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Årets konfirmander Øster Nykirke

Sommeren kommer
Efter et lidt koldt forår setter man meget pris på når der kommer lidt sol og varme igen, som
startede her i Maj, og som forhåbentlig har fortsatt efter at dette er skrevet.
Denne gang er der kommet rigelig med stof til bladet det er dejlig, har haft lidt udfordringer
med at få plads til indhols fortegnelsen. I dette bladet kan man bla. læse om Hannes Hærvejshytte, Organ donation, Vandretur i Nepal, besøg hos den nye køreskole i Kollemorten og
selvsagt meget nyt fra de lokale foreninger og instutitioner. God sommer til jer alle!
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Vonge Active
Af Janni Langelund

Ideen til Facebookgruppen ”Vonge Active” startede, da min søster på kort
tid fik stablet løbeklubben ”Runners Hammerum” på benene i Hammerum,
hvor hun bor. Jeg har været med dem ude at løbe nogle gange, og er
blevet ret stor fan af det der med at motionere sammen med andre. Jeg
tænkte derfor, at noget lignende måtte være muligt her.
Tanken er, at alle kan gå ind og oprette en begivenhed i gruppen, og så
kan andre melde sig på, hvis de har lyst til at deltage i aktiviteten. Indtil
nu har der kun været power walking på programmet, men hvis andre har
mere lyst til at løbe, cykle eller andet, så kan man bare oprette en begivenhed for det.
Udover at det selvfølgelig er dejligt at få sig rørt, så giver det også anledning til at snakke med andre fra området som man ikke nødvendigvis
kendte i forvejen.
Jeg håber, at flere har lyst til at være med, og man er selvfølgelig velkommen uanset, hvor i området man kommer fra.

Konfirmand billede på forsiden af konfirmanderne i Øster Nykirke:
1. Række fra venstre: Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, Laurids Seest Laursen, Magnus
Tofte Thisgaard, Morten Dahl Brødbæk, Tobias Friis Nielsen, Thobias Agerlund Nielsen, Simon
Kjeld Christiansen, Mindaugas Mariager.
2. Række fra venstre: Janni Hansen, Signe Bjerregaard, Nina Jørgensen Hansen, Sigrid Juul
Lillesand Larsen, Astrid Juul Lillesand Larsen, Janni Pedersen
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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
24 91 67 89
torsp@vejle.dk
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
Sommerfestudvalg i Kollemorten
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
bakkegaarden.m@dnsmail.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
24 91 67 89
torsp@vejle.dk
Teatergarderoben
Astrid Jensen
26 58 32 88
www.teatergarderoben-give.dk
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 Kim Dresler
28 35 30 44
vkhallen@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
28 92 82 22
klaus.frank@hotmail.com
ØNIF Fodbold
Susanne Storm
30 23 70 68
post@sannes-ks.dk

ØNIF Håndbold
Maja Franck
22 66 27 13
stounberg81@gmail.com
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
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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

Tine Atterman

( 25 57 60 34

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
7160
Tørring,
Bredgade 29,
Tørring
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk
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Stafetten
Hærvejen 190.

ved Birgitte og Kent Iversen

D

ette er historien om da en vestjyde mødte
en bonderøv fra Sdr. Kollemorten.
Tilbage i 2005 var Kent soldat i Oksbøl,
hvor han mødte Birgitte, som netop boede
i Oksbøl. På daværende tidspunkt læste hun
HF i Varde. De blev kærester og i 2007
købte Kent hus i Kollemorten.
Birgitte var flyttet til Esbjerg for at læse til
pædagog, men med Kents huskøb lokkede

landsbylivet i Kollemorten, og Birgitte
flyttede pædagogstudiet til Jelling, så hun
kunne bo sammen med Kent. Efter endt
studie fik Birgitte arbejde i Børnehuset Gaia,
som er en integreret institution på Urhøj i
Vejle. Her arbejder hun stadig og er rigtig
glad for jobbet med børn i børnehavealderen.
Kent var i mellemtiden startet i voksenlære
hos Tørring VVS og Pejsecenter. Efter
læretidens afslutning blev han fastansat i

Tørring og her trives
han rigtig godt med en
spændende og udfordrende hverdag i
VVS branchen.
I oktober 2010 blev vi forældre til Marinus
og i 2013 kom Johanne til verden.
Huset i Kollemorten var med tiden blevet
en anelse for lille, så vi satte huset til salg
i maj 2014. Det var en passende beslutning,

da vores familie i 2015 blev forøget med
Lauge. Der var dog ikke særlig megen
interesse for huset. Men i forbindelse med,
at vi satte huset til salg kom Kents forældre,
Britta og Anders Iversen, med et glimrende
forslag. Nemlig, at vi kunne købe deres
gård i Sdr. Kollemorten. Dette forslag havde
vi ikke set komme, men det krævede ikke
megen betænkningstid før vi var helt enige
om, at det var drømmen at flytte på landet.
Britta og Anders ville gerne til Tørring og
7

bo, og havde længe haft kig på et hus der. De
købte huset og flyttede ind i december 2015,
efter et større renoveringsprojekt. Vi havde
endnu ikke fået solgt huset i Kollemorten,
så vi overvejede at leje det ud, for at kunne
komme videre. Men netop som vi en dag
sad og samlede reol i Sdr. Kollemorten, hvor
planen var at vi skulle leje os ind, ringede
ejendomsmægleren, som havde haft en
fremvisning, og fortalte, at fremvisningen
var gået godt og at vi havde fået solgt huset.
Sådan flaskede det hele sig, og nu har vi boet
på Søndergaard siden december 2015 og er
dermed 6. generation på gården.
Her går det godt, vi er begge nogle kreative
mennesker, Birgitte maler, tegner, syr, hækler
osv. og Kent elsker udendørslivet, og får
meget tid til at gå med at passe sine juletræer
og gårdens udearealer. Vi er også begge
aktive, Birgitte går til gymnastik og løber
en lille tur indimellem, og Kent træner til at
kunne gennemføre sin tredje strandmaraton
til sommer. Derudover har vi gang i en

masse projekter rundt omkring på gården,
bl.a. indretning af haven, drivhusprojekt
og en masse andre små projekter. Børnene
trives også rigtig godt på gården, de elsker at
have meget plads at boltre sig på, de leger i
haven, bygger huler og hamrer i værkstedet.
Derudover passer de vores katte og to
moskusænder, Otto og Ida, som inden længe
får små ællinger. Indenfor nyder de også det
store hus, hvor Birgitte har indrettet et helt
værelse, kun med plads til LEGO.
Alt i alt er vi rigtig glade for at bo i
lokalområdet, hvor børnene trives i dagpleje,
børnehave såvel som i skolen.

Stafetten sender vi videre til:
Ida Lerche Sørensen og
John Laursen
Elmevej 2., Vonge

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

Hannes Hærvejshytte – eller fra
Hærvejshytte til romantisk oase
af Tine Attermann

D

et er netop, hvad Hanne Frederiksen fra Vonge drømmer om, at
hendes nye hytte skal blive til.
Hanne fik nys om hytterne gennem
Jørgen Mikkelsens Facebook opslag,
hvor han skrev om de to hytter, der
kunne afhentes uden beregning senest på et givet tidspunkt. Hanne
sad netop med familien omkring
bordet og spurgte sine drenge, som
de var friske på at hente hende en
hytte. Der blev straks organiseret
diverse transportmidler og maskiner til at klare denne opgave og
Jørgen Mikkelsen nåede aldrig fra
købmanden i Kollemorten til købmanden i Vonge med sit opslag om
hytterne, før de begge var afhændet. Den anden hytte gik til Steen
og Lene i Kollemorten.
Med sine 25 år på bagen står hytten nu hjemme på gårdspladsen
hos Hanne og Kim på Sønderhedevej og venter på flittige hænder,
der skal forvandle den fra lidt slidt
overnatningssted til en romantisk
oase.
Før det sker, skal hytten først fri-

skes op med hvid maling indvendigt
og diverse kroge til køjer skal pilles ned. Hele indgangspartiet skal
skiftes ud med en dobbelt sprossedør, men de små hyggelige vinduer
langs siden bibeholdes. Den skal
stadig have lidt patina.
Når alt dette er udbedret og hytten placeret ved mosen et stykke
væk fra huset, går Hanne i gang
med indretningen. Der skal være
en day bed i hele hyttens bredde,
romantiske puder og gardiner og
retro fund som madkassen med
træk-ud-skuffer og termoflasken
med flet skal bo i hytten fremover.
For Hanne, der til daglig deler sit
arbejdsliv mellem sin egen klinik
Corpus Klinikken og Vejle Sygehus,
er det vigtigt at skabe et sted, hvor
man kan tænke store tanker og
hvor der er plads til refleksion. Et
lille sted på blot 10 m2, hvor man
kan finde ro i dagligdagen. ”Et sted
med yin og yang”, kalder Hanne det
også. Men også et sted, hvor der
er plads til at dele kaffekurven med
familie og venner, for - hvor der er
hjerterum er der husrum.
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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

Club 99
af Hanne Hansen

N

u når bladet udkommer er vores sæson slut, men vi har haft nogle gode eftermiddage
med mange forskellige foredrag, sang og musik.
En rigtig god eftermiddag i Kollemortenhus sammen med Grønbjerg og Farre. En super
forårsfest med god mad fra kroen og dejlig musik leveret af “Citrondrengen”.
Udflugten den 11/5 gik til Morten Koch Museet ved Grønhøj Kro.
Der er stadig gang i kroket mandag og torsdag, Petanque tirsdag og traveture onsdag.

Kollemorten Borgerforening
af Keld Bøgelund Rising Nielsen

I forbindelse med, at vi har fået etableret en

helt ny bålhytte på sportspladsen ved Hærvejscentret har borgerforeningen valgt at
lægge et par arrangementer her for at få den
ordentlig i brug.
Det første arrangement er et socialt arrangement for hele familien. Fredag d. 9. juni
kl. 17.30 tænder vi op i grillen, hvor der vil
være mulighed for at medbringe egen mad,
der kan laves på grillen eller også er færdiglavet hjemmefra. Der kan købes drikkevarer
på stedet. Efter vi har nydt vores mad, vil
der være mulighed for at deltage i forskellige spil for hele familien. Det kunne være
rundbold, kongespil, kroket eller helt andre
spil. Så har man nogle udendørsspil, som
man vil udfordre andre i, så medbring dem
gerne denne aften. Vi håber mange vil bruge
en fredag aften ved den nye bålhytte og være
med til at danne rammen om en hyggelig
aften. Vi ved godt vi er i hård konkurrence
med Disney sjov sådan en fredag aften, men

der er allerede bestilt godt vejr, så det håber
vi kommer. Alle er velkomne, og man kan
komme når man har tid i løbet af aftenen.
Det næste arrangement vi har valgt at placere ved bålhytten er Sankt Hans aften fredag d. 23. juni kl.18.00. Igen tænder vi op i
grillen. Denne aften vil der være mulighed
for at købe vores grillmenu. Man er også
velkommen til at medbringe egen mad. Der
kan også købes drikkevarer. Vi regner med at
bålet tændes omkring kl. 20.00. Denne aften
har vi også bestilt godt vejr, så mon ikke vi
år det i år?
Vi håber med disse arrangementer, at vække
lokalbefolkningens interesse for den nye bålhytte, således at den fremover vil blive brugt
af flest muligt. Alle er som sagt velkomne til
at bruge stedet, blot man sørger for, at der
også er pænt og ryddet når man forlader stedet.
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Nyt fra børnehaven Kolbøtten
af Sarah S. Christensen

