28. marts kl. 19:00 i Øster Nykirke Kirke:
Foredrag v/Caspar KochLutherrosen
I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg kommer denne
nye kirkefortælling, skabt af skuespilleren Caspar Koch, der tidligere
har levendegjort beretninger om skikkelser som apostlen Peter, digterpræsten Kaj Munk og den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer. Fortællingen om Luther kredser i en blanding af historiefortælling og monolog om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven. Det,
der hele tiden holdt ham på sporet, var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme.
Han tog kampen op med den teologiske, økonomiske og politiske
magt og banede vejen for den folkets kirke, vi kender i dag.

Onsdag den 26. april kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke:
Koncert med Kirstine Uth

Denne koncert indgår IKKE i reformationsfejringen,
men vi glæder os til et gensyn og genhør med Kirstine Uth, der var organistvikar ved Øster Nykirke
og Vonge Kirker i 2014 – 2015, indtil hun fik egen
fast organiststilling. Hun er uddannet ved Vestjysk
Musikkonservatorium med klarinet som hovedfag.
Gennem de seneste år har hun studeret ved Løgumkloster Kirkemusikskole, hvorfra hun tager afsluttende organisteksamen til sommer 2017.
Kirstine vil ved denne koncert spille sit eksamensprogram for os. Bl.a. spiller hun orgelmusik af Niels
W. Gade, der har jubilæumsår i 2017, idet han blev
født den 22. februar 1817. Kirstine medbringer desuden Anders Steen, som er orgelstuderende på 4. år på Vestjysk Musikkonservatorium. Anders vil også spille
noget orgelmusik, og desuden vil han akkompagnere Kirstine, således at vi også får
lov til at høre hende spille på klarinetten.
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Torsdag den 18. maj kl. 19.30 i Vonge Kirke:
Kirkekorets forårskoncert
Kirkekorets koncerter indgår IKKE i reformationsfejringen, men datoen for forårskoncerten skal da nævnes!

Onsdag den 7. juni kl. 19.30 i Vonge Kirke:
Kammerkoret GOCK
Kammerkoret GOCK kommer fra Grind-

sted og er et klassisk a cappella kor med
omkring 25 medlemmer, der synger et
bredt repertoire strækkende sig fra middelalder- og renæssancemusik til nyere
værker af samtidige komponister.
Koret har givet mange koncerter forskellige steder i Danmark, og hvert andet år
arrangeres en koncertrejse til udlandet.
Koret ledes af Peter Vogel, der er uddannet i musikvidenskab på Århus Universitet og desuden har studeret direktion hos
adskillige danske dirigenter. Koret sammensætter et spændende program i anledning
af reformationsfejringen.

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke:
Ensemble Zimmermann med solist Anna Wierød
Sopran Anna Maria Wierød regnes for et af de store talenter blandt de yngre tidlig-musik-specialister og optræder
som oratoriesolist og koncertsanger i hele Europa, især
inden for barok, renæssance og opera genrerne. Anna
modtog sidste år Sonning-fondens talentpris.
Ensemble Zimmermann og Anna Maria Wierød har arbejdet tæt sammen i de sidste 10 år, og de har nu i anledning af reformationen sammensat et program af kendte
og mindre kendte lutherske komponister. Det festlige program hylder Vor Herre og
præsenterer komponister som Telemann, Buxtehude, Bruhns og Bach.
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Ensemble Zimmermann blev grundlagt
i 2001 af en gruppe musikere, der ønskede at skabe et forum for tidlig musik
fremført på barokinstrumenter. Musikalsk
leder er cembalist og organist Lars Colding Wolf.
Ensemblet har været et væsentligt bidrag
til den voksende interesse for barokmusik og dens opførelsespraksis i Danmark.
Ensemblet består i dag udelukkende af
professionelle musikere med speciale i tidlig musik. Den gang som nu er musikere
et omrejsende folkefærd, og ensemblets musikere kommer fra det meste af Europa.
På repertoiret står alt fra Monteverdi til Mozart: instrumentalkoncerter, kammermusik,
kantater, oratorier og opera.

