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Aktive ældre
Så håber vi at alle har nydt sommeren, og de unge er kommet vel igang med skole igen.
Høsten har vel også været i gang et stykke tid nu, med forhåbentlig et godt resultat.
Dette bladet har lidt om historie og arrangement som foregik ved Gudenåens udspring. Om
invielse af nye hytter i Kollemorten, IT hjørner i butikkerne, aktive ældre, opstart af indendørs
aktiviter igen, og program for den kommende høstfest i Vonge.
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Dit IT-hjørne hos vore købmænd
af Erna Storgaard

L

okalrådet har modtaget støtte til etablering af computerstationer, som er etableret
hos vore købmænd. De er nu sat op og blev
indviet d. 19. juni.
Ved indvielsen blev forløbet ridset op og det
kan du læse herunder.
Det hele startede med en brainstorm tilbage i
januar måned, efter at Marianne Nymann fra
lokalrådet havde været til informationsmøde
i Vejle om digital inklusion.
Tanker var der masser af:
Et IT-læringsrum, for såvel ældre som yngre,
da flere har brug for at få noget viden om
hvordan forskellige IT-platforme fungerer.
Det kan være såvel kommunale sider, som
mail og meget andet.
Vi skal sørge for IT-tilgængelighed, så der er
mulighed for at bruge IT-standere hos vore
købmænd med computer, printer, scanner,
høretelefoner osv.
Der skal være mulighed for diskretion omkring personlige oplysninger mv. og standerne må ikke skæmme i butikkerne
Det vil være super, hvis vi på sigt, kan bruge
skolen til kursus /netværk /undervisning –
ca. 1 gang pr. måned.

Læringsdage kan med fordel følge årets
gang, så der er noget om skat, når dette skal
indberettes osv. Dog uden at det bliver konkret udfyldelse af dokumenter med retsligt
ansvar, men kun det systemmæssige.
Der skal arrangeres ”spørgetid” ved standerne, så man kan få konkret hjælp til diverse
ting.
Derudover etableres der ”kom og se”, så man
kan få konkret viden om specifikke ting.
Der er lavet en ønskeseddel, som er ved
stationerne hen over sommeren, hvorefter
et mere konkret ”hjælper-team” nedsættes i
fast turnus.
Der hænger allerede diverse vejledninger,
samt kontaktoplysninger for hjælp. Mere
kommer efterhånden som behov opstår.
Hjælperteam er ikke helt på plads endnu,
men er på vej. Har nogen lyst til at være med,
så kontakt gerne lokalrådet.
I første omgang bruges ”hotlinen” og ønskesedlen, som danner grundlag for de næste
skridt.
Lokalrådet står for driften, også den økonomiske, så købmændene ikke står med nogen
udgifter. Her følges projektet nøje, også omkring status og udvikling.
Stor tak til vore købmænd, der beredvilligt
stiller plads til rådighed, tak til Vejle Kommune, som støtter projektet, og tak til de frivillige, som giver en hjælpende hånd med i
projektet.

Indvielsen af IT-hjørner d. 19. juni.
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Vi håber mange vil bruge IT-hjørnerne og
give lyd fra sig, hvis der er noget der mangler hjælp til.
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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
Klaus Mogensen
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

( 26 24 19 74

hattebladene@gmail.com

Lilly Jessen

( 40 95 35 87

hattebladene@gmail.com

Inge Egsgaard

( 30 47 24 30

hattebladene@gmail.com

Ruth Krag Nielsen

( 20 89 55 79

hattebladene@gmail.com

Lone H. Hansen

( 24 40 72 06

hattebladene@gmail.com

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
Elmevej 2.

ved Ida Lerche Sørensen og John Laursen

V

i mødte hinanden tilbage i 2002. Jeg
var bare 17 år og i gang med mit 2. år på
Tørring Amts Gymnasium. John var bare 19
år og i gang med sin uddannelse som rustfast
klejnsmed hos SR Pack.
Efter nogle år, hvor jeg blandt andet boede
i Fredensborg og derefter læste i Sorø, og
John blev færdig med sin uddannelse, fandt
vi i 2008 en fælles base på Elmevej 2 i
Vonge. Og her har vi det jo rigtig godt. Huset
indvendigt ligner stadig sig selv, fra da vi
overtog det i 2008. Udvendigt er der dog sket
rigtigt meget, med have der er let at holde og
en ny garage. Vi håber at kunne påbegynde
ombygning af huset i 2018 – det bliver dog
ikke et gør-det-selv-projekt.

I april 2012 kom vores ældste søn, Jonathan,
til verden og samme år blev vi gift på Vejle
Kunstmuseum. I april 2015 kom næste skud
på stammen, vores yngste søn, Villads.
Sådan lige for en ordens skyld, så får I lige en
ordentlig præsentation af os her. Jeg hedder
Ida Lerche Sørensen og min mand hedder
John Laursen. John er også bedre kendt af
nogen som Jordbær John.
John er uddannet rustfast klejnsmed og
kommer oprindeligt fra Kollemorten. Johns
forældre, Egon og Rose Laursen, har en stor
pluk-selv-jordbærmark og deraf kommer

Johns kælenavn
Jordbær
John.
John er 34 år og
arbejder som service- og rejsemontør for
SR Pack i Løsning. John har arbejdet for SR
Pack i 16,5 år. SR Pack laver pakkemaskiner
til bl.a. Kohberg, Schulstad og lige pt. er
han i Brasilien og Tyskland for at opsætte
maskiner til nye fabrikker.
Jeg selv er tilflytter fra Uldum og uddannet
bachelor i ernæring og sundhed. Jeg
har speciale i produktudvikling og har
arbejdet som produktudvikler og sidenhen
kvalitetsansvarlig i 7,5 år for EASIS A/S i
Aarhus. Den 01.08.17 har jeg dog fået nyt
job som dokumentationskoordinator for

Credin A/S i Juelsminde.
Vores ældste dreng på 5 år, Jonathan, går
i Børnehaven Kolbøtten i Kollemorten.
Vores yngste dreng på 2 år, Villads, er så
heldig at være i dagpleje hos den skønneste
dagplejemor, (Su)Sanne Thomsen. Begge
drenge elsker store maskiner som majsnittere
og mejetærskere. Men en tur i Løveparken i
Givskud er også altid et sikkert hit. Jonathan
er tosset med legepladserne og Villads har
kastet sin kærlighed på bisonokserne (!).
Stafetten sender vi videre til:
Janne Christensen og
Klaus Mogensen, Lærkevej 3. i Vonge
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Indvielse af 2 nye hytter samt bålhytten
PLUS Spejderevent og Markedsdag
af Lilly Jessen

J

a, det er ved at være længe siden, (januar 2016), vi var til borgermøde i Kollemortenhus, hvor Vonge og Kollemorten var sammen for finde ud af, hvad vi
ville med vores lokale område.
Der blev sået mange frø, og mange møder og arbejdstimer er der gået, før vi nu
den 20. maj, kan indvi 2 flotte hytter og
bålhytten.
Vi har jo næsten kunnet følge arbejdet
fra vores stuevindue: 2 gamle hytter blev
hentet. «Borgmestertræet» blev fældet.
Hæk blev flyttet, træer blev savet ned,
grenene fliset og lagt i bed. Skråningen
blev harvet og sået til med græs.
Så gik Kollemorten Tømrer & Snedker i
gang med først hytterne, og dernæst bålhytten. Et flot og godt resultat. Ja, det er
blevet rigtig fint.
Der har allerede været mange turister i
hytterne, de er meget benovede over de
flotte hytter, og de dejlige omgivelser, vi
kan give dem.
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Bålhytten bliver brugt til lokale arrangementer, men vi har også set en udflugt
med kaffekurve gå derned. Det er en
dejlig stor hytte, med gode, solide borde
og bænke og hytten kan nemt rumme 50
personer.
Lørdag den 20. maj har for manges vedkomne været en dag, der i Kollemorten
er blevet set frem til. Hytteudvalget,
Kollemorten Borger - og Ungdomsforening, Spejderne og Kollemortenhus
var gået sammen om dagen.
Spejderne serverede brunch fra kl. 9.30,
derefter blev der lavet stigegolf under
kyndig vejledning af spejderforældre.
Mange sæt blev lavet i løbet af dagen.
Loppemarked i gymnastiksalen var også
spejdernes foretagen. Der var mange
ting til salg og vi håber det gav nogle
penge til spejderkassen!!
Kl. 13.00 var det Kollemorten Borger og Ungdomsforening der tog over. Jørgen Mikkelsen fortalte om hytterne og
deres tilblivelse. Efter at den røde snor

var blevet klippet, var der pølser til alle.

kasser og blomsterkasser.