F

oråret er på vej, alt spirer gror og vokser.
Nye skud vokser frem på træer og buske, og
solens varme giver os lyst til mere lys, varme
og energi. Det er foråret, men faktisk også en
meget godt billede på det, som sker i Børnehaven Kolbøtten lige nu.
Vi har modtaget en del nye børn den sidste
tid, så den tidligere nævnte øgede tilflytning,
kan vi nu for alvor mærke. På både mariehønestuen og billestuen spirer det med små,
nye børn, som stille og roligt finder sig tilrette i en hverdag, hvor de både finder venner blandt små, men også store på stuen. Og
det at finde relationer på tværs af alder, skabe
venskaber, have nogle større børn at spejle
sig i, og nogle mindre at hjælpe og tage
hensyn til, det er alt sammen nogle af de gevinster, vi nu for alvor kan se ved den strukturændring vi har været igennem, og skrev
om tidligere. Ændringer kræver tid, mod og
kræfter fra både børn, ansatte og forældre.
Kræfterne har alle lagt i, modet har været
stort hos alle, for det er ikke altid let at ændre en kultur. Og tiden har vi brugt; tid hvor
personalet har kunnet reflektere og diskutere
og højne fagligheden, og tiden til at finde rytmer og rutiner i hverdagen. Derfor er det nu
ikke længere en ny struktur, men det er vores
hverdag i Kolbøtten. En hverdag, hvor vi er
ét hus, vi er et team: alle børn er vores.
Og hvad er det så, der sker i den der hverdag? Det er ikke altid let at forklare med ord
eller billeder…
Et barn, som for ottende dag i træk øver sig
i at trække elastikken under støvlen og stadig skal øve én gang til, og pludselig lykkes
det, og man får en high-five af sidekamme12

raten… En af de mindste, som er ved at tabe
tallerkenen i køen, men skolebarnet bagved
når at vippe den op og hjælpe på plads. En
regnorm har fundet vej op, og 6 børn og en
voksen ligger tålmodigt på maven foran en
lille bunke jord for at se om den finder vej
ned igen… Det roder med spande og skovle
foran to kasser, der er vendt på hovedet, men
det er ikke rod; det er faktisk en butik, hvor
man kan købe alt fra is med chilismag til lyssværd, der selv kan lyse…! To små lys, taget
med ned i et mørkt shelter, hvor de tændes,
mens man sidder tæt og hører en historie,
som bagefter dramatiseres på bedste vis på
legepladsen…. Det er ikke bare hverdag,
men det er en lille smule hverdagsmagi, der
skal ikke meget til, og det skabes af børn og
voksne. På det kommende forældremøde, vil
vi forsøge at vise små bidder af hverdagens
indhold, gennem workshops, og vi glæder os
til et sjovt og anderledes forældremøde.

Nye dufte i bageriet
Det er noget særligt at komme ind i køkkenet
i Kolbøtten. Der er fra tidlig morgen stor aktivitet, masser af dufte og godt gang i gryder,
skåle og ovne. Chanette Nedergaard Nielsen
er vores nye køkkenassistent, og
hun skaber masser af liv i køkkenet. Ofte
har hun nysgerrige børn, som kigger med,

og også får lov at være med, så snart der
er noget, som børnehænder kan klare. Hun
kører videre med vores værdier, om økologisk mad, mad fra bunden, masser af smage
og nærende mad. Vi har mange madmodige
børn, og nogle skal måske lige vænne sig
til nye smage og retter, som Chanette finder frem. Men vi har de modigste børn, som
smager og prøver og er nysgerrige.
Ikke kun i køkkenet er der nyt: Kenneth
Kjeldsen er ansat som pædagogmedhjælper i
Kolbøtten. Kenneth kan tegne, skabe fantasi,
lege, spille fodbold, spille trommer og han er
hurtigt blevet en tryg voksen for mange børn,
og en god kollega for ansatte. Både Kenneth
og Chanette kommer med nye kræfter og en
fantastisk energi, samtidig med, at de går ind
i de rammer og de værdier, som Kolbøtten
bygger på og vi har fået endnu to stærke ressourcer til vores team.
Skolegruppen
Skolestarten nærmer sig for nogle børn. Det
er spændende, så spændende, at det måske
endda gør lidt ondt i maven at tænke på, selvom man glæder sig. Skolegruppen er samlet
omkring aktiviteter i Kolbøtten, som nu med
tiden har større fokus på den kommende skolestart. ”Venner på vejen” er det fælles tema,
som er med til at skabe den trygge overgang
fra Kolbøtten til Øster Nykirke skole. Der er
i samarbejde lavet en plan for, hvornår skolestarterne nu fremover skal besøge skolen.
Med et fælles tema og et godt samarbejde,

kan vi gøre overgangen langt mere tryg og
genkendelig, så mavepine forvandler sig til
sommerfugle og vi kan sende skolestarterne
trygt afsted videre.
Bufferbussen kører igen, takket være en
flot indsats af forældrebestyrelsen, som arrangerede Bingo banko med stor deltagelse.
Bufferbussen er en bus, som er indrettet med
garderobe, borde, toilet og køkken, og derfor
ideel til mange spændende udflugtsmål. Uge
20 kører bussen, og det bliver en sjov og anderledes uge for alle børn i Kolbøtten.
Totalteater er en tradition, som alle, nye
som gamle, er spændte på. Arbejdet går snart
i gang og i juni vil vi være klar med en ny
forestilling.
Foråret er på vej. Vi glæder os til måske lidt
sol og varmere dage, og vi glæder os til en
masse aktivitet og spændende oplevelser i
foråret i Kolbøtten.
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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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Nyt fra Øster Nykirke Skole
- Forårsfest i Regnbuen og Hattehuset
af Torben Spejlborg

Torsdag

d. 6. april
blev der holdt forårsfest i Regnbuen og
Hattehuset. Alle medlemmer var inviteret
sammen med deres
forældre og søskende.
Det hele startede kl.
18.00 med fællesspisning. Alle havde medbragt en ret mad og hvilket tag selv
bord, der kom ud af det. Et langt
bord fyldt med lækker mad stod
klar kl. 18 og de ca. 85 børn og 80
voksne kunne kaste sig over maden. Dejligt.

Derefter var mange af børene klar
med forskelligt indslag. De første,
der var klar var en gruppe af medlemmer fra Hattehuset, som havde
sorteret meget af alt det glemte
tøj, som vi har på skolen. Derefter havde de lavet mange flotte og
spændende sæt tøj ud af det og
fundet en masse kammerater som
ville gå catwalk. Et rigtigt sjovt indslag og en del forældre fandt tøj,
som de ikke havde kunnet finde.
Derefter kom der forskellige dansehold på gulvet. En flok piger fra
5. klasse havde holdt danseskole
på skolen i det store frikvarter for
indskolingseleverne. Ca. 20 elever

havde været med i
danseskolen og de
viste hvad de havde
arbejdet med. Rigtig
flot og sejt gået af
pigerne fra 5. klasse.
Derefter var der 3 andre dansehold som alle
gjorde det rigtig godt.
Mange af eleverne i
indskolingen havde i faget faglig
fordybelse arbejdet med dukketeater. Der var blevet fremstillet dukker, de havde fået navne, børene
havde lavet en personkarakteristik
på dukkerne og så havde de forfattet en lang række små dukketeaterstykker. De skulle så fremføres til Forårsfesten. Der var stillet
3 dukketeater op: rød, grøn, blå
scene. Herfra blev det fine resultat
stolt vist frem af børnene.
Bagerst i hallen var den et område,
hvor der kunne spilles fodbold, der
var et par boder, hvor man det ene
sted kunne skyde efter dåser og
det andet skyde med armbrøst.
Aften gik hurtigt, så inden vi fik set
os om var kl. 20.15 og alle pakkede
sammen, glade efter en hyggelig
aften.
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Beretning fra hallens Generalforsamling den 21. februar 2017
af Birgit Madsen

Til dette års generalforsamling var
der mødt 4 personer op ud over bestyrelsen.

Sidste forår havde jeg flere møder
med medarbejdere fra Kommunale
Ejendomme, som gav lovning på
nyt tag på hallen i 2016. Desværre gik det ikke sådan. Grundet afstanden mellem spærene skulle der
laves nogle forstærkninger inde i
hallen. Beregningerne med det trak
ud og så blev det vinter. Desværre
blev bestyrelsen ikke orienteret om
en udsættelse af udskiftningen. Det
utætte tag har desværre givet nogle
problemer med vand på gulvet ved
stævner, især ved frost og fygesne.
Det har været nødvendigt at tørre
vand op, når der er spillet kampe.
Det har været op til dommerne om
det var forsvarligt at spille bold.
Det har været frustrerende for spillerne og ledere, men også som bestyrelse, at blive gjort ansvarlig for
et problem, som var ude af vores
hænder. Efter gentagne gange at
have rykket i januar 2017, har jeg
fået tilsagn om, at udskiftning sker
her i foråret. Det bliver nødvendigt
at lukke for al indendørs sport, når
forstærkninger laves på spærene.
Licitationen sker omkring marts/
april.
Før sommerferien fik håndboldafdelingen tildelt en max total bane
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af DGI. Banen måler 25.80 x 16.60.
I bestyrelsen blev vi enige om at
fremrykke lakeringen af gulvet et
år, så stregerne til max total banen
kom under lakken. Lige før efterårsferien blev gulvet slebet ned og
gjort klar til opstregning samt lakering. Der har været afholdt et par
max totalstævner med stor succes
og god omsætning i kiosken.
I august blev der etableret en grillhytte for enden af parkeringspladsen, til fri afbenyttelse af alle. Den
gamle støvlevask blev fjernet og en
ny er sat op ind mod muren. Der
blev lagt fliser og græs armering
langs hallen. Det var Old Boys, der
stod for det praktiske arbejde. En
stor tak til Old Boys. Hallen blev
malet indvendigt først i september.
Ved det årlige brandsyn i december, var der ingen anmærkninger. I
ugen op til vinterferien blev vægge
i cafeteriet, køkken og gangen vasket ned. Igen var det 10 kvinder
og et par mænd fra Club 99 og Æ
lille klub, der brugte en fredag på
det. Der blev ryddet op i gemmerne. Så gik maleren i gang og lokalerne fremstår nu lyse og indbydende. Mange tak til jer, der brugte en
dag på det.
Udlejningen er faldet lidt, idet
der desværre ikke har været fod-

boldstævner, som det plejer. Så
omsætningen i kiosken er faldet.
Høstfestugen er en stor uge, hvad
omsætning angår.
I årets løb er der investeret mange penge på vedligehold og indkøb
af ny køler til kiosk. Hallen er fra
1982, det er vigtigt, at vedligeholde
og renovere, så det er rart at komme i huset.
Tak til alle de frivillige, der er med
til at drive kiosken. Tak til ØNIF,
skolen, klubben og foreningerne for
samarbejdet i årets løb. Tak til Karin for, at holde hallen pæn og ren
og holde styr på brugerne. Tak til
Torben for samarbejdet.
Den 21. februar 1989 blev Jytte og
jeg valgt ind i bestyrelsen for første
gang. Vi har nu begge valgt at tiden
er inde til, at yngre kræfter kommer
til. Jytte har styret kalenderen med
udlejning på fortræffelig vis. Det
fortsætter hun med, selvom hun
træder ud af bestyrelsen. Vi har
haft mange møder og den største
udfordring var, når halplanen skulle
laves. Det kunne være et puslespil,
for der var mange hensyn at tage.
Det værste var, når folk glemte, at
det var deres uge eller kom med
afbud i sidste øjeblik. Så måtte vi i

gang med, at SMSe rundt til mulige
afløsere eller tage tjansen selv.
En stor TAK til Jytte for samarbejdet.
I alle årene har Lars holdt styr på
regnskaber og alle regler omkring
hallerne. Jeg har været utrolig glad
for samarbejdet. Mikael og Jørgen
har stået for mange praktiske projekter, såsom grillhytten, nye fliser
og at holde orden i tilbygningen. En
stor TAK til jer alle tre.
I alle årene har jeg haft en stor opbakning på hjemmefronten. Hans
har været flink til at hjælpe med
praktiske opgaver, en liste, der
skulle sættes fast, en stol der skulle
limes, en dispenser, der skulle sættes fast…
En STOR TAK Hans for hjælpen.
Uden alle de frivillige ville hallen
ikke fungere!
Ved valget blev Kim Dresler og Stig
Mikkelsen valgt ind.
Suppleanter blev Janne Christensen og Margit Johnsen.
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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
Undgå
fravær
i skolen
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

Tømrer & Køkkenmontør
Hans Jørgen Nielsen

23 60 72 45
Bygade 16, 7173 Vonge
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Ledig