Tirsdag den 14. november kl. 14:00 i konfirmandstuen:
Foredrag v/Rasmus H.C. Dreyer
Hans Tausen: Den ivrige reformator
Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg,
og han reformerede både Viborg og København
i 1520’erne. Således var han ”en dansk Morten
Luther”, som vi synger i B.S. Ingemanns sang ’På
Tave Bondes Ager’. Men passer det? Faktisk ville
Hans Tausen og hans reformatorkolleger i Danmark gerne gå endnu længere end Martin Luther,
reformationens store hovedperson. Hans Tausen
ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt og troende igen – koste hvad det ville.
Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst ved Roskilde Domkirke og formand for Selskabet
for Danmarks Kirkehistorie. Han har i flere år arbejdet ved Afdeling for Kirkehistorie,
Københavns Universitet med netop Hans Tausen, udgivet videnskabelige artikler og
arbejder nu på en afhandling om netop Hans Tausen, - om hvordan vi i Danmark har
læst ham, æret ham og fundet på gode historier om ham gennem 450 år.
9

Øster Nykirke kirke

Begravede / bisatte:

09.09.2016 Peter Brødsgaard Jørgensen
17.09.2016 Arthur Poulsen, fra Givskud
kirke
30.09.2016 Gerhard Skovgaard Hansen

Døbte:

02.10.2016

Elias Øster Knudsen

Vonge kirke
Begravede / bisatte:

Døbte:

09.10.2016

Felix Theodor Bossau

05.07.2016 Lizzi Thaning Tejmer,
nedsat på Vallensbæk
kirkegård
20.07.2016 Jens Peter Jensen Skou,
nedsat på Them kirkegård
01.08.2016 Elna Louise Ørnsholt
16.09.2016 Anny Brødsgård,
nedsat på Give kirkegård
16.09.2016 Karen Hauge
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 40 45 22 16
E-mail:DER@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
11

Dato:
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GUDSTJENESTE
Øster Nykirke

27/11

Helligdagens
navn:
1. s. i advent

4/12
11/12
18/12

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent

24/12
25/12
26/12
31/12
1/1 2017
8/1
15/1

Juleaften
Juledag
2. Juledag
Nytårsaftensdag
Nytårsdag
1.s.e.h. 3 k.
2.s.e.h. 3 k.

14:00
11:00

22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3

3.s.e.h. 3 k.
4.s.e.h. 3 k.
Sidste s.e.h. 3 k.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

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

Vonge

10:00 Musikgudstjeneste
11:00 v/GBL
9:30
11:00 Børnegudstj.
m. krybbespil
15:30
9:30
11:00 v/GBL

14:00
___
11:00 v/GBL

___
11:00 v/GBL
Nytårsparade

9:30
11:00
9:30
11:00

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

Jubilæums sommerfesten i
Kollemorten
af Jørgen Mikkelsen

Lidt fra sommerfesten i Kollemorten.
Uge 30 var traditionen tro rammen for
sommmerfesten i Kollemorten. I år var det
nr. 40 i rækken.
Vi startede søndag i uge 29 med at stille det
store festtelt op, i godt og vel 30 graders
varme. Vi var heldigvis ca 20 personer til at
hjælpe med det, så det gik hurtigt og vi kom
rigtig langt med lys, strøm, bar og hvad der
ellers hører til.
Vi var så klar til bankospil tirsdag aften, hvor
gevinsterne fyldte godt op. Det blev som altid en vellykket aften, under god og kyndig
ledelse af folkene fra Kollemorten Hus.
Torsdag skulle så markere de 40 år, så menuen var helstegt Pattegris (80kg) med tilbehør. Godt 200 mødte frem denne aften, og
selv om vi forsøgte at spise op, havde Johnny
stadig kød til de sidste.
Derefter havde alle godt at bingoturen, inden
sommerfesten var vært med gratis kransekage.

hyggede sig formiddagen igennem.
Kl. 13.00 starte optoget med musikgarden
i spidsen. Altid et festlig indslag når de går
spillende igennem vores by. Der var i år rigtig mange flotte og sjove indslag, skønt der
hvert år er nogle der vil bruge tiden på dette.
Eftermiddagen gik hurtigt, folk hyggede sig,
og gjorde sig klar til aftenfesten. 250 havde
valgt at deltage i aftenfesten. Det blev en
brag af en fest, da The Pawls gik på scenen.
Først sørgede de for, at vi alle fik lattermusklen motioneret, for derefter at spille op til
dans, hvor teltet var lige ved at lette. Og lige
som jeg synes det gik allerbedst, var kl. 2.00.
Herfra skal lyde en kæmpe tak, til alle de
frivillige hjælper, der gjorde det muligt at afholde et godt jubilæums sommerfest.
På gensyn uge 30 2017