Senere stod Kollemortenhus for servering af kaffe og kage.

Mange mennesker var kommet hjemmefra, for at følge dagen. Rigtig koldtog
blæsende om formiddagen, men så blev
det bedre over middag.

Et par boder bar også præg af markedsdagen, som Kollemortenhus havde
henlagt til Hærvejscentret. Der var for
eksempel Gunnar og Karen med deres
blomster, både afskårne og potteplanter.
Ting og sager var der også. Lykke og
Boye med deres fuglehuse, fuglefoder-

Tak til alle jer, der har søgt penge hjem,
lavet tegninger og skitser, tænkt og regeret. Både dem, der arbejder omkring bordet, men også alle de praktiske hænder,
der har været i gang.

Min Landsby, en app med
fælles kalender
af Erna Storgaard

Vi mangler en fælles platform, med

kalender, beskrivelse af arrangementer mv., som er let at tilgå fra mobiltelefonen. Det kommer nu.

Lokalrådet har indgået aftale med Min
Landsby, omkring brugen af deres app,
til deling af arrangementer, kalenderfunktion samt markedsføring af området, via appen.
Det er ikke svært at bruge appen, men
alle steder, begivenheder osv. skal naturligvis oprettes, og er alt sammen afhængig af, hvor aktive vi er i området,
så her er det dit engagement kommer ind
i billedet.

Planen er, at lokalrådet sørger for at
starte projektet op,
og derefter inviterer til intro af appen så alle, der har lyst
kan se, dels hvordan den virker og dels
blive introduceret til, hvordan begivenheder oprettes, så mest muligt synliggøres, til glæde for hele lokalområdet.
Hent allerede nu appen, og tag et kig på
siderne, hvor du også kan finde mange
andre bysamfund, der ligner vores. Måske du bliver inspireret.
Du kan også læse mere om mulighederne på hjemmesiden www.minlandsby.dk
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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

Stor tilslutning til Sankt Hans
fest i Vonge
af Janni Langelund

S

å blev det Sankt Hans! Som et nyt initiativ
havde Vonge & Omegns Borgerforening besluttet at gøre lidt ekstra ud af Sankt Hans,
der i år faldt på en fredag.
Det store telt blev slået op og borde og stole
til 150 mand stod klar, da festen startede kl.
18. Der var godt fyldt både i teltet og i bålhytten på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken, hvor både unge som ældre havde
fundet vej med deres madkurve.

En del af successen skyldes nok arrangementets karakter. Fejringen af Sankt Hans
er en tradition som de fleste af os er vokset
op med, og det er så sandelig noget, der kan
samle alle aldersgrupper. Det var også tilfældet i år. Børneflokken var stor, og det var
tydeligt, at også de havde en fest. Spejderne
havde gjort det ekstra hyggeligt for børnene,
som bl.a. kunne lave snobrød.
Stor tak til alle, der var med til at skabe en
hyggelig aften i vores lokalsamfund.

Kl. 19 startede livemusikken og stemningen
var helt i top. Det var ret fantastisk at se så
stor en del af byen støtte op om et arrangement som dette. Omkring 250 personer var
til stede da Joan Brix Rasmussen og Uffe
Jensen indtog ”scenen” og holdt årets båltaler, mens flammerne dansede og heksen futtede af i baggrunden.
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Stor tilslutning til historisk dag
ved Gudenåens kilder
af Erna Storgaard

D

enne første fredag i juli var der masser af aktivitet ved Gudenåens udspring,
da der var arrangeret en historisk dag,
hvor mellem 180 – 200 personer deltog i
løbet af dagen.
Baggrunden for dagen – Peter og Solvognen i Tinnet Krat
Nogen tænker måske, at det var en underlig titel, Peter og Solvognen og ja,
det er det da også. Men baggrunden er
den, at DR har fokus på historiske steder
i Danmark og har valgt at sende Peter
ud til steder, der ikke så ofte er på det
historiske landkort. At DR er inde over
betyder altså ikke, at der også sendes
fjernsyn fra stedet, DR har blot været
initiativtagere og skaffet midler via Nordea Fonden.
Give Egnens Museum tog initiativ til

12

at historien ved Gudenåens kilder, og
specielt badebassinerne, skulle være
omdrejningspunkt for dagen. Så de har
stået for dagen, i samarbejde med blandt
Økolariet, Vejle Bibliotekerne og Vejle
Museerne.
Masser af aktiviteter for børn og voksne
Dagen var tilrettelagt, så der var noget for
såvel børn som voksne, så der var skattejagt, vandpistolskydning og masser af
aktiviteter for de yngste, mens den ældre
generation i højere grad interesserede sig
for historien bag bassinerne og terrænet,
som helt tilbage i istiden var dækket af
omkring 2 kilometer is, hvilket har været
med til at forme naturen som den ser ud i
dag med et meget kuperet terræn.
Der blev også fortalt om badebassinerne,

som officielt lukkede i 1946, men som
områdets borgere benyttede i flere år efter. Dette fortalte nogen af de fremmødte, som havde været med dengang. Der
fremkom også et par billeder, som ingen
havde set før, noget der var rigtig spændende og med til at dagen blev andet end
en genfortælling af noget, som de fleste
vidste i forvejen.

talt, at badetøj tilbage i 1920’erne kunne
komme til at veje omkring 10 kilo, når
det blev vådt, så i den tid der blev ikke
svømmet, men mest dyppet tæer.

Modeshow med badetøj var et hit

Kaffe, kringle og solskin

Sjældent bliver der spillet musik i dette
område, men i dagens anledning var der
musik på stedet, også fordi vi skulle have
stemningen fra tidligere tider frem til bademodeshowet, som virkelig var interessant at se. Her blev det blandt andet for-

Vejrguderne var med arrangørerne, idet
der kun kom enkelte dryp, men ikke
noget, der generede nogen. Faktisk var
solen fremme en del af dagen, så efter
en begivenhedsrig dag nød deltagerne
kaffe, kringle og saft i de naturskønne
omgivelser.

Undervejs i modeshowet blev vi ført
gennem tiden og helt frem til 1980’erne,
så de fleste kunne genkende noget undervejs.

Masser af aktivitet ved Gudenåens kilder - badetøjsmodeshow
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Træpiller

Gode, billige og lokalkendte
Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

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

20 33 20 16

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

A
Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

ono
●

●

danske praktiserende
arkitekter

Projektering af alle former for byggeri.
Småt som stort
Uvildig teknisk rådgivning ved køb og
salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk
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S

Hvorfor sælges byggegrundene i Vonge
ikke ?

F

lere har spurgt mig, som formand for lokalrådet, hvorfor byggegrundene på Kastanievænget i Vonge ikke bliver solgt, eller om
vi kan få flere byggegrunde.
Lokalrådet har kontakt med Vejle Kommune
Der er flere, der spørger til byggegrundene
i Vonge. Ikke nødvendigvis nogen der selv
ønsker at købe, tror jeg, men nogen der under sig over, at de eksisterende grunde ikke
sælges, og at der ikke gøres nok, for at få
dem solgt.
Flere har ”hørt om grundene” at de er bundløse osv. så grundene har fået et dårligt ry,
men om det er den skinbarlige sandhed, eller
om det blot er rygter, er der vist ikke nogen
der ved, for ved man reelt om grundene er
bundløse? Nej, det tror jeg ikke.
Der er ofte kontakt mellem lokalrådet og
Vejle Kommune. Og også om byggegrundene i Vonge, senest drejede det sig om synlighed på hjemmesiden, hvor vi måske kan
få nogle billeder mv. sat ind, så flere måske
tænker, ”her vil jeg gerne bo”. Det arbejdes
der på.