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

Vonge-Kollemorten Hallen
har fået ny bestyrelse

Af Erna Storgaard,
Medlem af hallens bestyrelse, som repræsentant fra ØNIF

B

irgit Madsen og Jytte Rasmussen har takket af, efter mange års tro tjeneste i hallens bestyrelse.
Stor tak Birgit Madsen og Jytte Rasmussen
Hvem skulle tro, at Birgit og Jytte ville stoppe i hallens bestyrelse? – Nej
vel, men jo, de er stoppet, og en ny bestyrelse har taget over.
Først lige en rigtig stor tak til de to, som har gjort en kæmpe indsats for
vores lokale hal, det har virkelig været et aktiv for hele lokalområdet.
Det skal lige siges, at Jytte fortsætter med at udleje såvel hal som cafeteria, så skal du leje det, gør du bare ”som du plejer” – kontakter Jytte
Rasmussen.
Den nye bestyrelse har gang i forskellige tiltag
Bestyrelsen består af følgende personer:
Formand
Kim Dresler
Næstformand
Mikael K. Petersen
Kasserer
Lars Jeppesen
Sekretær / ØNIF repræsentant
Erna Storgaard

Medlemmer
Jørgen Buch
Stig Mikkelsen
ØNIF´s repræsentant
Rose Laursen
Suppleanter:
Janne Christensen
Margit Johnsen

Inden bestyrelsen trådte til, var der blevet malet i hallen, gangarealerne,
cafeteria og mødelokale, og der var planer om at få sat nogle flere skabe
op i cafeteriet, så det er nemmere at komme til diverse service, når man
holder noget i cafeteriet.
Det er nu igangsat, og sikkert færdig, når dette blad udkommer. Så pas
godt på det, og vær med til at holde orden, så tingene har faste pladser i
skabene, ellers er det helt umulig at finde noget.
Derudover er der indkøbt nye bandevogne, så det bliver langt nemmere
at sætte bander op, og tage dem ned igen i hallen – vognene er indkøbt
og taget i brug.
Hallen er omdrejningspunkt for rigtig mange aktiviteter i hele lokalområdet, også for skolen, som er fast bruger. Dette fortsætter naturligvis, også
med hjælp fra rigtig mange frivillige, som giver et nap med på mange
områder, så stor tak for det.
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Nyt fra Vonge-Kollemorten Spejderne
af Rosa Jørgensen

A

pril betyder forår og forår betyder masser
af udendørsaktiviteter hos spejderne - i år er
ingen undtagelse.
Bæverne har været på tur til Vejle for at udforske stranden og samle sten og skaller.
Efterfølgende har de lavet figurer af de indsamlede sten og skaller. Det er altså noget af
en udfordring at lave en traktor eller vogn af
sten. Bæverne har også været på tur ud i det
blå og gået 5 km. Det er mange skridt for
små ben, men de klarede det flot.
Ulvene har været i gang med at pionere, lære
om båltyper, lært om kort og kompas, været
på fotoløb og lavet / brugt en insektstøvsuger
i området omkring Øster Nykirke. De har
også være med til at affaldssortere, det er en
nyttig ting at kunne.

Juniorernes forårsprogram indeholder en del
forberedelser forud for Spejdernes Lejr 2017
(SL2017) i uge 30. De har været i gang med
at minipionere (blomsterpinde og snor i stedet for rafter og tov) et spisebord, og efterfølgende har de overnattet på egen plads for
at få bygget spisebordet i rafter og tov ud fra
minimodellen. Dels for at de ved, hvad og
hvordan de skal bygge, når de står på pladsen
i Sønderborg, men også for at lederne kunne
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få en idé om, hvor mange rafter, der skal med
til Sønderborg. Juniorerne har også været i
gang med at farve en lejr T-shirt. Såvel piger
som drenge syntes, at det kunne være sjovt
med en pink / lyserød farve, så de valgte at
farve med rødbeder. Købe rødbeder er dog
ikke så ”farvende” som rødbeder fra haven,
så projektet blev ikke, som det var tiltænkt
- vi måtte have hjælp fra ikke-naturlige farvningsmetoder, for at få alle T-shirts klar.
Flere projekter er søsat for at vores plads i
Sønderborg bliver opgraderet. Vi har på vores forlejr afprøvet en varmtvandsbeholder,
hvor mange liter vand opvarmes i en beholder over et lille bål. Vi er altid udfordret
på varmt opvaskevand, fordi madlavningen
sker over bål og dermed tager længere tid,
og fordi der på ture og lejre ofte er aktiviteter
efter, at vi har spist. På SL2017 er dette ikke
længere et problem, da vi nu kan få vasket
op løbende ligesom håndvask før spisning nu
også kan klares på kort tid på egen plads.

Vi har også en mand på et solcelle projekt, da
vi gerne vil kunne lave lidt strøm på pladsen,
bl.a. til lidt lys omkring vores spisebord. Endelig er vi ved at undersøge muligheden for
en ovn på pladsen – hvem vil ikke gerne have
nybagte boller på lejren?
Du kan følge os før og under lejren på vores Facebookside ”Vonge-Kollemorten
Spejderne”. Er du blevet nysgerrig på,
hvad / hvor stor SL2017 er, så klik ind på:
www.spejderneslejr.dk
Distriktsturneringen for bæver - ulve (børnehaveklasse til 4. klasse) og juniorer (5. klasse
og opefter) afvikles i år den første weekend
i maj og som altid tilbydes vores spejdere
denne mulighed. Det er god mulighed for at
bevise, hvad man har lært, og hvor god patruljen er til at samarbejde - ligesom til en
håndbold/fodbold kamp/turnering.
Alle vores ledere opfordres til løbende at
tage på kursus, og det tilbud benytter flere
ledere sig af. Det giver fornyet liv og idéer
i spejderhytten, og er helt sikkert også et
godt input for deltagerne. Det er vigtigt, at
vi følger med tiden, både hvad angår spejderaktiviteter, nyheder og udfordringer / nye
tiltag fra KFUM-spejderne i Danmark, og
samtidig er det også rigtig godt for ledernes
fællesskab at være af sted sammen. Det giver mulighed for at tænke tanker på tværs og
lære hinanden bedre at kende.
Efter årets Generalforsamling er der stadig
opbakning til spejderarbejdet, og vi har også
det kommende år en fuldtallig bestyrelse.
Dette er godt for såvel spejdere som ledere,
da der er flere til at hjælpe til. I skrivende
stund arbejder bestyrelsen med færdiggørelse af vores nye logo (skal være på plads
før SL2017), sponsorater til en udvidelse /
tilbygning af vores hytte (et projekt til over
100.000 kr.), en lokal event samt vores 60 års

jubilæum den 24.09.2017. Vi håber, at både
nuværende og gamle spejdere, forældre, ledere og andre fra lokalområdet vil kigge forbi spejderpladsen på jubilæumsdagen – mere
info følger efter sommerferien.
Sidste møde inden sommerferien er den 14.
juni. Denne dag mødes alle spejdere og deres
forældre. Der uddeles årsstjerner, og vi glæder os til at se såvel spejdere som forældre.
Vi glæder os til at se nye og nuværende spejdere, når vi den 16. august starter op efter
sommerferien. Vi har plads til flere - både
spejdere og ledere, så kom bare. På nuværende tidspunkt forventer vi, at kunne tilbyde
spejderaktiviteter indenfor følgende aldersgrupper:
*Bævere:
2. klasse

Børnehaveklasse – 1. og

*Ulve:

3. - 5. klasse

*Trop/senior:

6. klasse og opefter

*Rover:
17+ (denne
gruppe holder deres egne møder)

alders-

Vi holder til på Hærvejscenteret, Hærvejen
218, Kollemorten. Du kan finde programmer
og mødetidspunkter på vores hjemmeside:
www.vk-spejderne.dk
Følg os på Facebook:
Vonge-Kollemorten Spejderne
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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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Organdonation
af Ruth Krag Nielsen

Interview med Susanne Videbæk
Susanne fortæller at hendes storebror blev nyresyg, hvilket blev
udløst af en ubehandlet halsbetændelse. Deres onkel havde det samme af samme grund.
Storebroderen var syg i omkring 6
år i perioden 2006 til 2012. Han kom
på venteliste til en ny nyre og det
er langsommeligt. Hvis man bliver
syg under ventetiden, bliver man
pillet af ventelisten, men ryger dog
ikke ned sidst på ventelisten. Det
handler mere om at matchet passer. Susannes mor meldte sig først
som donor efter at broderen havde
været på venteliste i 3 år. Hun blev
udredt på Odense Sygehus, det tager 3 dage og man skal være 100
% rask. Moderens ene nyre var
større end den anden, så derfor
kunne hun ikke bruges som donor.
Så gik der stilstand i det igen og
det var et nederlag, at hun ikke
kunne bruges. Broderen røg tilbage på ventelisten igen og blev
dårligere og dårligere. Han kørte
posedialyse derhjemme, hvilket
betyder, at han bliver tilkoblet en
maskine om natten og havde en
slange indopereret i maven, så
mens han sov rensede maskinen
affaldsstoffer ud af kroppen. Når
han afslutter sådan et forløb efter
en posedialyse, efterlades der en
del væske i bughulen, som er klar
til blive brugt næste gang. Men der
opstod betændelse i bughulen og
derfor kom han til Fredericia. De
kæmpede en måned med at få bugt
med betændelsen. Det var et sandt
smertehelvede og han var ved at

opgive at leve. De tog ham ud af
posedialysen og fjernede slangen i
maven. I stedet fik han opereret en
lille slange ind i hovedpulsåren og
bliver tilkoblet hemodialyse. Hemodialyse er bare meget mere hård
ved kroppen, da den renser blodet
i de store årer. Selvom han var så
syg som han var, var han ikke interesseret i at modtage en nyre fra en
af sine søskende, da de har børn og
selv kunne få brug for nyren.
Susanne var nede og besøge ham,
da han lå i Fredericia og hun besluttede, at hun ville hjælpe ham,
for ellers så ville hun miste ham.
Han havde opgivet at kæmpe og
var blevet taget af ventelisten,
fordi han var så syg, som han var.
Susanne talte med sin daværende
mand om det, for at få en afklaring
på støtte derhjemme fra og han
sagde, at hvis det var det hun ville,
så støttede han op om det.
Susanne ringede til sin storesøster
Hanne og fortalte, at hun ville donere en nyre til broderen. Hanne
sagde, at den beslutning havde
hun også taget, så de besluttede
at de begge ville donere en nyre,
for så var der dobbelt chance for et
match. De kontaktede overlægen
Helle Enemark på Fredericia Sygehus i marts 2011 og sagde, at de
vil begge donere en nyre til deres
bror. Det var hun glad for og de ville
blive kaldt til udredelse på Odense Sygehus. Hanne bliver indkaldt
først sidst på året i 2011. Grunden
til at det tog så lang tid, var at broderen skulle være infektionsfri og
kommer i bedring. Hanne bliver afvist, da hun er en lille person og har
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små nyrer, så sygehuset ville ikke
tage hendes nyre, da de er bange
for at den ikke kunne fungere, da
broderens nyrer er større. Det var
et kæmpe nederlag for Hanne, da
hun troede, at hun kunne hjælpe.
Susanne bliver indkaldt til udredelse i december 2011. Susanne fik en
snak omkring hvilke risici, der kunne være ved det, for de kunne evt.
finde andre sygdomme, som Susanne kunne bære rundt på, som
ville betyde, de så ikke kunne bruge
nyren. Men som Susanne siger, så
fik enten den ene eller den anden
hjælp. Hun var under udredelse i 4
dage og gik i lang tid i uvished om,
hvad resultatet blev. Hun rykkede
flere gange for svar, men kunne intet få at vide.