Lørdag startede med regn indtil ca. en halv
time før flaghejsning og morgenkaffe i teltet. Her mødte også godt 200 op. Snakken
gik lystigt, så mange var ved at glemme at
komme i køen til loppemarkedet.
Der var stillet fodboldkroket op på fodboldbanen, pølsevognen blev startet op,og alle
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EN STOR TAK
Til alle vore sponsorer
En STOR TAK til alle vore sponsorer, som var med til at gøre
Kollemorten Sommerfest 2016 til en succes.
KOLLEMORTEN
Kollemorten Entreprenør Forretning
v/Elmer & Esben Nørtoft
K Entreprise v/ Preben Mogensen
Tømrermester Jens Hansen
Malermester Erland Møller
Din Bilpartner v/Erik Thomsen
Kollemorten Maskinstation
v/Jørgen Hansen
Grise- og Kreaturhandel
v/ Herluf Seest Jensen
Åcentrets nøgle & hælebar, Vejle
v/ Torben S. Jensen
Arkitekt ad.a. Ove Nørtoft Olesen
Hærvejens Regnskabsservice
v/ Hanne Nørtoft Jensen
AM – Malerteknik
Vognmand Jørn Thisgaard
Let Køb, Kollemorten
Landmand Bent Georgsen
Hornsyld Købmandsgaard
Murerfirmaet Reno Lauersen ApS
Steff-Byg v/ Verner Steffensen
MBM Byg v/ Martin B. Møller
VONGE
Storgaard Innovation v/ Erna Storgaard
Min Købmand, Vonge
Vonge Smede & VVS v/ Kim Dresler
Tømrermester Jens K. Mikkelsen
PV Trætrapper
Vonge – Kollemorten Hallen
Axel Månsson, Brande
Peter Laursen
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GIVSKUD
Givskud Vognmand v/ Ole Madsen
Min Garnbutik
Givskud Dyreklinik
Givskud Smedie og msk. Forretning
Givskud El Forretning
Salon X-Hair
Min Købmand, Givskud
Finns Auto
Hverdagshjælp v/ PoulErik Hømlund, Vejle

GIVE
Dan Cake
Matas
Lady
Give Avis
Give Tøjcenter

Det Gamle Apotek
XL Byg Give
Sydbank
Handelsbanken
Nytorv Bageri

TØRRING
Nice Wear
Sportigan
Blomsterhuset Ramdal Tørring Autolager
Saksen Tørring
Eutronics (ekspert)
Martinsen Revision
Søiberg
Brillemanden
Biohjørnet
SuperBrugsen
Viola
Bagges
Bitte Sko
Tørring Blomster
Bøger og Papir
XL Byg Tørring
Louise
Tørring VVS og Pejsecenter

Også en STOR TAK til alle der gav en hjælpende hånd med de praktiske gøremål
undervejs, uden Jer var det ikke muligt.
Med venlig hilsen
Sommerfestudvalget i Kollemorten

Høstfest i Vonge 2016

af Erna Storgaard

Igen i år, var der masser af liv og glade men-

nesker til aktiviteterne i høstfestugen, kun
børnedagen blev en regnfuld affære, ellers
var vejret fantastisk.
Ærgerligt, men ikke noget arrangørerne kunne gøre noget ved, for det regnede faktisk
stort set hele dagen søndag d. 4. september,
hvor der var børnedag i Vonge.

rigtig mange var mødt op, det var helt fantastisk.
Musikfestivalen, løb også at staben fredag
aften, og rafleturneringen, som igen i år havde pænt med deltagere.
Lørdag var nok høstfestens bedste dag i
mange år, da optoget med hele 13-14 deltagende indslag fuldstændig overvældede de
fleste, hold da op det var flot, og skønt, at
så mange havde brugt energi på igen at gøre
optoget i Vonge til noget helt specielt, så stor
TAK til alle for indsatsen.
Den nye fuglekonge blev Klaus Mogensen,
som bor på Lærkevej – pas godt på kæden,
til vi ses næste år.