Derudover har vi for et års tid siden haft et
møde med kommunens jurister om grundene
og deres beskaffenhed. Dette møde er beskrevet på vores lokale blog, men gengives
her.
Citat fra bloggen 14.6.2016:
”Der har længe været snak om at byggegrundene på Kastanievænget i Vonge ikke er
salgbare, da de er svære at bygge på grundet
jordbundsforholdene.
Derfor har lokalrådet for nogen tid siden
være til møde med Vejle kommune, for at få
præciseret hvordan tingene forholder sig.
Det oplyses, at grundenes værdi er fastlagt
i henhold til de boreprøver der er foretaget
på grundene, samt den generelle markedspris, desuden henvises til købsaftalen, som
desværre ikke er synlig på Vejle kommunes
hjemmeside – uddrag herfra sættes ind herunder (hele aftalen kan ses i dokument)
Under alle omstændigheder anbefaler kommunen, at man henvender sig til dem for at
få en snak, hvis man ønsker at bygge på Kastanievænget i Vonge, man vil meget gerne
fortælle og forklare processen, så ingen er i
tvivl. Desuden er det altid en god ide at have

15

en sagkyndig med, hvis man køber grund
(eller anden fast ejendom).”
Uddraget af købsaftalen er udeladt her, men
man kan finde den på Vejle Kommunes
hjemmeside under punktet ”bolig og byggeri”, dernæst fanen parcelhusgrunde, hvor
du finder den under Egtved (vi har bedt om at
få det synliggjort under Vonge-Kollemorten)
Er der nogen der konkret har lyst til at høre
mere om grundene i Vonge, så kontakt gerne
lokalrådet på osternykirkeweb@gmail.com
– så formidler vi gerne kontakten.

Ikke flere grunde, før der er interesse
Hvorfor får vi så ikke nogle flere/andre grunde, når nu de, der er, ikke kan sælges? Ja det
er et godt spørgsmål, men igen er Vejle Kommune realistiske, for de har ingen henvendelser på grunde i Vonge, så derfor etableres der
naturligvis ikke flere grunde i byen, det giver
vel god mening.
Generelt kan siges, der er god kontakt med
kommunen, der er masser der spørger til
grundene lokalt (nok ikke købere), det er
skønt at bo i vores område, så kom frit frem,
hvis du har lyst, eller hører om nogen, der
kunne tænke sig at bosætte sig her i området,
der er jo også flere gode huse til salg.

Nyt fra Vonge-Kollemorten hallen
Af Erna Storgaard,
Medlem af hallens bestyrelse, som repræsentant fra ØNIF

D

er er gang i flere tiltag i hallen lige
nu, blandt andet ændres der lidt på konceptet i cafeteriet.
Koncept for hallens cafeteria ændres
Det har i mange år været et emne, hvordan hallens cafeteria skal fungere, hvilke
åbningstider, hvilke varer skal der være
osv., noget den nye bestyrelse i hallen er
ved at kigge på.
Derfor har bestyrelsen i hallen besluttet,
at der ændres lidt på hvordan cafeteriet i
hallen skal drives fremover.
Det har været med i overvejelserne, om
der skal være bland-selv-slik og om der
skal være så meget åben, som det har
været tilfældet de seneste år.
Beslutningen er, at der fremover ikke vil
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være så meget åben, og at bland-selvslik er på vej ud, men der kommer et andet, spændende sortiment, som er nemmere at håndtere.
Halpasserplanen er sendt ud pr. mail
Der er halpasserplan på vej, hvor mange
er skrevet på. Der vil fremover primært
være åbent, når der er arrangementer i
hallen, så som håndbold-/fodboldkampe
samt andet, som gør, at der er mulighed
for at sælge noget i cafeteriet.
Man kan altså godt være på halpasserplanen, og derefter opleve, at der ikke er
åben i den uge man er sat på. Det håber
bestyrelsen, at alle vil tage med ophøjet
ro, idet der ikke rigtig er andre muligheder, som det ser ud lige nu.

Halpasserplanen er desuden sendt ud
pr. mail til samtlige halpassere, i forvisning om at det ikke giver mening at uddele så meget papir. Så har du ikke fået
den i indbakken, må du gerne kontakte
bestyrelsen.
Nye skabe giver muligheder
Nogle har sikkert lagt mærke til, at der er
lavet mere skabsplads i cafeteriet, hvor
det meste porcelæn nu er placeret. Der
er mærket op på hylder og skuffer, så det
bør være til at finde ud af. Dette for at
gøre det hele mere overskueligt, og give
plads i køkkenet, hvor meget også er
fjernet.

I skabene i cafeteriet, er der nu service
til det antal, der kan være i cafeteriet til
fest, dvs. omkring 80 personer.
Håbet er, at alle vil hjælpe med til at holde orden, og ikke ”bare smide tingene
ind, hvor der er plads”. Så vær med til
at områderne i hallen fremstår pæne,
også i fremtiden.
Har du øvrige spørgsmål/kommentarer
til ovenstående, så kontakt hal-bestyrelsen, som du kan se på hjemmesiden
www.ønif.dk

Lars og Mikael har gang i bestik-sorteringen, det kræver sin mand.
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Nyt fra børnehaven Kolbøtten
af Sarah Christensen

Med sommerferie lige om lidt er det tid

til at stoppe op og tænke lidt på hvad vi
har lavet, og hvor tiden blev af.
Tid til at drømme:
I gangen i Kolbøtten hænger der nu en
kæmpedrømmefanger. I to uger var
kolbøtten forvandlet til drømmeland;
drømme om natten, drømme om dagen,
drømme om hvad jeg kan blive, hvad jeg
ønsker, håber og tænker på. Hele huset
arbejdede på fælles drømmetema, som
blev udviklet sammen med børnene. Der
blev øvet sange og teater, kreeret kulisser, der blev danset, øvet, leget og lært.
Som afslutning på temaet så blev forældre, bedsteforældre, skole, dagplejere
med flere inviteret med i drømmeland til
en flot totalteaterforestilling. En festdag,
hvor selv vejret var i godt humør og gav
os mulighed for at være under åben himmel til en rigtig hyggelig dag. Tusind tak
til alle som var med til generalprøve og
aftenforestilling og støttede op om børnenes engagerede arbejde.
Tid for at sige tak, Forældrekraft:
At skabe et godt miljø for børn, er vores fornemste opgave. Vi kan gøre meget, men vi er heldigvis ikke alene om
opgaven. Vi har en fantastisk opbakning
blandt forældregruppen. I hverdagen er
der godt humør og en hjælpende hånd.
Til arbejdsdagen havde vi en flok flittige,
dygtige forældre, som med godt humør
fik løftet en masse opgaver, i og uden for
huset. Derudover har vi en fædregruppe,
som har givet legen og fantasien et ekstra pust, med en flot, opkridtet vejbane i
gården. Stor tak – for fantastisk forældrekraft, som er medskaber til et godt
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børnemiljø!
Tid til lidt eftertanke:
Tænk, at være så heldig at have en legeplads, et udeområde, som giver børn mulighed for sanselig udforskning, motorisk udvikling, oplevelser, leg i huler og
træer, på græs og grus, cykling og kørsel
på vej og bane… Vi er heldige, og vi deles gerne med alle om de fine muligheder. Men tænk så, hvor ærgerlig det er,
når de oplevelser ødelægges, fordi man
glemmer at rydde op på pladsen efter
en hyggelig aften, efterlader dåser, flasker og affald, hvor legen skal foregå og
måske endda behandler ting på området
uhensigtsmæssigt, så det bliver ødelagt.
Tid går fra legen, for at rydde området
og legen begrænses, hvis vi ting bliver
ødelagt. Så hjælp os… med at sikre, at
udeområdet i Kolbøtten fortsat er til leg,
og oplevelser for alle.
Tid til forandring:
Med sommeren lige om hjørnet, så venter forandringer på den anden side. Vi
har en gruppe børn, rød gruppe, som
med sommerfugle i maven skal sendes
videre til skolen. De sluttede af med en
gennemført rød fest, som forældrene
stod bag. Forandringer er en del af vores hverdag. Vi arbejder med temaer, og
slutter dem for at begynde noget nyt, vi
modtager nye børn, får nye ansatte og
siger farvel til de store børn og til de
ansatte, som skal videre. Til sommerferien må vi sige farvel til Pernille, som
skal videre. Hun har været en stærk del
af børnehavens kultur og har været med
til at skabe en tryg base for rigtig mange
børn. Hun vil helt sikkert blive savnet af

mange børn, ansatte og forældre. Heldigvis for os alle, så fortsætter hun på
skolen, og siger dermed ikke farvel, men
på gensyn til rød gruppe, og dét glæder
de sig til.
Forandring kan være vanskelig, men forandring er en del af dynamikken i vores
institution. Nye børn kommer til, børn,
som spændt venter på at rykke op i en
ny gruppe efter sommer. Ansatte, som
får ny energi af et nyt tema, som fylder
huset, nye ansatte, som kommer med ny
energi og kompetencer, og forældre, nye
som gamle, som engagerer sig i vores
hus. Så vi glæder os – nu først til en god
sommerferie, og derefter til at komme
tilbage efter sommer, hvor alle børn ryk-

ker i nye grupper og en ny skolegruppe
står klar, hvor nye børn kommer til, hvor
en ny pædagog skal bydes velkommen
og hvor vi igen er klar til en hverdag for
børn i Kolbøtten.
God sommer!