Susanne kunne dog regne ud at
hun kan bruges, for hun tog hjem
fra Odense uden at have fået svar
på om hun kunne bruges. Det kunne hverken hendes mor eller søster,
de fik besked indenfor de 3 dage,
så Susanne havde en god fornemmelse. Relativ kort tid efter fik de
svar om at Susanne skulle indlæg24

ges d. 6. februar 2012 og operationen skulle ske d. 7. februar 2012.
Så ventede de jo bare på at det
skal blive dagen for operationen og
krydsede fingre for, at der ikke ville
tilstøde infektion hos nogen af dem.
D. 6. februar fik de deres værelse
og lov til at sove på samme værelse. De fik lov til at tage på patienthotellet og spise en god middag og
broderen fik lov til at indtage mere
væske, end han er vant til.
Om morgenen skulle Susanne først
på operationsbordet, for de skal se
om nyren nu ser god ud. Operationen på Susanne tog 1,5 time og da
de havde sagt god for den, fik den
anden operationsstue besked om,
at de kunne gøre klar til at indsætte donornyren fra Susanne. Kosmetisk hos Susanne er det 3 små
kikhuller og et bikinisnit. Teknologien har virkelig forandret sig. Broderens operation tog 2,5 time, den
nye nyre bliver indopereret i lysken
inde bag tarmsystemet, de fjerner
ikke de gamle nyrer, men frakobler urinlederne og andre tilførselsveje for at sætte det på hans nye
nyre. Han urinledere skal lige have
en tilvænningstid, da de har ligget
ubrugt i 6 år.
Susanne vågnede af sin narkose, mens broderen stadig lå på
operationsbordet og hendes første
spørgsmål gik til broderens velbefindende. Det kunne de ikke svare
på, men hun ville blive informeret
lige så snart operationen var færdig. Hun fik at vide, at indtil videre,
var alt godt. Susanne havde slet
ikke gjort sig nogen tanker om,
hvad der ville ske, hvis broderens
krop afstødte nyren. Man kan sagtens sætte sig ind i, at det ikke er
det, der er fokus, når man tager

beslutningen. Han tog heldigvis
godt imod den nye nyre og i løbet
af det første døgn udrensede den
15 liter urin fra hans krop. Susanne
var indlagt fra mandag til fredag og
broderen var indlagt i 14 dage. Susanne var sygemeldt i 7 uger, det
var et krav fra sygehuset, selv om
hun følte, at hun havde det godt.
Susanne mærker ingen forandring.
Broderen skal have immundæmpende medicin, så hans immunforsvar er langt nede, for bliver hans
immunforsvar for stærk, kan det
gøre, at hans krop kan afstøde nyren. Han skal tage immundæmpende medicin på faste klokkeslæt to
gange om dagen. Desuden skal han
have livslang medicin, da hans krop
er slidt efter alle de år med dialyse.
Susanne og broderen havde en
snak om, hvad betydning det hav-

de for Susannes børn, men der er
jo også søskende, som kan hjælpe,
hvis skæbnen er lunefuld.
Susanne har snakket med sine
børn omkring donation, at det ikke
var noget hun ville være foruden,
og hun har fortalt sine børn, hvad
betydning det har for den enkelte.
Men hun har valgt at de selv skal
tage stilling til om de vil være organdonorer.
Susanne siger dog også, at det er
først når man får det tæt ind på livet, at det får en til at tænke på at
være donor.
Jeg fortalte Susanne, at min mand
og jeg er skrevet op som organdonorer og det har vi informeret vores
børn om. Vi håber, at de vil respektere vores ønske, hvis det bliver aktuelt.
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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
Juni - Juli - August
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Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Efter LUTHERROSEN
Vi har i Øster Nykirke og Vonge Kirker valgt at lade reformationsfejringen være et
gennemgående tema i alle vore foredrag og i næsten alle vore koncerter. Tirsdag den
21. februar blev så den første koncert i rækken afviklet. 43 tilhørere fik en koncertoplevelse i særklasse i Øster Nykirke Kirke. En meget spændende og levende indførelse
i Lutherrosens symbolik, som blev sat i musik af et program bestående af overvejende
ny musik, komponeret gennem de seneste 60-70 år. Vi har modtaget nedenstående
anmeldelse:

Pianist Kamilla Sørensen (t.v.) og mezzosopran Merete Laursen (t.h.).

Jeg vil så gerne dele, men kan Himmelsk ro og Himmelsk lyd omsættes i ord?
Lige nu hjemkommet efter koncerten LUTHERROSEN i Øster Nykirke kirke.
Går nærmest søvngængeragtigt hen og sætter mig ved PC-en. Fyldt til overflod af
himmelsk lyd og himmelsk ro. For stor en gave at beholde for sig selv. Vidunderlig
sang. Vidunderligt spil. En nænsom og helt unik enhed mellem instrumentet og stemmen.
Fortsætter på side 27
2.

Og en helt unik respektfuldhed hos de to kunstnere for det tema, de formidlede. I
luthersk ånd gav koncerten mere end sig selv. Lyd smeltede sammen med stilhed og
guddommeligt nærvær i det smukke kirkerum.
Gud, kærligheden og kunsten er så meget større end vi små mennesker.
En stor tak til de to kunstnere, mezzosopran Merete Laursen og pianist Kamilla Sørensen, og til Inge Hermann, der arrangerede koncerten. I bragte os alle nærmere
denne enhed.
KK

Nye medlemmer i menighedsrådet
Mia Redsted Jørgensen
Jeg er 31 år og bor på Torphøjvej i Kollemorten, sammen med
Palle og vores tre børn på seks, tre og knap et år.
Jeg er lige nu på barsel, men starter igen til august som administrativ medarbejder i en daginstitution.
Menighedsrådsvalget i efteråret gik min næse forbi, men ved
suppleringsvalget fik jeg muligheden for at stille op - og som
eneste fremmødte til opstillingsmødet fik jeg pr. 15. marts 2017
plads i menighedsrådet.
Jeg har ikke nogle store planer om at skulle være med til at forny folkekirken med
sprælske idéer, men derimod et ydmygt ønske om at være med til at vedligeholde
vores kirker. Både som fysiske kirker, men også at være tro mod kirkens traditioner
og kunne tilbyde kirkens tilgængelighed til både flittige kirkegængere og kulturkristne.
Vi har selv været meget glade for at deltage i babysalmesang og ønsker at sådanne
aktiviteter kan komme andre til glæde fremover.
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2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste i Thyregod
Den 5. juni kl. 14:00 er der Friluftsgudstjeneste i Thyregod. Gudstjenesten bliver holdt
på Hastrup Skovlegeplads.
Som i de foregående år er det præster og menigheder fra Give, Farre, Vorslunde, Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod, Vester samt Øster Nykirke og Vonge sogne
der går sammen om en fælles gudstjeneste i det fri med forhåbentlig dejligt vejr og
masser af sang og godt fællesskab.

3

Sogneudflugt den 22. juni 2017 til Silkeborg kanten
Årets tur går til Silkeborg kanten.
Der vil være opsamling i Kollemorten kl. 08.45 ved ”Kollemortenhus”
samt i Vonge kl. 09.00 ved ”Sandalsplads. ”
Derfra går turen ad Margueritruten omkring Mossø for at ankomme til
Øm Kloster, hvor vi skal i munkenes fodspor og opleve en guidet tur
rundt i udstillingen ”Bed og arbejd. ”
Kl. ca. 12.20 ankommer vi til den betagne gamle pramdrager kro, ”Svostrup kro”, som holder
stilen fra ”dengang farfar var ung”. Her vil de have frokost klar til os, kl. 12.30. (Hér betaler
man selv for drikkevarer!)
Kl. 13.30 køres videre til Klosterlund museum og naturcenter, hvor temaet er:
”fra jægerstenalder, livet på en boplads, – til kartoffeltyskerne”. Hér vil vi også få en guide til
at fortælle om udstillingen.
Kl. 15.30 vil der blive serveret eftermiddagskaffe på Pårup kro.
På hjemturen køres ad Hørbylunde Bakke, hvor Kaj Munks mindesten står, -der vil være et lille
stop med mulighed for at se mindestedet.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Prisen for dagens arrangement med bus, guidede ture, frokost og eftermiddagskaffe:
250,-kr. pr. pers.
Vi, i menighedsrådet, glæder os både til turen og til hyggeligt samvær med alle,
der har mulighed for at deltage denne dag!
SU. Senest d.09.06.2017.
Tilmelding til:
Hanne T.Ø. Frederiksen, Vonge.
Ruth Krag Nielsen, Vonge.
Tlf: 22 51 42 28
Tlf: 35 11 76 23
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Gudstjeneste, skovtur og fællesspisning
Øster Nykirke – Vonge menighedsråd har for nylig ansøgt biskoppen om tilladelse til
én gang i kvartalet at holde en hverdagsgudstjeneste som erstatning for den kommende søndags højmesse. Denne tilladelse har vi nu fået som en forsøgsordning i to
år, hvor vi kan afprøve forskellige gudstjenesteformer.
Den første hverdagsgudstjeneste bliver således onsdag d. 28. juni kl. 17:00 i Øster
Nykirke kirke. Efter en kort fyraftensgudstjeneste tager vi på en guidet skovtur rundt
langs præstegårdsjorden, hvor menighedsrådsformand Karl Holger Kristensen vil fortælle. Vi slutter aftenen af ved kirken med fællesspisning i det grønne.

Dåb om lørdagen
Som noget helt nyt tilbyder vi nu hér i sognet dåbsgudstjeneste fire lørdage om året.
Dette er en kortere og ikke mindst mere børnevenlig gudstjeneste, der udelukkende
har dåben i fokus. Hvilken kirke, der benyttes til gudstjenesten, besluttes af
sognepræsten fra gang til gang.
De næste dåbsgudstjeneste afholdes:
lørdag d. 19. august 2017
lørdag d. 11. november 2017
Udover de planlagte lørdagsdåb er der
selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjenester!
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Kor opstart efter sommerferien
Kirkekoret havde forårskoncert den 18. maj, hvorefter de gik på sommerferie. Vi påbegynder ny korsæson torsdag den 31. august. Vi øver alle torsdage kl. 19.30 – 21.30 i
præstegårdens konfirmandstue. Koret tæller 25 sangere fordelt på sopran, alt og bas.
For at fastholde rutinerede sangere og for at tiltrække nye kræfter har vi oprettet et
vokalensemble, der er en integreret del af kirkekoret. Ensemblet arbejder med mere
krævende korsatser. Det forventes således, at korsangerne i ensemblet kan arbejde
med satserne derhjemme, og det er en stor fordel, hvis de kan noder. Vokalensemblet
øver op til koncerter torsdag aftener kl. 21.30 – 22.15.

Begge kor ledes af organist Inge Hermann, hos hvem man er velkommen til at henvende sig for yderligere oplysninger enten på mail: mail@ingehermann.dk eller telefonisk: 21633946.
Nye sangere er særdeles velkomne i forbindelse med opstart af ny sæson
efter sommerferien!
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Billetsalg Kammerkoret GOCK
Onsdag den 7. juni kl. 19.30 er der koncert med Kammerkoret GOCK i Vonge Kirke.
Der er forsalg af billetter à 100 kr. fra mandag den 8. maj. Billetter kan købes hos købmændene i Vonge og Kollemorten samt i Give Boghandel. Desuden kan man også
henvende sig hos graver Tina Kiær og organist Inge Hermann med henblik på køb af
billetter. Endelig sælges der billetter i våbenhuset Vonge Kirke på selve koncertdagen
fra kl. 18.30.