Optoget var fyldt med gode indslag, urtehaven
var bedst blandt børnene, og Vonge-Prix var
blandt de voksne vindere.

Det betød, at aktiviteterne blev trukket inden
døre, hvilket var en succes, da der faktisk
kom ret pænt med børn i løbet af de 3-4 timer børnedagen forløb over. Som altid var
der godt gang i salget af legetøj, i år kunne
der spilles skak, og der var en stor hoppeborg
i hjørnet af hallen.

Aftenfesten om lørdagen havde også rigtig
fin tilslutning, både unge som ældre havde
valgt at feste i hallen denne dejlige sensommeraften, hvor der blev sunget, danset, snakket og festet igennem.
Stor tak til alle der har givet et nap med i
forbindelse med høstfest 2016, uden alle de
frivillige kunne det ikke lade sig gøre, tak til
sponsorer, og tak til hallen for godt samarbejde omkring lokaliteterne igen i år.
Og ikke mindst TAK TIL ALLE der har deltaget i ugens løb, vi ses igen i 2017.

Senere på ugen var der banko, igen velbesøgt, med masser af sponsorpræmier (som
vi hermed også takker for), og rigtig mange
forhåbningsfulde deltagere, som var mere eller mindre heldige omkring det at få banko,
men det gælder vel om at være med, og ikke
om at vinde….
Fredagen bød på noget nyt, da høstfestudvalget ville gøre noget for skolebørnene. Så der
var fyret op under ikke mindre end 4 hoppeborge/aktiviteter, som børnene tog rigtig
godt imod, der var virkelig gang i dem, og

Årets fuglekonge Klaus Mogensen
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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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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

Lidt om Vonge lopper
af Lone Hansen

L

ørdag D 1/10 2016 lukkede de dørene op på den gamle planteskole til det første marked
med omkring 20 stande!! Da jeg selv havde en bod skriver jeg mest ud fra mit eget synspunkt men har også tilbage meldinger fra nogle få andre !! Fredag fik vi lov at stille op så vi
kunne være klar lørdag kl 9 til den sidste fin pudsning inden åbning kl 10 - der var besøgende
inden kl 10 så det tegnede godt og der var rigtig godt med besøgende lørdag formiddag !!
Der var hjemmelavet kaffe og hjemmebagte kager der kunne købes i Camilla Sørensens hyggelige cafe hjørne, 4 forskellige hjemmebagte kager ( Det er luksus ) !! Der var boder med
med alt hvad hjertet kunne begære så som interiør - legetøj - børnetøj og sko - voksentøj og
sko - malerier - en med ting lavet i beton osv osv .. stemningen var hyggelig og der blev også
solgt godt i min bod - en dejlig weekend som helt sikker
skal prøves igen, jeg har reserveret en stand D 3 og 4
december !! Der er positive tilbagemeldinger fra de andre stande også - næste gang satser vi på at der muligvis
er et stort skilt ud til vejen , det kunne trække lidt flere
til marked .. Ros til Camilla Sørensen som løbende gik
rundt til standene og fik en lille snak om hvordan det gik
, om ting som skulle ændres !! Dejligt med nye tiltag så
kom og besøg os den 3 og 4 december !!

Club 99

af Hanne Hansen
Club 99.
Vi er igang igen med møder.
Vores program ser sådan ud:

2016
1/12. Dorthe Volck. ADVENT

2017
12/1. Peter Sandfeldt. Sang og musik
26/1. Generalforsamling
9/2. Bowling, Vejle afgang Hallen kl. 10
23/2. Kollemortenhus. Danny og Jess underholder med John Mogensen sange
9/3. Torben U. Mortensen, livrist i Dronning Ingrids tjeneste / bomberydder
23/3. Forårsfest. CITRONDRENGEN
spiller

6/4. Eigil Kristensen, Hvejsel
20/4. Inga og Niels Hansen, Galápagosøerne og Peru.
11/5. Udflugt.
Info senere
15/6. Smartex. I samarbejde med Æ lille
klub
Kroket mandage og torsdage fra 9 - 12
Petanque hver tirsdag fra 9 - 11
Vandreture hver onsdag kl. 930. fra Sandalplads
Tæppecurling hver mandag fra november
9 - 11
Hanne Hansens tlf 40625208
Jørgen Jensen tlf 26660380
Tove Malberg tlf 21760013
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Udviklingen af Vonge-Kollemorten
er godt i gang
af Erna Storgaard