SANGAFTENER
af Lilly Jessen

V

ores sangkreds gennem mange år, er
klar til at starte op efter sommerferien.
En gang om måneden, gerne sidste mandag i måneden, samles vi til sang, hvor
vi har Gudrun til at sidde ved klaveret.
I er altid velkomne til at være med. Der
kommer et opslag op hos vore købmænd,
både i Kollemorten og Vonge.
Sangkredsen er oprindelig startet i Kollemorten for 75 år siden. I sin tid startede den i private hjem. Da var der en,
der spillede på violin, en kunne spille på
sav, ja, og de steder, der var en klaver,
var der også en, der kunne spille på den.
For ca. 6 år siden blev flokken efterhånden for lille. Så startede man med at gøre
det offentlig, enten på Hærvejscentret el-

ler i Kollemortenhus.
Vi samles kl. 19.30. Alle får lov at bestemme en sang inden kaffen. Når vi har
drukket vores medbragte kaffe, er der frit
valg, så her er det med at komme først.
Vi når at synge godt 30 sange, sådan en
aften.
Vi synger fra Højskolesangbogen, så der
er mange at vælge imellem, nye får vi
lært og andre bliver genopfrisket.
Alle vore sangbøger har ikke været i
gang endnu, så der er også plads til dig.
Næste sangaften er den 21. august kl.
19.30 i Kollemortenhus, Hærvejen 237,
Kollemorten, hvor du skal være velkommen.
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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
September - Oktober - November
90.Årgang nr.3 - 2017

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Til eftertanke...
Jeg har et problem med selvhjælpsbøger! Og jeg har efterhånden tygget mig igen-

nem et par stykker, men det er altså som om, at alle mine ”problematikker” bliver ved
med at være der. Jeg er åbenbart ikke et menneske, der formår at ”udvikle mig” og
”realisere mig selv” og ”komme mine problemer til livs”. Ærgerligt, egentlig.
For et stykke tid siden læste jeg så et interview med entertaineren Jacob Haugaard
– omhandlende hans tro. Jacob Haugaard fortæller i interviewet om dengang han
var så alkoholiseret, at det eneste han ønskede var
at dø. Der var bare det ved det, at han ikke rigtig
kunne finde ud af at tage livet af sig, og i stedet
kom han i behandling. Under dette behandlingsforløb fandt hr. Haugaard tilbage til sin barnetro – og
slutter interviewet af med ordene: ”Da det hele faldt
sammen for mig, lærte jeg at folde hænderne”. Jeg
synes det er godt sagt!
Og nu ved jeg selvfølgelig ikke med dig, der læser dette; hvordan du har det med
selvhjælp og selvhjælpsbøger. Men i hvert fald: Hvis du smutter en tur ind på biblioteket – så kan du lynhurtigt finde frem til hylderne med selvhjælpsbøger. Og tager du
så én af disse bøger ned og bladrer lidt i den, ja, så vil du lynhurtigt finde ud af, at hvis
du bare lige gør dét og dét og sådan og sådan – ja, så er den der, og så skal du nok
få det godt og jorden vil igen rotere, som den skal. Nemt, ik’?
Fortsætter på side 21
2.

Problemet er så bare: det er ikke altid det sker. Nogle ting kan vi bare ikke fixe selv.
Nogle ting kan vi bare ikke bære selv. Og det er dét, jeg synes, der er så fantastisk
ved kristendommen: magten og evnen til at kunne alt – den tages simpelthen fra os.
”Der er så meget du ikke kan, lille menneske” – lyder det i bibelen. Og hurra for det
vil jeg sige. For det ligger der altså en ro i; det ligger der en fred i; at jeg ikke udelukkende er overladt til mig selv og min egen selvhjælp. Heldigvis…
//Diana Elisa Rasmussen, sognepræst

3. klasse på Øster Nykirke skole inviteres til at være
minikonfirmander
En minikonfirmand er en dreng eller pige på ca. 9 år fra skolens 3. klasse, der går
på ”opdagelsesrejse” i kirken og kirkens verden. Minikonfirmanderne finder ud af,
hvad kirken er for noget, hvad der er indeni og udenom, og hvad man laver og siger
i kirken. Alle der går i 3. klasse på Øster Nykirke skole får en personlig invitation i
slutningen af oktober. Tilbuddet gælder både børn, der er døbte, og børn der ikke er
døbte. Det er frivilligt at deltage. Undervisningen kommer til at ligge efter skoletid og
strækker sig over seks undervisningsgange. Vi slutter af 3. søndag i advent med at
lave krybbespil i Vonge kirke.
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Koropstart 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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Børnegudstjeneste d. 3. september i Vonge kirke kl. 11:00
Igen i år starter vi Høstfestugens børnedag i Vonge med en børnegudstjeneste i
Vonge kirke. Så tag mor og far, bedstemor og bedstefar under armen og kom og vær
med til en lidt anderledes gudstjeneste på børnenes præmisser. En god begyndelse
på en forhåbentlig rigtig god dag!

Tro i børnehøjde…

Høstgudstjeneste med kirkekor og fællesspisning på Vonge kro
Den 1. oktober kl. 10:00 holder vi høstgudstjeneste i Vonge kirke. Kirken vil være
smukt pyntet; vi skal lytte til et sandt høst-evangelium og så skal vi selvfølgelig også
synge nogle af vore smukke høst- og efterårssalmer.
Kirkekoret medvirker denne søndag.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til fællesspisning på Vonge Kro. Her vil
menighedsrådsformand Karl-Holger Kristensen fortælle om året der er gået i Øster
Nykirke – Vonge menighedsråd. Arrangementet er gratis – dog køber man selv drikkevarer.
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BUSK-gudstjeneste og konfirmandindskrivning afholdes 		
d. 29. oktober i Øster Nykirke kirke kl. 14:00
Børn og unge ud i hele landet er med i forarbejdet til og afviklingen af BUSK-gudstjeneste.
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn, Kirke og her
hos os, er det sognets spejdere, der inviteres til
at medvirke. Det bliver en utraditionel gudstjeneste på børnenes præmisser men med alle de
traditionelle led, som vi kender fra højmessen.
Denne søndag vil der også være indskrivning
til konfirmationsforberedelsen 2017/18.

Alle helgen søndag d. 5. november kl. 9:30 i Vonge kirke og
kl. 11:00 i Øster Nykirke kirke
Første søndag i november er det Alle helgens dag. Det er dagen, hvor vi i kirkerne
mindes de mennesker, vi har mistet. Navnene på de, der er døde og begravet i vores
sogne inden for det sidste år – dvs. siden
sidste Alle helgens dag – vil blive oplæst under gudstjenesterne. Alle Helgens gudstjenesten giver et tiltrængt rum for både sorg,
stilhed og eftertænksomhed men sandelig
også håb – uanset om det er kort eller lang
tid siden, man har mistet et menneske, man
holder af.
Der vil til alle de personer, der står som anmeldere af et dødsfald, blive tilsendt dem
et brev om disse gudstjenester.
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Babysalmesang - opstart i efteråret
Endnu en gang bydes der velkommen til babysalmesang i Vonge Kirke.
Alle børn i alderen 0-9 måneder er meget velkomne til en hyggestund med
deres mødre/fædre. Det er en oplevelse for alle barnets sanser at lytte, se
og mærke de sange, lys, fagter og bevægelser, de oplever, hver gang til
babysalmesang.
Datoer for efteråret er følgende:
Tirsdag den 19. september kl. 10.00
Tirsdag den 26. september kl. 10.00
Tirsdag den 3. oktober kl. 10.00
Tirsdag den 10. oktober kl. 10.00
Tirsdag den 24. oktober kl. 10.00
Tirsdag den 31. oktober kl. 10.00
Tirsdag den 7. november kl. 10.00
Tirsdag den 14. november kl. 10.00
Tilmelding til Vibeke Aagaard Jæger på:
tlf. 2910 4022 eller mail thyregodvestersogne@gmail.com
- senest tirsdag den 12. september – Der er højst plads til 10 på holdet.