Kammerkoret GOCK kommer fra Grindsted 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.
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Ska' det virkelig være så fint?
Vi går nu bryllupssæsonen i møde – med prinsessedrømme, økonomiske spekulationer og store forventninger. Og det er måske netop også en af grundene til, at
jeg ofte møder par, som fortæller, at de simpelthen valgte et rådhusbryllup, fordi
de ikke havde råd til et kirkebryllup… Det er selvfølgelig helt i orden at vælge at
blive viet på rådhuset, men hvis det er for at spare penge, så sku' jeg hilse og sige,
at det koster altså ikke en krone at blive viet hverken i Øster Nykirke eller Vonge
kirker – og de eneste krav er: tilknytning til kirkerne, samt at mindst den ene af de
to skal være medlem af Folkekirken.
Jovist, jeg forstår da godt, hvad de mener, brudekjole til kr. 10.000, limousine til
kr. 4.000, kuvertpris til kr. 700, ringe til kr. 5000 osv. osv. - et bryllupsbudget på kr.
50.000 hører sikkert til i den billigere ende, hvis vi først begynder at regne det hele
sammen. Og mange - sjovt nok især mænd - anfører samtidig, at de altså ikke bryder dem om at være midtpunktet på den måde, med forventninger om gommens
tale og alt, hvad der ellers er af festtraditioner.
Men hvem er det lige, der har bestemt, at dét nødvendigvis skal være niveauet…
Er det bryllupsmesserne og bryllupsmagasinerne, der skal diktere os, hvordan et
rigtigt kirkebryllup skal være...?
I kirken stiller vi absolut ingen krav til hverken påklædning, transportmiddel, menu
eller andre ydre former. Det eneste der kræves er et ”ja” og et håndslag og to vidner. Og det kan altså ikke understreges tit nok, at hér i vores kirker vier præsten
alle - uden skelen til om det sker i gummistøvler eller laksko.
Kirken og præsten stiller altså ingen som
helst krav om finhed. For i kirken er det ikke
det, vi ejer, har og kommer med, det handler
om: I kirken er det nemlig os, der modtager
alt for intet af den Gud, hvis velsignelse vi må
tage med os ind i det daglige liv med hinanden, dér hvor alt langtfra altid er så fint og
flot og fejlfrit som bryllupsindustrien gerne vil
bilde os ind, at det skal være på den store
dag. For den dagsorden lever de jo af at sælge, det er bare ikke det, et ægteskab
lever af, når det bliver hverdag. For i kirken og i ægteskabet er det fine ikke det
8

ydre, men derimod det indre; den kærlighed som er parat til både at bære med og
bære over når det gælder.
Derfor er det fineste og største også fuldstændig uafhængigt af gummistøvler eller
laksko, det fineste er løftet om, at Gud har set os, som dem vi er inderst inde, vi er gennemskuet og set - men vel at mærke set med kærlighed. Og det er velsignelsens inderste hemmelighed, som alle brudepar ganske gratis sendes ud af kirken med for at
leve af, slide på og lade sig inspirere af i medgang og modgang til døden dem skiller.
Så velkommen i kirken, det koster ikke en krone!

Præstens ferie:
Studieuge i uge 27
Sommerferie i uge 28+29+30
Uge 27 + 28 varetages embedet af Gitte Bærentsen Lorentzen fra
Thyregod-Vester: tlf.: 7573 4022 eller E-mail: GBLO@km.dk
Uge 29 + 30 varetages af provstiets andre præster. Uopsættelige henvendelser
kan rettes til provst Lilian Tyrsted på tlf.: 5154 7488
Henvendelser vedr. personregistrering kan rettes til Give kirkekontor på
7
tlf.: 7573 1009
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Øster Nykirke kirke

Begravede / bisatte:
28.01.2017
02.02.2017

Døbte:

29.01.2017
12.02.2017
09.04.2017

Valdemar Benjamin Gadeberg
Mike Asbøg Nielsen
Morten Dahl Brødbæk

Vonge kirke

Døbte:

25.02.2017
25.02.2017

Oliver Jensen Horn
Lia Krintel Poulsen

Begravede / bisatte:
25.02.2017
16.03.2017

Niels Erik Lundfold,Tørring kirke
Johnny Grundt Hansen,Skibet kirke
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Rita Jensen
Ketty Graungaard

Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
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
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Dato:
25/5
28/5
4/6
5/6

GUDSTJENESTE
Helligdagens
navn:
Kr. himmelfarts
dag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag

11/6
18/6
25/6
28/6

Trinitatis søndag
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

2/7

3. s. e. trin.

9/7
16/7
23/7

4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.

30/7
6/8
13/8
20/8
27/8

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.

Øster Nykirke

Vonge

11:00 v/GBL
9:30 v/GBL
11:00
14:00 Friluftsgudstjeneste
i Thyregod
9:30
11:00 v/GBL

9:30
14:00 Friluftsgudstjeneste i Thyregod
11:00
9:30

* 17:00 Gudstjeneste,
skovtur og fællesspisning
**Henviser til Thyregod kirke **Henviser til Thyregod
kirke
9:30 v/GBL
11:00 v/GBL + nadver
***Henviser til Vester
***Henviser til Vester
kirke
kirke
9:30 v/ Mogens Jensen
9:30/DER
9:30
11:00
11:00
9:30
9:30 v/GBL

* Se omtale inde i kirkebladet
** Grundet hverdagsgudstjeneste d. 28/6 henviser vi denne søndag til højmessen i
Thyregod kirke kl.
9:30 ved Gitte B. Lorentzen
*** Grundet ferie henviser vi denne søndag til højmessen i Vester kirke kl. 9:30 ved
Mogens Jensen
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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ÅH NEJ, der er kommet et lille skår i glæden
Vi mødes til mange forskellige arrangementer i vores forsamlingshus Kollemortenhus. Her er vi blandt andet sammen om / til:
 Private fester
 Traditioner som dilettant, fællesspisning, julefrokost
 Juledekorations hygge og kreativitet
 Nærvær og samvær, når vi mindes…
 Syng sammen
 Og meget meget mere

Desværre oplever vi tit knuste
flasker bag Kollemortenhus.
Et lille plaster på såret er, at vi har frivillige og flittige hænder,
der samler skårene op gang på gang. Men mon ikke de kunne gøre
mere og bedre gavn andre steder?

På festlig gensyn ønsker Bestyrelsen for Kollemortenhus
39
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Vandretur til Nepal
Af Karen Bjerregaard,
Knudevej 16

En

dag i november mødtes min
veninde og jeg med en gruppe i Kastrup Lufthavn for at rejse på vandretur til Nepal. Gruppen bestod af
ni plus 60’ere, og vi var de ældste.
Den danske rejseleder var i samme
aldersgruppe.
Flyrejsen var med Qatar Airways
med flyskift i Doha, en meget moderne lufthavn. Ved ankomsten
til Nepals hovedstad Kathmandu
mødte vi den nepalesiske guide,
som var med os resten af turen.
Turen varede 12 dage, hvoraf de 7
var vandredage i Himalaya bjergkæden, nærmere bestemt ved Annapurna. De øvrige dage var helliget kulturoplevelser i hovedstaden
og Pokara.
Ved ankomsten til hotellet i Kathmandu blev vi hilst med en blomsterkrans til at hænge om halsen.
Det var meget store Tagetes, og
disse blomster stod overalt, hvor vi
kom frem. Senere, ved afskeden,
fik vi endnu en blomsterkrans.

Her er hele gruppen samlet. Det er Karen, der sidder i den
ternede skjorte bag hunden
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Kathmandu bærer stadig præg af
det voldsomme jordskælv i 2014.
De udenlandske bistandskroner
til afhjælpning af ødelæggelserne
lander for en stor del i de forkerte
lommer, og den menige nepaleser
har kun til dagen og vejen. De fleste er buddhister og hinduer med
en livsfilosofi om at tage tingene,
som de kommer. Templer, pagoder
og stupaer var overalt, og der var
altid mange folk disse steder for at
bede og ofre lys og blomster.

For os, der ikke er inde i disse religioners filosofi, virkede det hele ret
ensartet.
Det primære for os var vandredelen, som vi havde set meget frem
til, og det blev vi ikke skuffet over.
Vi gik fra landsby til landsby ad
stier med stejle stigninger. Mange
steder var stierne befæstede med
sten”trapper" i varierende høje og
ujævnheder – meget anstrengende
for benmusklerne og vejrtrækningen. Heldigvis skulle vi kun bære
vores egen lille dagrygsæk. Vi hav-

de 5 bærere til at transportere den
øvrige bagage.

Vi gik gennem områder, hvor landbruget var anlagt på terrasser, og
alt arbejde foregik med håndkraft
og stude som trækdyr.

Vi så faktisk kun kvinder arbejde
i markerne, fordi mange mænd,
unge som ældre, arbejder i udlandet, ofte under kummerlige forhold.
Nepals største indtægter kommer
fra turisme og løn, sendt hjem fra
udlandet.
Under hele opholdet i Nepal havde
vi fint vejr med klart solskin og ca.
15 gr. Når solen gik ned, blev det
hurtigt koldt og let frost om natten.
Overnatning foregik i de såkaldte
T-huse, meget enkelt, oftest med
koldt vand og pedaltoilet i
gården.

Turen bød på en fantastisk flot vandring med en sværhedsgrad lige til
stregen – vi var stolte af at gennemføre.

41
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Besøg hos Tine Haagensen og
Ole Andrè Østbø i Kollemorten
af Inge Egsgaard

Som mange nok har læst for noget

tid siden i Give Avis har vi fået et
frisk ungt kørelærerpar i Give der
kommer fra Norge. Jeg har besøgt
dem i deres hyggelige hjem på Møllekrogvej, til en snak om hvordan
deres opstart med køreskolen The
Norwegian Way er forløbet.
Tine og Ole Andrè fortæller med
smil på læben: ”Vi er kommet fint
i gang med køreskolen, og får kun
glade og positive tilkendegivelser
fra eleverne, som er overraskede
over at vi begge taler så letforståeligt dansk. Mange er jo desværre
lidt betænkelige ved at melde sig
til efter artiklen, da overskriften jo
nemt giver det indtryk at der tales norsk. Vi er begge ivrige efter
at tale dansk, vi ønsker jo at blive
hurtigt integreret!”
Inge: ”Hvis jeg vælger The Norwegian Way, får jeg så noget som er

anderledes, end ved at vælge en
dansk kørelærer?”
Ole: ”Nej, vi har jo strikse danske
regler for hvad teori og kørselsundervisning skal indeholde. Det overholder vi til punkt og prikke, men vi
praktiserer 2 x teori om ugen, så
kan prøven bestås på ca. 5 uger.”
Tine: ”Vi har også 2 x kørselstimer
ugentligt, da det helt klart giver
eleven en bedre og hurtigere fornemmelse af bilen og kørslen. Vi
har taget nogle af de gode ting fra
den norske model med i vores arbejde, idet vi underviser meget aktivt under kørslen. Der følges op på
og tales om fejl, mens eleven stadig er på det pågældende sted og
har mulighed for at prøve det igen.
Det har vi gode erfaringer med.”
Ole: ”Vi er jo så nystartede i kørelærerfaget, at det også stadigvæk
giver læring til os selv, at skulle

Ole og Tine med valpen Ronja
4218
30

undervise andre, der kører bilen.
Selvom jeg ikke holder rattet, skal
jeg jo selv være total koncentreret
og på! ”
Inge: ”Er det svært at skaffe nok
elever?’’
Tine: ”Vi fornemmer egentlig ikke,
at der er konkurrence om eleverne
her i området. Folk henvender sig
løbene. Har de brug for trailerkort
eller andet, som vi jo ikke underviser i, henviser vi dem naturligvis
til en af de andre, lokale kørelærer.
Der går jo ikke noget tabt for os af
den grund, og måske kan det vise
sig at give et positivt afkast på den
lange bane.
Vi ser en klar fordel i at være et
ungt par (26 og 27 år). Vi hygger
os meget sammen med vores elever. Tine bager gerne en kage til
teoriundervisningen og den sidste
aften afsluttes der med pizza.
Hvis der skulle være elever med ønsker om at køre (mand med mand)
eller (kvinde med kvinde), jamen
så falder det jo os helt naturligt.
Vi er jo vores egen chef og kan
tilrettelægge vores egen arbejds-

dag. F.eks. arbejder vi mange timer
nogle sammenhængene dage, for
så at nyde en dejlig fridag sammen
her på vores skønne ejendom, hvor
også hundehvalpen Ronja og katte
nyder vores selskab. Vi har svært
ved at finde timer nok i døgnet, da
vi også er startet på at tage jagttegn.”
Tine glæder sig til at have tjent
penge nok til en dejlig springhest
og få etableret egen ridebane. ”Forhåbentlig kan jeg via den vej lære
andre lokale hesteinteresserede piger at kende.
Vi bor jo lige klods op ad Hærvejen, og heldigvis er folk flinke til at
standse op og hilse på, når de går
forbi vores gård.
Vi synes her er helt fantastisk at bo
og vi er blevet godt modtaget, så
her ser vi vores fælles fremtid. Om
der kommer nogle børn til engang,
vil tiden vise, vi kunne godt tænke os at indfri nogle rejsedrømme
først! ”
Redaktionens udsendte ønskede
dem Lykke og Held med det hele !