Der er holdt masser af møder, drukket

Igangsættelse af stiprojekt i Horsbjerg

Hvad er der givet penge til

Det er ikke kun i byerne der er gang i udviklingen, idet der nu også er en gruppe
der arbejder med et kommende stiprojekt i Horsbjerg, blandt andet på/langs
den gamle bane, som er nedlagt tilbage
i 1960’erne.

spandevis af kaffe, drøftet placeringer,
udformninger, økonomi og en masse
andet. Lokalrådet har i samarbejde med
lokale borgere sat gang i udviklingen i
Vonge-Kollemorten.
Tilbage i januar blev der holdt stormøde
i Kollemortenhus, hvorefter 2 projekter
har set dagens lys, heldigvis med støtte
fra Vejle kommune. Hele 547.000,kroner er det blevet til, da der er givet
312.000,- til blandt andet hytter, langhus og turistfremmende aktiviteter i
Kollemorten. I Vonge er det ligeledes
et langhus der skal etableres, desuden
udendørs fitness og nogle legeredskaber
ved skolen, her er der givet 235.000,kroner.

Det hele er kommet i stand ved at Odderbæk Vandløbslaug har kontaktet os, for
at høre om vi vil være med til at videreføre banestien, hvilket en flok ryttere har
taget teten på.

Efter endnu et møde i Kollemortenhus,
hvor alle med interesse kunne være med,
er der nu kommet flere personer i projektgrupperne, som har til opgave, meget
specifikt, at planlægge og gennemføre
etablering i forhold til projektbeskrivelserne, dog med den frihed, at de har ansvar for at gøre diverse indkøb og helt
konkret finde ud af hvordan pengene
bruges bedst muligt.

I lokalrådet har vi talt en del om, hvad
vi egentlig skal hedde, og hvordan de lokale borgere genkender os. Det har givet
lidt debat om, at tiden er kommet til at
vi skifter logoet (hatten) ud, og at forny
os en smule, så et nyt logo ville være på
sin plads.

I skrivende stund (først i oktober) er der
ikke meget nyt fra projektgrupperne, da
de lige er startet, men hold øje med diverse opslag på vores sociale medier, og
kontakt gerne lokalrådet for information,
hvis der er noget du gerne vil vide noget
om.
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Ideer er der masser af, så mon ikke der
kommer mere end en sti, det kræver dog
velvillighed fra en del forskellige lodsejere, et arbejde der skrider stille og roligt fremad.
Lokalrådet har fået nyt logo

Mange har kendt lokalrådet som ”Hatten” – men hvorfor hedder det egentlig
det, spørger en del nye borgere i lokalområdet – og så forklarer vi en historie
fra midt i 1990’erne, hvor foreningssammenslutningen Hatten blev etableret
med det formål at binde foreningslivet
sammen her i lokalområdet, så derfor
Hatten.
Nu er vi et lokalråd, som repræsenterer

hele vores lokalområde overfor Vejle
kommune, så vi hedder faktisk Lokalrådet i Vonge-Kollemorten.

relt om vores område, her kan du finde
links til foreninger, skole, børnehave
osv. – altså ikke så meget nyt på siden.

Tilbage til logoet igen, for hvor finder
man lige et logo?

Vil du finde nyheder og arrangementer i
vores lokalområde, så tag et kig på www.
vongekollemorten.wordpress.com hvor
der er masser af opslag om hvad der sker
i området, altså arrangementer, møder og
i det hele taget nyheder fra lokalområdet.

Her var det så at købmanden i Vonge faktisk havde hele 3 logoer, efter en konkurrence, og efter en henvendelse, var det
vedtaget, at lokalrådet kunne overtage et
af disse, mod at betale gevinsten til vedkommende der havde lavet det.
Følg med på forskellige lokale sider
Vi hører til tider, at lokalbefolkningen
ikke helt er klar over, hvor de kan finde
informationer om vores lokalområde, så
det repeterer vi lige her.
Hjemmesiden for lokalområdet www.
vonge-kollemorten.dk – fortæller gene-

Derudover har vi en facebookside, som
du finder ved at søge efter Vonge & Kollemorten. Denne side er hæftet op på
ovenstående nyhedsside, så alt der kommer på nyhedssiden, også findes på facebooksiden.
På hjemmesiden finder du links til de
øvrige sider i lokalområdet – kig i højre
side, så finder du det.