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. Den
næste lørdagsdåb finder sted lørdag
d. 11. november 2017.
Udover de planlagte lørdagsdåb er der
selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjenester!
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Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke
Koncert med Ensemble Zimmermann og solist Anna Wierød
Sopran Anna Maria Wierød er særdeles kendt her i lokalområdet, idet hun i en periode boede i Vesterlund. Som medstifter af og formand for musikforeningen AkadeMidt
er Anna sanger og projektleder af varierede arrangementer som koncerter i naturen,
børneopera og “opera i badeland” – et projekt som lod Purcells “Dido & Æneas” spille i
Thyregod Badeland og Grenå svømmehal med Anna som
projektleder, instruktør og sanger i dobbeltrollen Dido &
Troldkvinden.
Anna regnes for et af de store talenter blandt de yngre
tidlig-musik-specialister og optræder som oratoriesolist
og koncertsanger i hele Europa, især inden for barok,
renæssance og opera genrerne. Anna modtog sidste år
Sonning-fondens talentpris.
Ensemble Zimmermann og Anna Maria Wierød har arbejdet tæt sammen i de sidste
10 år, og de har nu i anledning af reformationen sammensat et program af kendte og
mindre kendte lutherske komponister. Det festlige program hylder Vor Herre og præsenterer komponister som Telemann, Buxtehude, Bruhns og Bach.
Ensemble Zimmermann blev grundlagt i 2001 af en gruppe musikere, der ønskede
at skabe et forum for tidlig musik fremført på barokinstrumenter. Musikalsk leder er
cembalist og organist Lars Colding Wolf.
Ensemblet har været et væsentligt bidrag til den voksende interesse for barokmusik
og dens opførelsespraksis i Danmark. Ensemblet består i dag udelukkende af professionelle musikere med speciale i tidlig musik. Den gang som nu er musikere et
omrejsende folkefærd, og ensemblets musikere kommer fra det meste af Europa.
På repertoiret står alt fra Monteverdi til Mozart: instrumentalkoncerter, kammermusik,
kantater, oratorier og opera.
Der er forsalg af billetter à 100 kr. fra mandag den 11. september. Billetter kan købes
hos købmændene i Vonge og Kollemorten.
Desuden kan man henvende sig hos graver
Tina Kiær og organist Inge Hermann med
henblik på køb af billetter. Endelig sælges
der billetter i våbenhuset Øster Nykirke
Kirke på selve koncertdagen fra kl. 18.30.
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Tirsdag den 14. november kl. 14:00 i konfirmandstuen:
Foredrag v/Rasmus H.C. Dreyer
Hans Tausen: Den ivrige reformator

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

Musikgudstjeneste 1. søndag i advent, den 3. december, kl. 10.00 i
Øster Nykirke Kirke

I september 2016 havde vi koncert med BEATSALMER,
der opførte programmet ”All You Need Is Love”. Koncerten blev særdeles godt modtaget af menigheden. Især
fik vi mange tilbagemeldinger på sangeren, Simon Mott
Madsen, som man rigtig gerne ville se og høre igen!
Derfor har vi inviteret Simon til at festliggøre 1. søndag
i advent hos os. Simon akkompagneres af organist Inge
Hermann.
Sognepræst Diana E. Rasmussen forestår gudstjenesten, der er med altergang.
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Julekoncert med kirkekoret
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Julekoncert med kirkekoret finder sted torsdag
den 7. december kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke.

Billedet er fra musikgudstjenesten påskedag 2017
Der er rig mulighed for at komme i julestemning denne aften, idet koret synger dejlig
julemusik – både korsatser over kendte julesalmer og andre korværker, der hører
julen til. Solistiske indslag bliver der også plads til. Poul Viller akkompagnerer fra
klaver og orgel. Der bliver også solostykker for orgel, og endelig får menigheden selv
mulighed for at være aktive, idet vi naturligvis også skal synge nogle af de smukke
advents- og julesalmer.
Der er gratis adgang til koncerten

Vi opfordrer til at følge os på hjemmesiden for
Vonge – Kollemorten (www.vonge-kollemorten.dk)
samt på Vonge-Kollemortens facebook-side,
der er kirken nemlig også aktiv.
//Øster Nykirke menighedsråd
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Øster Nykirke kirke

Begravede / bisatte:

26. april: Inger Kirstine Nørtoft		
11. maj: Niels Grønbjerg Laursen
20. maj: Ellen Gudrun Laursen		
27. maj: Ketty Christensen, nedsat på
Thyregod kirkegård 			
8. juni: Elna Nissen Troelsen		
15. juni: Anna Lybker Laursen, nedsat
på Thyregod kirkegård

Døbte:

14. maj: Mads Fruensgaard Fogt
11. juni: William Vorbeck Aagaard
Møller

Viede/kirkeligt velsignede:

10. juni: Janni Brødsgaard Møller
Frandsen & Laurids Gisselbæk Møller
Frandsen				
17. juni: Lene Dalgaard Sørensen &
Kris Sørensen

Vonge kirke
Viede/kirkeligt velsignede:

6. maj: Charlotte Gregersen Rosiak &
Jesper Johan Rosiak 		
3. juni: Lotte Overgaard Elmelund
Gensø & Mike Overgaard Elmelund
Gensø

Døbte:

6. maj: Carla Rosiak 			
20. maj: Aia Oland Therkildsen 		
25. juni: Nohr Grøn Torp Møller

Begravede / bisatte:

9. juni: Mace Juul Jørgensen 		
9. juni: Vagn Aagaard
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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
11

Dato:

GUDSTJENESTE
Øster Nykirke

27/8
3/9

Helligdagens
navn:
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.

10/9
17/9
24/9
1/10

13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.

11:00
9:30

8/10
15/10
22/10
29/10

17. s. e. trin.
18. s. e. trin.
19. s. e. trin.
20. s. e. trin.

11:00
9:30

5/11
12/11
19/11
26/11
3/12
10/12
17/12

Alle helgens dag
22. s. e. trin.
23. s. e. trin.
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent

24/12
25/12
26/12
31/12
1/1 2018

Juleaften
Juledag
2. Juledag
Nytårsaftensdag
Nytårsdag

Vonge

9:30 v/GBL
11:00 Børnegudstjeneste
9:30
11:00 v/GBL
10:00 Høstgudstjeneste m/kirkekor +
fællesspisning
9:30
11:00 v/GBL
14:00 BUSK m/konfirmandindskrivning
11:00
9:30
11:00
9:30 v/GBL (Diana Ferie)
11:00 v/GBL m/nadver (Diana Ferie)
10:00 Musikgudstjeneste
11:00
9:30
11:00 Børnegudstjeneste m/krybbespil
15:30
14:00
9:30
11:00
9:30
14:00
_____
_____

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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Menighedsrådet inviterede
på skovtur og hotdogs
af Erna Storgaard

Man

skal tænke ud af boksen, siger
man og det har menighedsrådet i vores
lokalområde gjort, da de inviterede på
hverdagsgudstjeneste, skovtur og hotdogs – det var en stor succes.
”Kom og se præstegårdens jorder”
stod der i invitationen
Omkring 70 personer valgte at bruge en
onsdag aften sidst i juni på at gå til en
kort gudstjeneste, efterfulgt at en vandretur på en del af jorderne ved kirken.
Karl Holger Kristensen, der er formand
for menighedsrådet, fortalte undervejs.

Præstegården, der ligger meget tæt på
Øster Nykirke Kirke, drives af menighedsrådet, og har hele 72 hektar jord,
som for halvdelens vedkommende er
agerjord, der er udlejet til en økologisk
landmand, den anden halvdel er skov,
krat mv., som drives i samarbejde med
professionelle skovfolk, så man får mest
muligt ud af det.

plads til alle, også da mange vandrestier
går igennem området.
Undervejs var der stop, med små fortællinger fra området, blandt andet om projekt egetræer, hvor et område er fældet og
skal genplantes, med egetræer i “gammel
kroget stil”. Så nu har menighedsrådet
aftalt med spejderne, at de til efteråret
skal samle omkring 10.000 agern, som
skal fremavles, og derefter udplantes. Et
projekt, der ikke tidligere er set, så det
bliver spændende at følge.
Hotdogs i rigelige mængder
Efter rundvisningen på en del af jorden,
var der velfortjente hotdogs i en dertil bestilt pølsevogn, hvor omkring 150
hotdogs blev langet over disken, inden
folk trak hjemad igen.Et rigtig godt arrangement, med masser af snak, hygge
og ønsket om, at menighedsrådet laver
et lignende arrangement, hvor resten af
jorden vises frem.