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

Sommerfestudvalget
Udlejning af
grønne stabelstole, 240 stk. á kr. 3,- pr. stk.
(egner sig ikke til glatte gulve!)
bordplade med bukke kr. 7,- pr. stk.
thermokander kr. 5,- pr. stk.
kr. 100,- i depositum.
Henvendelse:
Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
Tlf. 75 80 35 29
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”Alt om Haven” kom til
Kollemorten
af Line Norup Rasmussen

Siden

2002, hvor Dennis og jeg
overtog Dalgaarden, har haveinteressen blomstret. Dennis laver det
grovere arbejde (anlægger terrasser, bygger drivhuse, pergola, hønsegård og meget andet) og jeg står
for planterne. Jeg har hentet meget
inspiration ved at tage rundt, når
der var Åben Have, og i 2016 besluttede Dennis og jeg at åbne vores egen have. Vi annoncerede det
på Haveselskabets hjemmeside, og
det blev trykt i deres katalog.

14. april 2016 modtog jeg en spændende mail. Overskriften var ”artikel fra din have” og afsenderen var
Marian Haugaard Steffensen. Marian er bl.a. havebogsforfatter og
tidligere fagredaktør for ”Haven”,
og hun arbejder nu som freelance
journalist og fotograf. Hun skrev,at
hun havde set vores have på Haveselskabets hjemmeside, og spurgte
om vi kunne tænke os at hun lavede en artikel fra Dalgaardens Have.
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Det svarede vi selvfølgelig ja tak
til - og vi aftalte en dag hvor hun
kunne komme på besøg for at vurdere, hvorvidt hun kunne lave en
artikel herfra.

Da hun var her første gang midt i
maj så hun haven, og vi snakkede om hvilket fokus hendes artikel skulle have. Vi aftalte også, at
hun skulle komme først i juni for at
fotografere haven. I dagene op til
hendes andet besøg var vi i kontakt flere gange, for vejret spiller
en stor rolle for en havefotograf.
Det må ikke regne, ikke blæse, ikke
være overskyet - og det bedste lys
er morgenlys.
Så mandag d. 6. juni kl. 5.30 kom
Marian med alt sit udstyr. Hun fotograferede haven i over 3 timer
den dag, og hun var her igen sidst
på måneden for at fotografere det
sidste. Vi har efterfølgende set de
ca. 80 billeder hun har sendt til ”Alt
om Haven”. Det er altid spændende

at se sin have gennem andres øjne,
og Marian er en dygtig fotograf.
I august kom der besked fra Marian, at ”Alt om Haven” havde takket ja til at bringe artiklen fra vores
have - de vælger ud fra billederne,
og artiklen skrives bagefter, hvis
billederne er accepteret.
I januar lavede Marian et interview
med mig til artiklen, og vi gennemgik billederne, satte plantenavne
på og lavede beskrivelser. Efterfølgende har jeg tegnet en skitse
over haven, som ”Alt om Haven”
kan lave en illustration ud fra. Artiklen kommer i ”Alt om Haven” nr.
5, 2017 - altså har den været mere
end et år undervejs.
Vi er spændte på at se vores have
i bladet. For det er jo ”bare vores
have”. Ikke noget særligt. Siden vi
overtog i 2002 har vi arbejdet med
stedet her. Vi har bygget til og bygget om, fået vores tre døtre (Clara,
Ida og Laura), og færdiggjort uddannelse. Vi har arbejdet i haven (i
nogen perioder mere end andre),
men i det store hele er haven vokset frem stille og roligt. Vores døtre
har også sat deres præg på haven.
Det var sjovt at holde Åben Have
sidste år. Her kom havegæster fra
lokalområdet, fra Låsby og fra Langeland. Det var sjovt at få kontakt
til andre haveinteresserede. Det var
sjovt at vise frem, svare på spørgsmål og høre kommentarer. Flere
lokale, som har kørt forbi oppe på
vejen, men ikke været nede i haven
før, bemærkede, at man ikke ser at
her er en have når man kører forbi
oppe på vejen. Det ser man først,
når man står hernede.

Vi har valgt at åbne haven igen i
år, og vi ser frem til at dele vores
haveglæde. Man kan medbringe
madkurv, og der er kaffe og småkager inkl. i entreen. Og forhåbentlig
får man også lidt inspiration med
hjem. Alle er velkomne.
”Faktaboks”
Dalgaardens Have
Kollemortenvej 55, 7323 Give
Line og Dennis Norup Rasmussen
Tlf. 4084 0343
IG: @dalgaardens_have
Åben Have
27-28 maj
10-11 juni
8-9 juli
12-13 august
Entre 20 kr. inkl. kaffe

45
33

Lokalrådet har fokus på udvikling
af hele lokalområdet
Af Erna Storgaard,
Formand for lokalrådet i Vonge-Kollemorten

Et

aktivt år i Vonge-Kollemorten området
venter forude, med masser af energi og tiltag, til glæde for egnens borgere.
Opsummering af aktiviteter i lokalrådet
Der har været repræsentantskabsmøde i Lokalrådet midt i marts måned.
Her blev en ny bestyrelse valgt, og foreningerne fortalte om, hvad de arbejder med lige nu. Det kan konstateres, at der er gang i rigtig meget i
vores lokalområde, som bestemt ikke ligger på den lade side.
Her en kort opsummering af noget af det, lokalrådet har gang i lige nu:
•
•
•
•
•

•
•
•
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Udvikling af området ved Hærvejscentret med hytter, forsamlings
hus og branding af området
Forsamlingshus, legeredskaber og udendørs fitness i Vonge med
sammenhæng til legepladsen
Stiprojekter i lokalområdet, i eget underudvalg
Dialog med Vejle kommune om cykelsti, eller lignende, mellem 		
Vonge og Kollemorte. Her mangler der nogen, som vil arbejde vi
dere – så giv et praj, hvis du vil arbejde med dette.
Bosætning samt fremvisning af vores område for udenlandske bor
gere d. 11. juni. Primært medarbejdere fra Siemens, LEGO og an
dre, med interesse i eventuelt at bosætte sig her. (Se mere her		
om på opslag).
Digital inklusion, som gør, at der nu er computere tilgængelig hos
vore købmænd.
Vælgermøde d. 8. november, i samarbejde med Kollemortenhus
(Kommunalvalg 2017)
Min Landsby App, som blandt andet kan være med til, i højere 		
grad, at synliggøre aktiviteter i vores lokalområde. Følg med, alle
kan have glæde af dette, og flere skal bidrage, for at det bliver 		
rigtig godt.

Derudover taler vi om, at vi gerne vil ”binde” vores område mere sammen, men hvordan, ja, det er vi lidt i tvivl om. Har du en god ide, så kontakt gerne lokalrådet.
Den nye bestyrelse i lokalrådet
Der har været valg til bestyrelsen, og der er således kommet nye ansigter
i Lokalrådet. To personer har valgt at træde ud. Det er Niels Bork og Anita
Thisgaard, som hermed får en stor tak for deres arbejde i lokalrådet.
Det nye lokalråd kan du se andetsteds i bladet, så det bliver ikke nævnt
her.
Vil du vide mere om, hvad lokalrådet arbejder med, så tag et kig på vores hjemmeside, følg med på Facebook, og kontakt os gerne, hvis du har
spørgsmål eller ideer, der kan igangsættes. Vi er gerne behjælpelige med
at etablere underudvalg, der arbejder med specifikke opgaver.
Se mere på www.vonge-kollemorten.dk

Udendørs forsamlingshus på sportspladsen i Vonge med bord-bænkesæt.
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Ledig
Restaurant
Ålbækken
www.aalbaekken.dk
restaurantaalbaekken@gmail.com
Ålbækvej
20,Nykirke
Thyregod,
7323 Give
Øster
Idrætsforening
Ø. NYKIRKE Din lokale
i Vonge-Kollemorten
området
Ø.30
NYKIRKE
Tlf.idrætsforening
51 09
64
Her er
plads til alletil
indenfor
håndbold,
FølgI.F.
os løbende ved
tilmelding
vores fodbold,
nyhedsbrev
via ovenI.F.

gymnastik
badminton.
nævnte hjemmeside.
Vi er og
også
på facebook.
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske
tak–tildejlige
alle frivillige!
vine1–8mad
ud afStor
huset
kaffer - salg fra vinkælder
1868
68
Se
mere
på
www.ønif.dk
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

Lokalrådet for
Øster Nykirke Sogn
Har til formål:
•
at styrke udviklingen i lokalsamfundet Øster Nykirke Skoledistrikt
•
at arbejde for at udbygge sammenholdet og samarbejdet mellem foreninger, 		
institutioner, interessegrupper og borgere i lokalområdet
•
at hjælpe og støtte til udvikling af nye initiativer og ideer, som er til gavn for
lokalsamfundet
•
at være bindeled mellem lokalsamfundet og Vejle Kommune
•
at hente inspiration udefra til lokalsamfundet
Liste over lokalrådet i Vonge-Kollemorten bestyrelse 2017

Navn
Formand:
Erna Storgaard

Adresse

Kontaktoplysninger

Kastanievænget 1, 7173 Vonge

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

Næstformand:
Jørgen Mikkelsen

Smedevænget 19, Kollemorten,
7323 Give

Tlf. 28 10 34 14

Hærvejen 210, Kollemorten, 7323
Give

Tlf. 40 87 28 59

Pilevænget 2, 7173 Vonge

Tlf. 40 55 04 89

Nordvangen 2, 7173 Vonge

Mail: mdn@recker.dk
Tlf. 31413454

Peer Attermann

Sønderhedevej 15, 7173 Vonge

Mail: jacoblauritsen@hotmail.com
Tlf. 30375972

Keld Bøgelund Rising
Nielsen

Banevænget 25, Kollemorten, 7323
Give

Suppleanter:
Kris Sørensen

Mølgårdvej 27, 7173 Vonge

Tlf. 25442373

Ketty Sparvath

Møllersvej 18, 7173 Vonge

Mail: boble_kris@hotmail.com
Tlf. 20621423

Kasserer:
Hanne Nørtoft
Medlemmer:
Marianne D. Nymann
Jacob Lauritsen

Mail: bakkegaarden.m@dnsmail.dk

Mail: h_t@jensen.mail.dk

Mail: attermann.peer@gmail.com
Tlf. 25110729
Mail: keldrising@gmail.com

Mail: ketty.sparvath@gmail.com
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Lidt info om 2 arrangementer i juni/juli
af Erna Storgaard
Lokalrådet Vonge-Kollemorten

D

er er gang i et par arrangementer, som dog ikke kan uddybes så meget
endnu, men sæt gerne x i kalenderen, for måske det er noget for dig.

11. juni – en rundtur i lokalområdet
Det ene arrangement løber af stablen den 11. juni, hvor foreningen Vejle
Expat Network - VEN, kommer til vores område. Foreningen er primært
for udenlandske herboende borgere, som arbejder på Siemens, LEGO, eller andre steder, hvor der er brug for højtuddannede medarbejdere.
Foreningen har blandt andet til formål, at vise, og lære medlemmerne,
hvordan man lever i Danmark, så de bedst muligt integreres.
Besøget i vores område, er kommet i stand via lokalrådet for VongeKollemorten, som har sagt ja til at være medvært for en rundvisning og
fortælling om det at bo i vores lokalområde.
Alle er velkomne til at deltage, så hold øje med opslag, så vi kan tage godt
imod på dagen.