Logoet viser vandring, vand og natur, hvilket passer godt til vores lokalområde.
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Bygade 34, 7173 Vonge
Mobil: 4079 7854 - www.vongenet.dk - Mail: bka34@youmail.dk

YouSee og Vonge Antennelaug oplyser:
Endnu bedre billedkvalitet på vej:
I det nye år åbner vi for mere båndbredde på en række af de mest sete tv-kanaler. Ved at øge
bitraten vil tv-signalet blive endnu skarpere og dermed også billedkvaliteten. Ændringen gælder de fleste HD-kanaler.
Ændring af startfrekvens og genindlæsning af tv-kanaler:
Den årlige kanalomlægning ligger også i starten af 2017. Her lukker vi for den nuværende
startfrekvens på 143 MHz. Derfor skal tv-kanaler genindlæses og indstilles til den nye startfrekvens, der er placeret på 450 MHz. I praksis betyder det, at medlemmer / beboere, som
bruger startfrekvens 143 MHz, skal skifte til startfrekvens 450 MHz samtidig med en kanalsøgning på deres tv. Hvis der ikke skiftes til den nye startfrekvens kan man opleve sort skærm.
I kan læse mere om genindlæsning af tv-kanaler på yousee.dk/kanaler.
FM-radio lukker via kabel-tv-stikket
Hører man radio via kabel-tv-stikket i dag, skal man vænne sig til at høre radio på en ny måde.
YouSee har nemlig valgt at lukke FM-signalet. Det giver mulighed for at udnytte kapaciteten
i vores kabel-tv-net bedre, så medlemmer / beboere er gearet til fremtidige digitale behov.
Der er nemlig stigende efterspørgsel på hurtigere bredbånd. Det hænger især sammen med at
tv-vanerne er under forandring. Vi streamer i langt højere grad vores tv-indhold og går i tvarkivet og bestemmer, hvad vi vil se hvornår. Det er alt sammen noget, der kræver mere plads
i kabel-tv-nettet, og derfor lukker vi for FM-radio via kabel-tv-stikket.
Fm-luk berører de landsdækkende radiokanaler:
NDR kultur, NDR 1, NOVA fm, POP fm, P1, P2, P3, P4, P5, P6 beat, P7 mix, P8 jazz, R klassisk, Radio 100, Radio24syv, Schleswig-Holstein, SR-P2 Sven, The Voice. Derudover bliver
en række lokalstationer distribueret på FM via YouSee’s kabel-tv-net også berørt.
Alle de landsdækkende radiokanaler findes dog stadig på deres egen tv-kanalplads, og det betyder, at man fortsat kan lytte til radiokanalerne via sit tv. Radiokanalerne ligger som standard
på programplads 701 og op.
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Få en stueantenne eller rabat på DAB-udstyr:
I samarbejde med Elgiganten giver YouSee medlemmer / beboere mulighed for at købe DABudstyr fx en DAB-radio og DAB adapter med 20 % rabat. Læs nærmere på yousee.dk/tv2017,
hvor der inden længe vil være mere information.
Hvis der er medlemmer / beboere, der gerne vil fortsætte med at høre FM-radio, kan de allerede nu gå ind på yousee.dk/tv2017 og skrive sig op til at få tilsendt en stueantenne, der kan
kobles til jeres anlæg – helt uden beregning.
Nye pakkepriser / pakkepriser 2017
Programselskaber og Koda / Copydan har igen valgt at hæve priserne, derfor nye pakkepriser
som følger:
Grundpakke:
12x115,90= 1390,80 Koda/Copydan 12x41,88=502,56 Antennelaug 475,00 samlet= 2363,36
Mellempakke:
12x308,23= 3698,76 Koda/Copydan 12x46,28=555,36 Antennelaug 475,00 samlet= 4729,12
Fuldpakke:
12x414,15= 4969,80 Koda/Copydan 12x54,92=659,04 Antennelaug 475,00 samlet= 6103,84

			

Generalforsamling 2017

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 16. marts 2017. Den aften afholdes
der generalforsamling i Vonge Kollemorten Hallens cafeteia kl.19.30.
Er der noget du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslag / emner
stiles skriftligt til bestyrelsen senest 01. februar 2017.