Derudover er jagten på hele arealet lejet
ud, og da der er en del vildt i området,
er dette naturligvis attraktivt, men der
lægges naturligvis vægt på, at jagten
foregår efter aftalte forskrifter, så der er
33
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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

Huset i skoven

af Flemming Kristensen

H

vis man tager ud for at se Gudenåens udspring, kan man fortsætte i nordlig retning ad
Koutrupvej mod Koutrupskoven. Følger man
vejen til den deler sig og følger stien mod
venstre ind i skoven, vil man efter ca. 100
meter kunne se en form for ruin. Denne ruin
var tilbage i 1954 et meget smukt velholdt

dertil var lavet af hele udvalgte træstammer,
der fra naturens side havde en krumning, der
gjorde, at de passede til en kvartsvingstrappe. Alt var håndværksmæssigt flot udført.
Der var telefon, men ikke elektricitet. Derfor var der gaslys og pumpe i gården til en
meget dyb brønd. Derudover var der en stor

ferieresidens tilhørende Berthel Taggård.
Han boede på Fyn, hvor han havde det, man
i dag kalder et hjem for utilpassede unge.
Residenten hed Koutruphus og var en gård
på ca. 60 tdr. land, hvor mere end halvdelen
var skov, krat og lyngbakker. Jeg var to år
gammel, da mine forældre blev bestyrere af
gården i 1954.

træbygning, der indeholdt ko-, svine-, og hestestald, samt hønsehus og lade.
Desuden var der en murstensopført bygning,
der var nedgravet i skrænten ved indkørslen.
Set forfra lignede det en bygning med én
etage, der indeholdte wc, karlekammer og

Koutruphus lå altså langt ude i en stor skov
tæt ved Gudenåens udspring. Stedet bestod
af et toetagers stuehus bygget i tyrolerstil.
Den øverste etage var Berthel Taggårds ferieresidens, der var fint indrettet med værelser,
stue og køkken og meget fine møbler. Der
måtte man ikke komme uden særlig aftale.
Denne etage var opbygget i træ. Trappen
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23

vaskerum. Set bagfra lignede det en bygning
med to etager, hvor den nederste indeholdt
frostfri kartoffelhus/kælder.
Bagved staldbygningen mod nordvest (modsat stuehuset) var et savværk, der skulle trækkes ved hjælp af en gammel Fordson traktor
med håndsving og jernhjul. Ved siden af savværket mod vest lå et lille hus med halvtag
og en silo til roe top ensilage. I det lille hus
havde vi gæs og vist også kalkuner.
I stuehusets nederste etage boede jeg med
min mor og far, storesøster Britta og lillebror John. Indgangen var nærmest under den
vestlige trappes repos, herfra kom man ind
i en slags spisestue eller lille folkestue (vi
havde jo karl).
Der var vinduer både mod vest og syd ud
mod haven. Haven var meget speciel og flot,
i virkeligheden en slags rydning i den skov,
Koustruphus lå i udkanten af.
Rundt om hele haven var der flethegn af
udvalgte krogede grene, der var flettet i ens
mønster. Dertil et flot flettet indgangsparti til
haven.
På græsplænen stod nogle kæmpestore granog fyrretræer, men flottest af alt var der et
kæmpe rododendronbed.
For enden af haven mod syd fortsatte en
bred sti gennem skoven til et udkigspunkt
ved kanten af en høj, stejl skrænt. Denne sti
skulle rives og holdes i stand.
Fra udkigspunktet kunne man se udover en
vidtstrakt dalsænkning, hvor man kunne se
både Gudenåens og Skjernåens udspring.
Til venstre Gudenåens udspring, kendetegnet ved en masse små kildevæld ved foden
af nogle høje vidtstrakte skrænter. Ved siden
af udspringet var der et nedlagt svømmebad
med flere bassiner. På toppen af skrænten var
et rundt stråtækket hus, der vist havde været
et danse- og traktørsted.
Mod sydøst kunne man se Tinnetgård og
mod sydvest kunne man se Damgård med
det lange, flotte stråtækte stuehus. Kiggede
36
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man mod Damgård, så man en stor mose. I
den mose var Skjernåens udspring.
Fulgte man skovkanten, næsten helt ude mod
vejen til venstre (mod øst), lå en staklade
med bliktag og bliksider. Fulgte man vejen
mod syd, var der et bredt hegn med en masse
mirabelletræer. En km. længere nede ad vejen kom man på venstre side til Gudenåens
udspring. På højre side ud mod Koutrupvej
var Skjernåens udspring.
Det var et storslået landskab. Vejen fortsatte
snoende op gennem de høje skrænter mod
syd og videre til Tinnet eller Østre Nykirke
kirke. Vejen var og er i øvrig stadigt den eneste vej gennem Jylland, som ikke krydser
hverken Gudenåen eller Skjernåen.
De høje skrænter mod syd flankerede på enestående vis de to udspring. De var bevokset
med lyng og enebærbuske, samt enkelte birketræer.
Ellers strakte der sig en bred, flad slugt så
langt øjet rakte både til øst og vest. Mod nord
var slugten afgrænset af nogle flade bakker,
undtaget ved udkigspunktet ved Koutruphus
og ved Lyngbakken længere mod vest.
Før man kom til Lyngbakken krydsede man
en grusvej, der bugtede sig gennem landskabet fra Viborg i nord til Tyskland i syd. Det
var Hærvejen.
I 1956 krydsede Skjernåen under Hærvejen i nogle store cementrør, men ved siden
af cementrørene, et niveau højere, var der
en gammel underføring udført i nogle store
flade kampesten, en såkaldt stenkiste. Den
var stadig intakt, selvom den var over 1000
år gammel. Vandstanden må være sunket i tidens løb, for stenkisten var fuldstændig tør,
så man kunne kravle igennem den, i hvert
fald i 1956.
De håndtegnede billeder i artiklen illustrerer, hvordan Koutruphus og dets omgivelser
så ud primo 1954, da mine forældre, Britta
og jeg flyttede dertil. Mine forældre flyttede

fra Koutruphus igen i 1957 til Syrengården
i Kollemorten, da var familien udvidet med
mine to brødre, John og Erik.
Man kan vel forstå, at jeg mindes min spæde
barndom med stor glæde.
Jeg blev født 22.09.52 ved Iglemosegård ved
Svendborg og bor nu på Baldersgård ved Ulstrup.

Tillæg:
Jeg kom væk fra stuehusets indretning. Efter spisestuen kom man gennem en dør ind
til køkkenet. Til venstre for døren var der et
komfur. Til højre for døren, ud mod haven,
var køkkenbordet placeret, med håndvasken
under vinduet. Der var lave skabe under køkkenbordet og i den modsatte side, overfor
komfuret, var der nogle høje skabe. Mellem

komfuret og skabene var døren
ind til stuen og mellem skabene
og køkkenbordet var døren ind til
mine forældres soveværelse. Derinde til venstre for døren stod det
fine natbord. Det havde et stort
spejl i midten med to skuffer på
hver side og en under. Foran stod
natbordets taburet. Ud mod væggen til stuen stod fars lille natbord.
Det var et lille møbel.
Ved siden af, med den høje ende ind
mod stuen, stod den store dobbeltseng. På den anden side af sengen
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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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stod mors natbord - et magen til fars. Over
mod væggen modsat køkkenet stod det store
klædeskab (3 fløjet). Ud mod haven, under
vinduet, stod den anden natbordstaburet, magen til den ved det store natbord. Taburetternes sæder, der var rektangulære, var polstret
og betrukket med noget grønt riflet stof og
kantet med en farvet snor, der også var trukket op over sædet i tredjedels-linjerne.
Gik man videre gennem døren mellem skabet og vinduet kom man ind i børneværelset.
Det var et lille rum under trappereposen ved
husets østgavl. Ud mod haven var der et lille
vindue og i den modsatte side var der to køjesenge.