7. juli – med historien om badelandet ved Gudenåen
Det andet arrangement er af en noget anden karakter, idet det er et historisk arrangement, hvor Give Egnens Museum har taget initiativ til, at det
tidligere badeland ved Gudenåens kilder, danner rammen om et historisk
indslag d. 7. juli.
Ved arrangementet deltager ”Peter og Solvognen” – som er et initiativ om
det historiske Danmark, hvor der lægges vægt på at fortælle om historiske steder, der ikke umiddelbart er så kendte.
Dette arrangement, håber man, vil tiltrække historisk interesserede fra et
stort opland, men også de lokale, som sikkert kan bidrage med masser af
gode historier, fra tiden da badelandet var en realitet.
Igen, hold øje med opslag, arrangementet er ikke fuldt ud planlagt, og
kan derfor ikke præsenteres yderligere endnu.
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Lokalhistorie har interesse i lokalområdet
af Erna Storgaard, Initiativtager

D

et er efterhånden noget tid side, at en lokalhistorisk gruppe blev etableret på Facebook. Nu er der også adgang til de lokalhistoriske ting på
vores lokale hjemmeside.
Et privat initiativ søger billeder, historier mv.
Den lokalhistoriske side på Facebook har nu eksisteret i nogle måneder, og
nu er de lokalhistoriske også kommet på vores lokale hjemmeside, www.
vonge-kollemorten.dk.
Dette fordi det kan være problematisk, at have så mange private billeder
på Facebook, og fordi ikke alle er på Facebook, så derfor kommer de fleste
billeder via hjemmesiden.
Det skal dog siges, at billederne ikke ligger direkte på hjemmesiden, de
fylder en del her, og gør siden langsom, så der er oprettet et album ”ude
i skyen”, på Flickr, som er ret enkel at finde ud af.

Kollemorten Mølle 1936
Vonge Mejeri brydes ned i starten
af 1960’erne
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Tag et kig under fanen ”lokalhistorie” på hjemmesiden, og klik dig ind til
billederne, og følg med. Her er en del spændende, og sjove, billeder fra
hele vores lokalområde. Desuden er der en del artikler, af nyere dato, som
er relateret til vores område.
Lokalhistoriske dage i området
Jeg har talt med mange, som har interesse i det lokalhistoriske, og vil
gerne kunne gøre mere, men tiden er ikke altid lige til det, så er der nogen
der vil være med i en lokalhistorisk gruppe, vil det være helt fantastisk.
Tænker, at vi kan holde nogle lokalhistoriske dage (ikke hele dage), her
i området, hvor man kan samles, og samle op på de forskellige billeder,
fortællinger osv. som skal lægges på siderne.
Der er flere, der har henvendt sig med billeder mv. allerede, hvilket er
rigtig godt, så nu skal vi bare arbejde videre ad samme spor.
Kontakt mig gerne, hvis du vil være med, jeg er sikker på der er masser
at gå i gang med.
Jeg træffes på vklokalhistorie@gmail.com eller telefon 25 27 78 80.

Gruppen på facebook for alle med interesse for lokalhistorie:
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Vonge på Danmarkskortet
- stort rykind til september
Af Mette Nørtoft

D

en 2. september 2017 bliver en
dag med masser af mennesker, biler og cykler i Vonge, idet Lokalrådet og Give Cykelklub inviterer til
cykelløb.
Efter sidste sommers succes, med
TV2 på Tour i Give, har Give Cykelklub taget udfordringen op med at
arrangere endnu et cykelløb. Denne
gang er det et lidt andet koncept og
i samarbejde med DCU (Danmarks
Cykle Union). Der bliver tale om et
traditionelt landevejsløb, med elitecykelryttere fra hele landet, og i
alle aldersgrupper, lige fra de yngste U11 ryttere til de voksne, der
kører i A-klassen.
Lokale ryttere fra Give Cykelklub vil
helt sikkert gøre deres bedste for at
få en god placering i løbene.
Det bliver en dag hvor mange, der
måske ikke ved at Vonge og Kollemorten eksisterer, kommer til at

stifte bekendtskab med vores dejlige lokalområde. Det forventes, at
et sted mellem 300 og 500 cykelryttere kommer på besøg den dag,
så der rig mulighed for at gøre reklame for byen og området. Vonge
får denne dag en meget central
placering, da både start og mål er
i byen, så der bliver nok at se på
som tilskuer.
Cykelløbet sker som optakt til årets
høstfest. Så i år er der mulighed for
at påbegynde fest, hygge og socialt samvær allerede om lørdagen
og med cykelløb på sidelinjen, da
Lokalrådet og Give Cykelklub lægger op til en hyggelig dag, om man
kender til cykelløb eller ej.
Skulle der være nogle børn, som
kunne tænke sig at prøve kræfter
med sporten, og evt. være med til
at køre løb til september, så kontakt
Give Cykelklubs ungdomsafdeling.
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DGI Hærvejsløbet ”Årets Cykelevent”
af Sonja Kjær

Ja det er titlen, løbet kan bryste sig af, for

Hærvejsløbet blev vinder af Danish Bike
Award 2016. Og i 2017 bliver det også Danmarks største cykelløb med i alt 6.500 deltagere, fordelt på både MTB og Landevej.

MTB ruten starter i Vingsted og slutter i Viborg, en strækning på i alt 165 km. Dermed
er det også Danmarks længste MTB-løb. Undervejs er der flere depoter og én af dem, ja
faktisk den første efter start fra Vingsted, er
i Kollemorten. I 2016 havde vi placeret os
ved Hærvejscentret, som for os var det naturligste valg. Men da man ikke kom naturligt
forbi, men skulle foretage et lille knæk den
modsatte vej, var der enkelte, der ikke fandt
vej til depotet. Eller også havde de SÅ gode
ben, at de valgte at cykle videre til næste depot som er i Nr. Snede.
Deltagerne siger om løbet: Fantastisk rute,
helt unikt motionscykelløb og depoter i særklasse.
Der er 5 depoter undervejs inden målet er
nået i Viborg, så der er ingen, der kommer
sultne i mål. Der køres på landevej, stier,
grusveje samt singletrack.
Øster Nykirke IF stod for forplejningen ved
5418
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Kollemorten depotet. Her havde lokale borgere ”sponsoreret” hjemmebagte boller, i alt
ca. 450 styk, én til hver deltager samt hjemmelavet marmelade. Det blev der taget rigtig
godt imod og jeg tror ikke der var én, der
ikke kommenterede de hjemmegjorte boller.
De var i høj kurs ligesom den hjemmelavede
marmelade.
Kollemorten Autoværksted bidrog med et
pengebeløb, som dækkede det meste af de
æbler og bananer, vi havde købt til deltagerne. Derudover var der kaffe/te samt energidrik som deltagerne tog for sig af. Så tak
til alle jer der bidrog. Al det gjorde faktisk,
at Øster Nykirke IF fik et pænt stort pengebeløb til foreningen. Jeg har været med til
mange ting efterhånden, men aldrig har vi
”tjent” så mange penge på ét arrangement
før på så kort tid. Vel er der en del forarbejde
samt koordinering, men udbyttet er hele arbejdet værd. Og ikke mindst at se alle de glade cykelryttere (regnen begyndte først efter
de sidste var cyklet fra Kollemorten).
Hvorfor nu skrive om det der skete sidste år?
Jo, for lørdag d. 24. juni kommer MTB Hærvejsløb forbi Kollemorten igen. Denne gang
laver vi depotet ved Kollemortenhus, her vil
rytterne komme naturligt forbi inden de skal
på singletrack i Tinnet Krat og videre forbi
Danmarks højest beliggende kirke Øster Nykirke.
Det forventede tidsrum rytterne vil passere
vores depot er mellem kl. 9:30 og 13:30. Og
i år forventes der at være op 900 personer
til start i Vingsted og dermed lige så mange
til vores depot i Kollemorten. Igen i år vil vi
MEGET gerne bede de lokale ”sponsorere”
bage hjemmebagte boller. De fleste kom med
50 boller – og helt automatisk blev det blandede boller: te boller, sunde boller, grov boller osv. osv. lige præcis som det skal være.

Hvis nogen igen har hjemmelavet marmelade, de kan undvære så sig endelig til, vi tager
imod med kyshånd.
Penge sponsorater tager vi også imod, I ved
mange bække små….
Uanset hvad du kan/vil byde ind med bedes
du/I kontakte Sonja Kjær på mobil 2278
2550.
For at gøre det lidt mere festligt vil vi opfordre jer til at komme ud og heppe på MTB
rytterne. De kommer ad Møllekrogvej, til
højre mod Kollemortenhus (depot) og videre
ad Hærvejen mod Tinnet Krat. Så kom ud på
gaden og lav en fest for deltagerne. De har
trods alt cyklet 35 km her og forude venter
der yderligere 130 km, så de kan helt sikkert
godt bruge lidt medvind.

Vigtig information: Pas godt på cyklisterne! De kommer mange og sikkert også i flok.
Der bliver sat ”Giv agt” skilte op ved de veje,
der køres på eller krydses, så hold godt øje
med dem.
Ligeledes skal det nævnes, at landevejsrytterne kommer gennem Vonge (der er IKKE
depot i Vonge – bare gennemkørsel). Pas
også godt på cyklisterne her. Mange er startet i Flensborg.
Tjek denne hjemmeside hvis du/I vil vide
mere: www.dgi.dk/haervejslopet
Her står flere fakta om løbet, både MTB og
landevej. Der er også oplysninger om Hærvejen og turen samt de områder der passeres.
Det kan anbefales.
Tag vel imod alle vores turister - velvidende de kun er der i kort tid. Men de skulle
gerne have lyst til at komme tilbage igen.

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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2016 har været et fint år i ØNIF
af Erna Storgaard

Å

ret hvor der blev investeret i nye redskaber, max totalhåndbold kom til Vonge, senior
herrer i fodbold fik en ny træner, og vi kan
igen prale af, at have ungdoms badminton.

lidt fra år til år, hvor
der er fremgang at
spore, og hvor der er
en smule tilbagegang.

Et år går jo stærkt, så det er næsten ikke til
at forstå, at det allerede er snart et år siden,
vi fra ønif’s side investerede en del penge
i nye redskaber og ting, som vi har savnet
igennem noget tid, men det var nødvendigt,
og til glæde for mange, så bestemt en god
investering.

Betaling via registreringssystemet Conventus, har også været
et smertensbarn igen1868
nem nogle år, men det
er det ikke mere, da afdelingerne har taget
godt hånd om, at få betalingerne til at ske
denne vej, så vi kan lave automatisk optælling af medlemmer. Noget der betyder rigtig
meget, i forhold til de administrative opgaver, som vi jo synes skal fyldt mindst muligt,
så vi har mere fokus på sporten.

Året 2016, bød også på en helt ny måde at
holde generalforsamling på i ønif, idet vi
valgte at slå det hele sammen til en søndag
formiddag. Det viste sig at være en god ide,
da mange efterfølgende tilkendegav, at det
var fint at høre, hvad de andre afdelinger har
lavet i årets løb. Derfor bliver dette års generalforsamling efter samme koncept, dog
afholdt d. 5. februar, så det er afholdt, når
dette blad udkommer.
Medlemstalsmæssigt, er vi også gået lidt i
vejret, her har det naturligvis betydning, at
der nu er en flok juniorer der spiller badminton, men også håndbold har fremgang i medlemstallet, hvilket er ganske fint.
Det kan konstateres, at vi totalt set er 399
medlemmer, hvoraf 39 er ledere og de 360 er
aktive i den ene eller anden afdeling.
Udfordringen er jo, at det er de samme udøvere, vi alle ”kæmper om” – så det svinger
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Sponsorafdelingen, sætter vi også stor pris
på, der er godt nok kun 2 personer i udvalget
i skrivende stund, men mon ikke der snart
kommer lidt flere med. Her har der også
været et arrangement i efteråret, hvor Ove
Pedersen (dengang træner i Hobro fodbold),
kom og fortalte om det at være træner, et meget interessant og sjovt indslag, hvor en del
sponsorer dukkede op.
Alt i alt, et rigtig godt år, men masser af aktiviteter, så hermed stor tak til alle der deltager på den ene eller anden måde, om du er
træner/instruktør, aktiv, sponsor, bestyrelsesmedlem, eller noget helt andet, er lige meget, vi løfter i flok, og gør det faktisk ganske
godt.