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
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Håndbold i ØNIF

af Maja Stounberg Franck og Nadia Gadeberg

H

åndboldafdelingen har fået en rigtig god start på den nye sæson. I år tilbyder vi følgende
hold; U6 mix, U8 mix, U10 pige, U10 drenge, U12 mix, 2 damehold(serie 1 og serie 2) og
håndboldfitness. Desværre var der ikke spillere nok til vores U16-hold. Det er altid en svær
alder, da interesserne ændrer sig, samt at efterskolelivet trækker i de unge. Ærgerligt, men
forståeligt. Men vi håber at se dem igen som U18 eller senior.
Men det er glædeligt, at der igen i år har været spillertilgang på ungdomsholdene efter vores
samarbejde med skolen omkring afviklingen af håndboldkaravane. Denne gang afholdt i et
internt samarbejde med klubbens trænere, frivillige og skolens personale.

Høstfest
I høstfestugen afholdte vi håndboldtirsdag, hvor vi startede med kampe kl.16.30 med U8, efterfulgt af alle de øvrige hold frem til sen aften. Det er dejligt, at de omkringliggende klubber
vil bakke op sådan en dag og komme til vores hal. Det var en fin anledning til at få indspillet
de nytilkomne spiller på holdene, hvilket især gjorde sig gældende på de to damehold, som
denne sæson har fået en flot tilgang af spillere.

Håndboldfitness
Som noget nyt i år tilbyder vi i samarbejde med gymnastikafdelingen ”Håndboldfitness”. De
fleste har nok læst om konceptet på de sociale medier eller i den lokale avis. Det er fantastisk,
at der hver onsdag kl.19.30 møder 16-20 voksne op til en omkring puls, power og play. Der
bliver gået til makronerne og svedt igennem.

”Vi slår en streg” – Max. Totalbanen er på vej!
I efterårsferien får hallen nye streger og lakering på gulvet, det skyldes bl.a. at klubben har
fået tilskud til en max. total bane (3/4 håndboldbane). Et nyt håndboldspil, som vores ungdomshold skal være med til, som giver mere tempo, mindre løb og mere boldspil. Allerede
lørdag d. 8/10 deltog U8, U10 pige og U10 drenge i et stævne i Østbirk. Vi glæder os til at
afholde stævner i samarbejde med DGI i den kommende sæson.
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”Tak” er et fattigt ord
Lige før sommerferien brugte håndboldbestyrelsen en hel aften på at rydde op i boldrummet,
så det nu fremstår som et indbydende rum, hvor materialerne er let tilgængelige. Vi håber at
alle vil hjælpe til, at dette fortsætter, så vi kan passe på vores materialer bedst muligt.
Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak til sponsorer, forældre og andre frivillige, som altid er friske på at give en hånd med. Uden jer fungerede håndboldafdelingen ikke så godt, som
den nu engang gør. Vi vil samtidig opfordre til, at følge med i, hvad vi (og de andre idrætsafdelinger) foretager sig på ØNIF Facebook side. - Der er plads til langt flere medlemmer!

Håndboldstævner for alle størrelser!
I midten af november sender vi vores U10 og U12 hold til overnatningsstævne i Uldum. De
mindste hold må vente til februar, hvor ØNIF igen i år vil være vært for et overnatningsstævne. Det var et kæmpe hit sidste sæson, hvilket vi har ambitioner om at gøre efter i 2017!
D. 17. og 18. september sendte vi igen i år et damehold til Rask Mølle Cup, hvor der var lagt i
ovnen til nogle spændende dage i håndboldens tegn. Desværre meldte den ene modstander afbud, hvorfor ØNIF skulle møde København KFUM to gange. De spiller i Københavnerserien,
hvor de har ligget blandt de bedste i sidste sæson, så der var to svære kampe i vente. ØNIF
lavede en del tekniske fejl, og skulle generelt lige finde hinanden på banen. Det blev tiltrods
for god kampgejst til to nederlag til ØNIF på henholdsvis 12-21 og 12-27. På stævnets anden
dag, var Firehøje IF modstanderen. ØNIF var klar fra start og kæmpede godt og endte med
uafgjort 16-16. Stævnets sidste kamp var mod Thisted IK, som foriden havde vundet med 11
mål over Firehøje IF. Endnu en gang blev der fløjtet en kamp i gang, som krævede alt hvad
ØNIF havde at skyde med. Der blev kæmpet bravt i både angreb og forsvar og ikke mindst i
målet. Kampen endte med et nederlag til ØNIF på 15-20.