Gik man gennem døren mellem komfuret
og skabet i køkkenet, kom man ind i stuen.
Jeg kan ikke rigtigt huske, hvordan stuen var
indrettet. Der var dog to små stuer med en
fløjdør imellem. I den første var der et mørkbejdset egefiner spisebord med fine, dog
vakkelvorne, spisestuestole udført i masSogn også et flot
siv eg. for
FireØster
styks Nykirke
i alt. Vi havde
mørkbejdset dækketøjsskab, to rødstribede
lænestole og en lille rød- og gråstribet sofa.
Der var også et sybord med en symaskine
1/8 side 730 kr./år + moms
med håndsving. Det flotteste, vi havde, var
et utroligt smukt chatol med mange låger og
1/4 side 1300 kr./år + moms
skuffer, og måske et hemmeligt rum – det
fandt
vi side
nu aldrig.
1/2
2500 kr./år + moms

Annoncepriser

Foreningsbladet

Henvendelse:

Annoncepriser
Hattebladene@gmail.com
Annoncepriser

Foreningsbladet
HUSK at:
Foreningsbladet
Når Sogn
man støtter Foreningsbladet
for Øster Nykirke
er man med til at udvikle og
vedligeholde sammenholdet i det
side 730 kr./år
+ moms
lokale
miljø, samtidig med, at man
1/8 side 750 kr./år1/8
+ moms
hjælper til at gøre det attraktivt at
side 1300 kr./år + moms
1/8 side
side1375
730 kr./år
++ moms
1/4
kr./år1/4
moms
bosætte sig i lokalområdet..
1/2
side
2500
kr./år
+ moms
1/4
moms
1/2 side 1300
2600 kr./år ++ moms
Man risikerer at øge sit
1/2
moms
kundekartotek…
1/1 side 2500
4900 kr./år ++ moms
for Øster Nykirke Sogn

Henvendelse:
Hattebladene@gmail.com
Henvendelse:
Hattebladene@gmail.com
HUSK at:
HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet
er man med til at udvikle og
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STOR international interesse, for
at opleve Vonge-Kollemorten
Af Erna Storgaard

Det er meget sjældent, at Vonge-

Kollemorten har haft så stor international bevågenhed, som søndag
den 11. juni.
Omkring 30 internationale borgere
var på besøg i vores lokalområde,
for at se, hvad vi har at byde på, og
de var meget imponerede, så det er
nok ikke sidste gang de kigger forbi
her hos os.
Arrangementet var kommet i stand
som et samarbejde mellem Vejle
Kommune og lokalrådet i VongeKollemorten.

Turen startede om formiddagen ved
Gudenåens Udspring, noget af en
overraskelse, for der var jo ikke meget vand og det overrasker de fleste,
første gang man kommer hertil.
Så en tur ind til badebassinerne, som
altid imponerer og er helt fantastiske
at lege på, – jo, der var også børn
med. Videre gik turen til Øster Nykirke Kirke, hvor vi var så heldige at
kunne komme ind i kirken, hvorefter
vi kørte til Hærvejscentret, hvor grillen var tændt og Vonge Kro havde
lavet dejlig mad til os.

Hvilke lande var repræsenteret, og
hvem var de så?

Legeplads, spejderplads, børnehave
og udlejningshytter fik deltagerne
også en fortælling om.

Jo, det var personer, som typisk er
ingeniører, it-eksperter osv. – som
arbejder hos Siemens, LEGO, Dinex
osv. og som er bosat i Vejleområdet,
der var dog også nogle få fra Ikast
og Brande.

Herefter gik turen til Vonge, hvor
Joan Brix Rasmussen beredvilligt
fortalte om skolen og viste den frem,
og wauw, sagde deltagerne, hold da
op en dejlig skole – ja, vi er også
stolte af den.

Deltagerne kom fra hele verden, for
blot at nævne nogle lande: Mexico,
Spanien, Italien, Rumænien, Indien,
Tyskland, England, Syd Afrika, Litauen – sikkert flere, men nationaliteterne var rigtig mange.

Hallen og sportspladsen blev besøgt,
hvorefter turen gik til legepladsen,
via Elmevej, hvor vi kiggede på et
hus, der er til salg – så havde de en
mulighed for at få kendskab til prisniveau osv.
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På legepladsen i Vonge var der
hjemmebag og kaffe klar, så vi sluttede dagen med en velfortjent kop
kaffe, og masser af kage samt is til
børnene.
Tak til alle, der deltog og hjalp til

med alt det praktiske, også med
kagebagning, hvilket også noget
vore gæster lagde mærke til - at vi
står sammen, og arrangerer ting og
sager, det at være frivillig i mange
sammenhænge fortalte vi også en
del om.
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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

Kommunal- og
regionsvalg
af Vibeke Hejnfeldt
Oksenbjergevej 20, 7323 Give

J

a, så er det tid til Kommunal- og regionsvalg. Og jeg stiller igen op til Regionsrådet i Syddanmark.
Ved valget i 2013 opnåede jeg 2400
personlige stemmer og fik en 1. suppleant plads. Da den socialdemokratiske
gruppe udgør 12 medlemmer, betyder
det, at jeg suppleant for dem alle, hvilket
har gjort, at jeg har været indkaldt rigtig
mange gange i de 3,5 år, som nu er gået.
Og det er et spændende arbejde.
Selvfølgelig er sundhed den primære opgave i Regionen. Det er også vigtigt, at
vi kan få den bedste behandling i nærheden af vores bopæl. Vi er forskellige og
vi lever vores liv forskelligt, men vi skal
behandles ens af et professionelt personale, som vi skal værne om. Personalet
er Regionens styrke.
Men der foregår også andre ting i Regionen. Politikere får tit skyld for ikke
at kende til de ting, som foregår i det
virkelige liv. Regionen står for godkendelse af steder, der udvinder råstoffer,
som bruges ved byggeri, diger og veje.
Transporten af råstofferne skal være så
kort som muligt af miljømæssige hensyn
og vi skal tage specielt hensyn til de borgere, som bliver berørt ved hver udvinding.

borger, som er
berørt af en udNr. 14 på liste A
vinding. Man
kan godt leve med et graveområde som
nabo, hvis blot man er i dialog, inden der
graves. I Oksenbjerge er der et graveområde, som har været aktivt i mange år. Da
vi fandt ud af, at lastbilerne ikke kørte
der, hvor børnene gik på vej til skolebussen, har der ikke været mange gener. Det
skulle da lige være, at navnet Oksenbjerge måske vil blive misvisende, hvis der
graves meget mere.
Jeg har i knapt et år været medlem af
vores Menighedsråd i Øster Nykirke. Er
det foreneligt med Regions-rådet? Det
synes jeg. I Regionen sørger vi for, at sygehusene kan helbrede og derved lindre
fysisk smerte og give håb om bedre tider.
I kirken sørger vi for at lindre en usynlig
smerte og give håb om bedre tider.
Jeg håber, du vil hjælpe mig med at få en
fast plads i Rådet og sætte dit kryds ved
mig d. 21. november.
Hvis du vil vide mere om mig eller har
spørgsmål til Regionens arbejde, skal du
endelig kontakte mig på
tlf. 23 73 13 04 eller på mail		
vibeke@hejnfelt.dk

I vores område er der flere steder, som er
udlagt til graveområde og jeg kender jo
om nogen til at være
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Club 99
af Hanne Hansen

U

dflugten den 11/5 startede i småregn fra
Vonge kl. 9.00 med kurs mod Morten Koch
Museet på Grønhøj Kro, men da vi skulle
drikke formiddagskaffe var det blevet tørvejr.
På Grønhøj Kro var der en masse ting udstillet fra forskellige Morten Koch film. Middagen spiste vi på kroen og vi fik dansk bøf
med bløde løg og til dessert citronfromage.
Krofatter fortalte om kroens historie og spillede og sang sange fra nogle af filmene.
Chaufføren foreslog, at vi skulle drikke kaffe
ved Kongenshus Mindepark, hvor vi kunne
gå en tur eller vi kunne bese plovene, som
var brugt til at opdyrke heden med.
Vi havde en dejlig dag.

EFTERÅRSPROGRAM
TORSDAG den 21/9 kl. 12
Grill Vester Mølle
TORSDAG den 5/10 kl. 14 – 16
Erik Påbøl Andersen, Hvide Sande
En fiskerdreng fra Klitten
TIRSDAG den 17/10 kl 14 – 16
Grønbjerg
TORSDAG den 2/11 kl. 14 – 16
Kirsten Bach
Paraguay
TORSDAG den 16/11 kl. 11-12
Bowling afg. Hallen kl. 10
TORSDAG den 30/11 kl. 14 – 16
Diana Rasmussen
Advent

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne
www.teatergarderoben-give.dk
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Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15
på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk

Ældre med køller lever
livet længe
af Ingrid Warrer

E

n dag til kroket kom Inger Mølgård
med denne overskrift, som hun havde
fra en artikel som hun havde set i et blad.
Artiklen handlede om kroketspillets
gavnlige virkning på vores hjerner, som
kan modvirke demens. Og hvem vil ikke
gerne med til sådan et spil?
Artiklen forklarede, at man ved kroketspil skal bruge hjernen, da man skal
spille sammen med en makker og mod to
andre spillere. Det er jo det, der gør det
sjovt og spændende.
Vi hører desværre så tit, at der er alt for
mange regler. Vel har vi regler, men det

er bestemt ikke noget, der skal afskrække nogen. Så kom og vær med, vi har det
rigtigt hyggeligt!
Mandag d. 26. juni havde vi besøg af
Give, en dag i strålende solskin. Torsdag
d. 29. juni havde vi besøg af vores venskabsklubber, det blev en dag i silende
regn, men det var bare på med regntøjet,
så vi havde et par rigtig gode dage.
Vi spiller mandag og torsdag fra kl.9.0012.00. Så kom og vær med, vi har køller,
som man kan låne.
Man skal have medlemskort til Club 99.
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Badminton opstart 2017
Af Klaus Frank Mogensen

Juniorer:
Mandag 11. september kl. 17.00 starter sæsonen igen i juniorafdelingen. Det er for spillere
fra 7 år til 17 år.
Trænere: Kevin Byskov og Per Pagel.
Der vil være mulighed for at låne ketcher.