Gymnastikopvisning-en fantastisk
eftermiddag i hallen
af Helene Helstrup Hansen

Så nåede vi afslutningen på sæsonen 2016-

2017 og det gjorde vi med manér søndag eftermiddag i hallen.
Fanerne blev løftet og publikum hjalp godt
på vej, da årets opvisning blev sat i gang.
Efter fanerne kom Mumieholdet, Svedige
mænd, Rytmekvinder, Springholdet, Danseholdet, Hoppelopperne og til sidst forældre/
barn.
Forældre/barn indtog gulvet som det første
hold. De havde fart på, da børnene kom kørende ind på deres scootere. Der blev på sunget og leget på redskaber.
Hoppelopperne havde fået høj hat på i år. Og
der blev tryllet. Hatten blev først tryllet om
til et rat, så det kunne kører rundt i hallen.
Så blev rattet tryllet om til en postkasse og
børnene skulle dele breve ud. Så blev brevene tryllet om til snebolde, som skulle op på
faldskærmen. Til sidst blev spanden til en hat
igen og de kunne marchere ud til klapsalver
fra publikum.
Så kom 10 seje piger fra Danseholdet på gulvet. De havde haft en lørdagstræning, hvor
de havde været samlet i hele 6 timer. De havde øvet rigtig meget og de fyrede nogle gode
serier af. Der var smil på læben og koncentration i øjnene. Danseholdet træner videre,
da de skal lave en lille opvisning på skolen.

3 mandage inde opvisningen og de startede
ud med – ’Let me entertain you’. Det blev
også til en stille svingserie og en ’vi kigger
på fulge’ serie.
Årets gæstehold var Mumieholdet. De er et
mixhold med gymnaster i alderen 40 - 66 år.
De havde både rytmeserie, hvor de brugte
deres jakker som rekvisit og de havde paraplyer. Der blev sprunget og lavet par øvelser.
Vores instruktører, som denne sæson har trænet 40+, var repræsenteret på Mumieholdet.
Svedige mænd afsluttede opvisningen, dog
havde speakerbordet lidt problemer med
musikken og derfor fik de hjælp udefra. Kildernes kor havde gemt sig blandt publikum
og kunne heldigvis hjælpe holdet gennem
opvisningen.
Sluttelige fik vi alle instruktørerne frem og
givet dem en kæmpe tak med på vejen.
Kildernes kor satte til sidst i sang og fanerne
kunne hjælpe alle vores hold af gulvet til udmarch.
Vi havde næsten alle vores egne hold på gulvet undtagen stram op og 40+.
Der skal lyde en stor tak til vores instruktører, uden jer var der ingen gymnastik i ØNIF!

Springholdet startede ud med en rytmeserie,
hvor de brugte basket bolde og pongponger.
Derefter blev der lavet en springbane på
gulv, og en trampolinbane. Der viste gymnasterne, hvad de har øvet på hele sæsonen. Til
sidst var der high-fives fra trænerne til gymnasterne inden de gik ud.
Rytmekvinderne havde valgt at lave lidt reklame for holdet, så de kunne blive endnu
flere til næste sæson. De havde kun trænet
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Nyheder fra Øster Nykirke
Idrætsforening
Af Erna Storgaard,
Formand for ØNIF

Af

Der er gang i mange ting i
ØNIF. Dels er der kommet nye folk
på nogle poster i bestyrelserne, og
dels er der etableret et event-udvalg under sponsorafdelingen.
Generalforsamlingen blev holdt
en søndag

Sidste år var første gang, der blev
holdt fælles Generalforsamling for
alle afdelinger i ØNIF. Og i år gentog vi denne metode, som vi håber
mange vil tage til sig, som en familieformiddag i hallen, hvor der er
aktiviteter for børnene, mens forældrene på Generalforsamlingen
kan få viden om, hvad der sker i de
enkelte afdelinger.
I år kunne vi blandt andet berette,
at der er lige omkring 400 aktive i
ØNIF, altså med både udøvere og
trænere, hvilket vi faktisk er rigtig
godt tilfredse med.
Der var ikke de store udskiftninger
i bestyrelserne, men der er efterfølgende kommet nye ansigter på

Aktiviteter i hallen til årets Generalforsamling
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et par poster, hvor formanden for
badminton nu er Klaus Mogensen,
og fodboldafdelingen har Susanne
Storm som formand.
Du kan se alle bestyrelserne på vores hjemmeside www.ønif.dk
Sponsor- og eventudvalg, et
ønske om mere aktivitet
Vi har i flere år, haft et sponsorudvalg i ØNIF-regi, og nu er udvalget
udvidet, så der også er et eventudvalg, som vil tage sig af forskellige
aktiviteter, til glæde for alle, der
har noget med ØNIF at gøre, altså
også sponsorerne.
I sponsor- og eventudvalget sidder
Michael Jessen, Gitte Kjær, Sonja
Kjær, Pia Thomsen, Kamilla Kjær,
Rune Oland Therkildsen, Sebastian
Therkildsen og Lars Jeppesen.
Det første udvalget har taget sig
af, er banderne på stadion, som er
skiftet midt i april måned, så alle,
der har betalt for bandeplads, nu
også har en af slagsen.
Derudover er der masser af ideer til
aktiviteter, dog ikke noget der bliver
afsløret her, så hold øje med opslag
på Facebook og hjemmeside.
Hermed også lige en stor tak til alle,
der er med til at gøre dette muligt,
både sponsorer og de frivillige, der
gør et kæmpe stykke arbejde for
vores idrætsforening.

Gymnastiksæson 2017/2018
Mandag:
Springholdet (3. – 6. klasse) - mandag kl. 16.45-18.15
Rytmekvinder - mandag kl. 19.30-21.00

Tirsdag:
Danseholdet (0. – 2. klasse) - tirsdag kl. 15.30-17.00
Rytmepiger (3. – 6. klasse) - tirsdag kl. 17.00-18.15
Stram op og styrke - tirsdag kl. 19.00-20.30

Onsdag:
Forældre/barn - onsdag kl. 17.00-18.00

Torsdag:
Hoppelopperne - torsdag kl. 17.00-18.00
Svedige mænd - torsdag kl. 19.30-21.00
50+ - vi søger efter instruktør
Spring (0. – 2.klasse) - vi søger efter instruktør
Bestyrelsen forbeholder sig retten til ændringer.
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Håndboldbestyrelsen
Af Lisette Christensen og Nadia Gadeberg

Vi

startede 2017 med nogle udskiftninger i bestyrelsen. Kristian
Frøkjær valgte, efter mange år i
håndboldbestyrelsen, at trække
sig, og ønskede derfor ikke genvalg
til dette års Generalforsamling. Vi
takker for hjælpen alle de forgående år, og har fuld forståelse for, at
der er andre projekter som fritiden
skal bruges på. Ligeledes valgte vores suppleant, Michelle Buch, ikke
genvalg dette år, da hun havde behov for mere fokus omkring sine
studier. Hvem ved, måske ser vi
hende igen på et tidspunkt? :)
Desværre er det kun lykkedes os at
få en enkelt ”ny mand” på banen.
Sandra Rosenkrantz har sagt ja til
at forsøge sig et år som suppleant,
hvilket vi er rigtig glade for! Sandra
har spillet på dameseniorholdet,
men er på nuværende tidspunkt
ude med en skade.
Vi mangler dog stadig et menigt
medlem i bestyrelsen. Man behøver
ikke vide noget som helst om håndbold for at være en dygtig medspiller i bestyrelsen, hvis man bare har
lysten til lidt frivilligt arbejde og
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nogle hyggelige møder med os andre i bestyrelsen. Kom frit frem! :)
Senior
På seniorsiden er der sket ting og
sager! Serie 3 har været storspillende og vist hvordan et hold sejrer! 6 sejre og to smalle nederlag
er det blevet til i denne sæson.
Hermed en sikker 1. plads i puljen
med hele 4 point ned til 2. pladsen.
Stort tillykke til jer!
Serie 1 landede i den nok tætteste pulje i ØNIFs historie. 5 stærke
hold, hvor kun 4 point adskilte 1.
og 5.pladsen. Tætte kampe, hvor
de helt små marginaler blev afgørende. Det blev til en 2. plads i
puljen med 12 point, tæt fulgt op
af både 3. og 4. pladsen, som ligeledes havde skrabet 12 point sammen. Godt kæmpet piger!
Alle hjemmekampene på begge
hold blev vundet. Hvad konkluderer
man på det? Stemningen, omgivelserne, og sammenholdet er generelt bare stærkere hjemme i ØNIF!
- Tak til spillerne, trænerne og ikke
mindst publikum for denne sæson!

ØNIF har været vært for 240 overnattende DGI håndboldspillere i
aldersgruppen U6-U8
af Lisette Christensen og Nadia Gadeberg

240 spændte og forventningsfulde

børn og voksne stimlede sammen
ved Vonge-Kollemorten Hallen fredag sidst på eftermiddagen. Fredag aften stod på indkvartering på
skolen efterfulgt af fastelavnsfest i
hallen. 7 flotte malede tønder var
hængt op, så det var bare at gå i
gang – stemningen var høj og børn
og voksne havde en fest. Der blev
kåret både en kattedronning og
kattekonge ved hver af de 7 tønder, derudover var der præmier til

de bedst udklædte.
Lørdag formiddag stod på kampe –
dels på både kort og stor bane. Hallen var fuld af både store og små,
og stemningen var helt i top. Spillere, trænere og tilskuere gav den
hele armen, hvilket var med til at
gøre denne weekend i februar til en
kæmpe succes.
Tak til alle dem, der har hjulpet
med forberedelserne og afvikling af
stævnet – uden jer var vi ikke nået
i mål.
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TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD
2017/2018
Hold
U5/U6 mix

Træner

Tidspunkt
Tirsdag k. 16.15 – 17.00

Opstart
Uge 33

U8 mix

Maja Franck, Lasse
Stounberg Ravn, Sebastian
Fraulo og Lærke Saaby

Torsdag kl. 16.00 – 17.00

Uge 33

U10 mix

Lisette Christensen og
Martina Madsen

Torsdag kl. 17.00 – 18.00

Uge 33

U12 piger

Gitte Kyed og
Karina Dresler

Tirsdag kl. 17.00 – 18.30

Uge 33

U12 drenge

Jesper Ravn

Torsdag kl. 17.00 – 18.30

Uge 33

Dame senior

Michael Jessen og
Thomas Wulff

Tirsdag kl. 19.30 – 21.30
Torsdag kl. 19.45 – 21.15

Uge 32

Håndbold Fitness

Maja Franck

Torsdag kl. 18.30 – 19.45

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.
Kontaktpersoner:
Ungdom:
Mette Hald 					
		mail: mette.hald@jubii.dk
Lisette Christensen 			
		mail lisette.christensen@yahoo.com

tlf. 4040 8832

Senior:
Nadia Gadeberg 				
		mail: albrechtsen_nadia@hotmail.com
Sandra Rosenkrantz 			
		mail: sandrarosenkrantz@gmail.com

tlf. 2262 3831

MVH ØNIF håndbold
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tlf. 2248 0000

tlf. 2773 8431

NYHED

SANKT HANS FEST MED LIVE MUSIK
Fredag d. 23. juni 2017
afholder Vonge & Omegns Borgerforening den årlige Sankt Hans fest
Dog er der ændret lidt ved programmet. Da Sankt Hans i år falder på en fredag, har vi valgt at
krydre aftenen med live musik. Bandet ”5 Kolde fra Kassen”, som bl.a. er kendt fra Gudenåfesten og Musikcaféen, spiller op til dans, så sæt kryds i kalenderen allerede nu,
og kom til Sankt Hans aften på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken. En hyggelig aften
med fællesspisning ved grillen, bål, båltale og nu også live musik.
Arrangementet er gratis
og alle, unge som gamle, er selvfølgelig velkomne.

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
for
se
res
inte
d
andet me
lokalområdet, på siden.
om
Skriv til osternykirkeweb@gmail.c

Konfirmand billede på bagside af konfirmanderne i Vonge kirke:
Amalie Behrens, Ida Skodborg Knudsen, Simon Harbo Vorbeck Møller, Laurids Hausager
Høgh Olesen og sognepræst Diana Elisa Rasmussen.
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Årets konfirmander Vonge kirke