www.ønif.dk
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Kom til

JULETRÆSFEST
i Vonge-Kollemorten Hallen

Søndag d. 27. nov. kl. 12.00
I år med juleteaterstykket ”Hvem har stjålet Nissekraften?” efterfulgt af
sanglege og dans om juletræet. Forestillingen starter kl. 12.30
Entre: Voksne 25,- / Børn 0,Herefter er der gratis æbleskiver og gløgg samt
godteposer og juice til børnene.
Vi glæder os til at julehygge med alle.
Arr. Kollemorten Borger- & Ungdomsforening samt Vonge & Omegns Borgerforening

Hvem har stjålet Nissekraften?
Nissen med det mærkelige navn, som de andre nisser griner af, mister det
allervigtigste og pludselig er julens trylleri borte. Hvem har dog gjort sig
til tyv af noget så betydningsfuldt? Og hvorfor? Svarene på de spørgsmål
skal ikke gives her. Dem giver forestillingen i en vidunderlig fortælling
om jul, venskab og kærlighed. Pakket ind i poetisk julegavepapir med små
overraskelser, (næsten) ægte magi og en lille smule uhygge i børnehøjde.
Vi præsenterer stolt en følsom, spændende, sjov og varm juleforestilling
for publikum i alderen 3-10 år og deres voksne. Med plads til publikums
indfald før, under og efter forestillingen. Regn trygt med, at julens magi
breder sig til både børn og voksne blandt publikum. Mon ikke det endnu
engang lykkes at redde juleglæden?
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grangrene – normannsgran/nobilis
dekorationsler
julemusik og julestemning
gløgg og æbleskiver
kaffe / the / saftevand og småkager

på Bestyrelsens vegne

På julehyggelig gensyn
i Kollemortenhus

Pris pr. person kr. 25,00. Kom som du er og tag endelig børn, nabo, svigerfamilien og kollegaen med

Ellen står klar med tips, tricks og ideer, som du kan
lade dig inspirere af og har forskellige eksempler med
bl.a. sidste nye trend. Se mere på www.baekkelundgaardblomster.dk eller hendes facebook side.

Du medbringer selv øvrige dekorationsmaterialer
(fade/skåle, lys, kogler, bånd og andet spændende)
eller køber dem i Ellen Utofts lille dekorationsbod (kl.
13-16)







Kom og lav dine juledekorationer sammen med dine
børn i Kollemortenhus. Vi står klar med:

Lørdag, den 26. november kl. 13-17

JULE DEKORATIONER

JULE-DESPERATIONER & JULE-DEPRESSIONER
udskifter vi med fantasifulde

på Bestyrelsens vegne

På festligt gensyn
i Kollemortenhus

Hop i danseskoene og på med det festlige julehumør 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Lene på tlf. nr. 22 82 07 08

Tilmelding efter først til mølle…
- tilmeld samlet, hvis I ønsker at sidde sammen!

Pris pr. person kr. 300,00 og betales ved tilmelding.
 mobilpay 22 82 07 08
 bankoverførsel til reg. nr. 7140 kto.nr. 0001245171
 kontant betaling til Lene Jørgensen, Torphøjvej 9
(kuvert med penge og navn)

Vores egen kok Martin fylder julebuffeten med dejlige julelækkerier, baren bliver fyldt med et spændende udvalg og fantastisk super-duper dansemusik
med power vil fylde luften.

Kollemortenhus inviterer traditionen tro alle firmaer
og privatpersoner til julefrokost.

JULEFROKOST
3. dec. 2016
kl. 18.30

Fra logo-konkurrencen ved Købmanden i Vonge
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