Senior:
Mandag 11. september kl. 19.00, starter sæsonen for seniorer igen. Der trækkes lod om
banerne i hallens cafeteria kl. 19.00.
Der er ikke trænere til senior spillere, da man ”kun” lejer en bane.
Hvis der skulle være nogen der vil låne ketcher, så er det desverre ikke muligt her.

OBS: Det er ikke længere muligt at spille om onsdagen.

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

ØNIF Gymnastik

Ø. NYKIRKE

I.F.

af Lene Sørensen

S

å er vi snart klar til at skyde en ny sæson i gang. Holdene starter op i
uge 37, ugen efter høstfest.

1868

Ligesom den forrige byder denne sæson på hold for alle aldre – fra de
helt små, til dem, der kan lide at springe, til voksne, der gerne vil have sved på panden og
udfordres indenfor gymnastik og fitness verdenen.
I skrivende stund mangler vi en instruktør til 50+ holdet, så har du lyst eller kender du en, der
har lyst, hører vi gerne fra dig!
Vi glæder os til at se forhåbentlig rigtig mange af jer på vores forskellige hold.
Nedenfor ses holdene samt træningstider for sæson 2017/2018.
OBS: Gymnastikopvisning afholdes d. 8. april 2018
- så holdene får en god lang forårssæson.

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 - 			
Svedige mænd - 			

torsdag kl. 17.00-18.00
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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Håndboldsæsonen 17/18
Af Maja Franck

Sæsonstarten nærmer sig, og vi glæ-

der os til at tage imod såvel gamle
som nye spillere. Vi kan afsløre, at
der kommer til at foregå rigtig meget
i vores egen hal i den kommende sæson. Alle ungdomshold deltager igen
i år i DGI stævner, hvor der er tilmelding fra gang til gang. Udover ungdomsbold tilbyder vi naturligvis også
både dameseniorbold og håndboldfitness. Vi ser frem til at få det nye fitnessstativ integreret i vores træning.
Damesenior spiller i den kommende
sæson som udgangspunkt i serie 1
og 2. I år håber vi på, at fitnessholdet kan deltage i enkelte kampe mod
andre fitnesshold i området. Spred
gerne budskabet om holdene – alle
hold er åbne!
Opstart for de forskellige hold kan
ses både her, på ØNIF’s hjemmeside
og i avisen. I skrivende stund mangler vi stadig ansvarlige til U5/U6 holdet. Vi gør opmærksom på, at man
altid er velkommen til at komme til
prøvetræninger – de 2 første gange er
altid gratis.
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Vigtige datoer for ungdomshåndbold
i ØNIF:
Håndboldkaravane i et åbent skolearrangement tirsdag d. 22/8-17
Neon fest for U8-U12 (socialt overnatningsarrangement med spillere
og trænere) Weekenden uge 39 (lørdag til søndag)
Overnatningsstævne for U10/U12 DGI stævne d. 17+18/11-17
DGI stævne for U5-U8 d. 2/12-17
DGI afslutningsstævne for U5-U8 d.
17/3-18
DGI max. total stævne for U8-U12 d.
7/4-18
Flere arrangementer kan forekomme
Vi kommer helt sikkert til igen i år
at bede om hjælp både til dommerbordstjanser og overnatningsstævnet.
Vi er i bestyrelsen beæret over, at
DGI for 3 år i træk har valgt os som
værtsby. Vi takker for tilliden og ser
frem til at løse opgaven sammen med
lokalbefolkningen.

TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD 2017/2018
Hold
U5/U6 mix

Træner
Træner mangler pt

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 tlf. 4040 8832 – mail: mette.hald@jubii.dk
Lisette Christensen tlf. 2248 0000 – mail lisette.christensen@yahoo.com

Senior:

Nadia Gadeberg tlf. 2262 3831 - mail: albrechtsen_nadia@hotmail.com
Sandra Rosenkrantz tlf. 2773 8431 – mail sandrarosenkrantz@gmail.com

MVH ØNIF håndbold
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HØSTFEST PROGRAM 2017
Søndag d. 3. september
11.00
12.30- 14.00
14.00-15.30
15.00
15.30

Børnedag
Børnegudstjeneste i Vonge Kirke.
Børnefugle-”skydning” konkurrence for børn
Legetøjssalg + bagagerumssalg
Kåring af børnefuglekongen + overrækkelse af præmier
Tak for i dag

Tirsdag d. 5. september
16.30 -22.00

Håndbold i hallen
Håndboldkampe i Vonge-Kollemorten hallen (børn og
voksne).
Ølvognen er åben fra først på aftenen

Torsdag d. 7. september
17.30
17.30-18.30
18.30

Stort reklamebankospil i Vonge-Kollemorten Hallen
Dørene åbnes
Billetsalg til lørdagsfest. Kontant betaling
Spillet starter.
I pausen serveres kaffe og kage
Alle drikkevarer SKAL købes i hallen

Fredag d. 8. september
18.00

Mini-festival og aktiv aften for børn
Høstfest klovneløb/vandretur 3 ruter – alle kan deltage
Hospitalsklovnene støttes
Buchs ølvogn åbner
Salg af ”Wungburger”
Mini-festival ved Vonge-Kollemorten Hallen (særskilt
program)
Sprutbar åbner
Tilmelding til rafleturnering. (Pris 20 kr.)
Billetafhentning til lørdagsfest (købt over nettet)
Hoppeborge for børn
Rafleturnering starter
Tak for i aften

18.30
18.30
19.00
19.00
19.00
19.00-19.15
19.00-21.00
20.00
24.00

Vi glæder os til at se jer til en festlig og fornøjelig høstfestuge.
Ret til ændringer forbeholdes.
Arr.: Høstfestudvalget samt Vonge & Omegns Borgerforening
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Lørdag d. 9. september
9.00
11.30

Morgenkaffe, Optog, Fugleskydning og Festaften
Gratis kaffe og rundstykker i Vonge-Kollemorten Hallen
Optog fra Brødbæk på Mølgårdvej med afgående
fuglekonge Klaus Mogensen
12.00
Optoget når festpladsen (Vonge-Kollemorten hallen).
Stemmesedler uddeles
12.00
Pandekager med diverse fyld kan købes på festpladsen
12.30
Hoppeborge til de mindste
13.00
Fugleskydning starter ved Klaus Mogensen
Hoved – serieskydning ligeledes
13.00-14.00
Borddækningskonkurrence – pynt jeres bord til aftenens
fest
Præmie til det mest opsigtsvækkende bord. (Ingen sand)
16.00
Festpladsen lukker
18.30
Dørene åbnes til aftenfest i hallen. Billetpris: 250 kr.
Buffeten leveres i år af Vonge Kro
° Billetter købes via bankoverførsel.
° Hvis man ønsker at sidde flere personer sammen, samler én pengene og
overfører til konto 9560-6130284351. Ved overførslen skrives antal personer og
navn på dig, der bestiller.
° Billetter SKAL betales senest mandag d. 4. september 2017.
° Efterfølgende kan billetter afhentes fredag ved Vonge-Kollemorten hallen ifm.
mini-festival ml. kl. 19.00-19.15, se efter skiltet ”billetafhentning”.
° Entre 100 kr. uden mad
Spørgsmål ang. billetter kontakt:
° Bente Simonsen tlf. 2115 7412 el. Zenja Johansen tlf. 2076 9279
° INGEN ADGANG FOR UNGE UNDER 16 ÅR
° LEGITIMATION SKAL FOREVISES VED INDGANGEN
° INGEN UDSKÆNKNING TIL UNGE UNDER 18 ÅR
° DRIKKEVARER SKAL KØBES I HALLEN
19.00
20.30
21.00
01.45
02.00

Velkomst og let musik til spisningen
Præmieoverrækkelse. Ny fuglekonge udråbes
”Let’s Suit Up” spiller op til dans.
Musikken slutter.
Aftenfesten slutter.
Rundstykker kan købes. Tak for i år.
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Fra VEN besøget i Vonge/Kollemorten
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