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Den milde vinter   
Så skulle året 2017 være skudt godt i gang, og vi håber alle er kommet godt ind i det nye år! 
Vi har så vidt hilst på kong vinter. Men vi ser nu frem til forår og lysere dage, selv om sne og 
kulde stadig kan nå at ramme os igen.

Denne gang er der præsentation af købmands skifte i Kollemorten, nye forpagtere af Vonge 
Kro og en ny mobil fodterapeut bla. Det er også som ellers nyt fra lokale foreninger, institu-
tioner og råd.
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Ny købmand i Kollemorten
af Lilly Jessen

Fra 31. dec. 2016, havde Tina valgt at stop-
pe som bestyrer i Letkøb i Kollemorten.

Hun har gjort et godt stykke arbejde, både 
med at få et sortiment godt i hus, og har 
skabt en butik i en god udvikling.

TAK, for dit arbejde TINA.

Så, den 1. januar 2017, var det Jørgen Mik-
kelsen, der stod med nøglerne og kunne låse 
sig ind som bestyrer i Letkøb i Kollemorten.

Jørgen kommer fra et job i Mølvang, hvor 
der er en butik med varer fra Hornsyld Køb-
mandsgaard, et sortiment, som dækker alt til 
vore hus - og hobby dyr og fugle, og med alt 
til haven og meget andet.

Her i Kollemorten har noget hunde - og kat-
temad fundet plads i butikken. - En ting er 
sikker, det bliver ikke det eneste der vil kom-
me til at ske..

Jørgen fortæller, som Letkøb er vi ikke låst 
fast i vores sortiment, dvs. lokale varer skulle 

der gerne komme på hylderne. Kom og få en 
snak med mig!

Jeg har også nye ideer og tiltag på tegnebræt-
tet, siger han, men holder dem tæt ind til sig, 
- så vi håber han får regnet færdig, så både 
de lokale folk og vore turister, kan få glæde 
af det. 

Jørgen arbejder også med en hjemmeside, 
hvorfra der kan bestilles varer og varer til 
varetur.

Der vil også i år blive arrangeret forskellige 
ting i butikken med vore leverandører som 
sponcorer eller deltager.

Når du skal holde fest, kom og få en aftale 
med øl og vin, siger Jørgen.

Jørgen er glad for den dejlige modtagelse, 
han har fået som købmand i Kollemorten, 
håber han så kan give noget igen i en god, 
dejlig og hyggelig butik, med et pænt  sorti-
ment til den daglige husholdning.
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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

Hjemmeside for lokalområdet  
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com

Landi-Askja, Lokal Islands- 
hesteklub
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



5

Vonge-Kollemorten Hallen
75 80 31 99
Formand Birgit Madsen
75 80 35 08
madsen.birgit@gmail.com 

Vonge-Kollemorten Spejderne 
(KFUM)
Gruppeleder
Rosa Kjær Jørgensen
25 21 19 44
rosalarskj@outlook.dk

Øster Nykirke Idrætsforening, 
Hovedafdeling
Formand Erna Storgaard
25 27 78 80
onif.formand@gmail.com 

ØNIF Badminton 
Peter Jepsen
75 80 37 97 / 23 48 93 44
PeterJepsen66@gmail.com 

ØNIF Fodbold
Thomas Cort
28 71 88 82
tcort@live.com

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

ØNIF Håndbold 
Maja Stounberg Franck
22 66 27 13
maja.stounberg.franck@skolekom.dk

ØNIF Sponsorudvalg
Michael Jessen
20 73 45 70
jessen07@hotmail.com

Øster Nykirke Lystfiskerforening 
anno 2009
Formand John Hofmann
irene-john@hotmail.com

Øster Nykirke Sogns  
Menighedsråd
Karl-Holger Kristensen
75 80 36 58
20 66 37 51
k-hk@live.dk
www.oesternykirke.dk

Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Jacob Bang
75 80 31 88 lokal 11
jacba@vejle.dk

Skolebestyrelsesformand  
Marianne D. Nymann
40 55 04 89 
mdn@recker.dk

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

Redaktion

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

www.martinsen.dk

Tømrermester
Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Bygade 83, 7173 Vonge

Telefon: 26273001
E-mail: minkoebmandvonge@gmail.com

Eva Rand Mogensen

Bredgade 29, 7160 Tørring
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Stafetten
Haugstrupvej 6.

ved Maria Cecilie Hagedorn Rasmussen

Stafetten sender vi videre til:
   Birgitte Marie og Kent Iversen 
 Hærvejen 190, Kollemorten

Den smukke have bag huset på Haugstrup-
vej 6 var til lejligheden trukket i festtøjet den 
dag i august 2014. Vi fandt skygge under 
træerne i havens små hyggekroge og kys-
sede hinanden foran det efeubeklædte skur, 
mens fotografen forevigede vores store dag. 
Jeg trak op i kjolen, og vi gik ned på engen, 
hvor baggrunden, som er så unik for netop 
dette sted, er udsigten over et kuperet ter-
ræn med bæk, marker og skov. Disse idyl-
liske omgivelser var endnu kun til låns, men 
snart ville de endelig blive vores. Vi havde 
ventet tålmodigt, siden vi i januar skrev un-
der på købskontrakten, men der var nok at 
se til med brylluppet og det hele. Vi havde 
ikke regnet med at skulle købe hus allerede 
nu, men dette sted var så fantastisk – det var 
vores drøm – og vi havde kæmpet en brav 
kamp for at få det.

Og her var vi så igen små to måneder senere: 
Michael, Maria (mig) og vores lille franske 
bulldog Simba. Ingen af os havde den sto-
re erfaring med at bo på landet, og da slet 
ikke på en landejendom som denne. Roen 
tiltalte os. En ro jeg først nu vidste, hvor 
meget jeg havde længdes efter, den tid, hvor 
jeg havde boet i Vejle. Jeg kunne få en have 
at hygge mig med og på sigt nogle høns og 
ænder, som skulle gå og have det godt, og 
til gengæld lægge æg og give kød på bordet. 
Michael kunne give den som handyman og 

fornøje sig med at 
udtænke løsninger på 
diverse praktiske problemer. Vi skulle nok 
klare den, selvom tanken om, at alt dette var 
vores og vores ansvar virkede overvældende 
for to ærkenørder som os, der var vant til at 
bruge vores tid henholdsvis foran en compu-
ter og med næsen i en bog.

Alle vores planer blev dog hurtigt sat på 
stand-by, da jeg i november samme år blev 
gravid. Det lykkedes mig at færdiggøre min 
bachelor i dansk kun en måned før vores dat-
ter, Athene, kom til verden. Nu var der for 
alvor kommet liv på ejendommen!

Athene er nu 1 ½ år gammel og en nysger-
rig ung dame. Michael underviser i IT i ung-
domsskolen i Bording, som han efterhånden 
har gjort i en del år. Og mig, jeg forsøger at 
finde ud af, hvad der skal ske i mit arbejdsliv 
fremover. Fuldtid bliver det i hvert fald ikke, 
for jeg har brug for rigeligt med plads til at 
ånde, plads til at nyde naturen og føre planer 
ud i livet, plads til at nørde med kreative pro-
jekter og ikke mindst plads til leg, nærvær og 
kærlighed i den lille familie.
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Det er mandag den 9 Januar og jeg har en 
aftale med Martin Braaten som er den ene 
forpagter af Vonge kro, klokken er næsten 15 
og jeg møder Martin udenfor, hvor han igen 
er ved at kigge på skaderne efter endnu et 
indbrud - det er nr 3 siden de overtog den 
smukke kro ( og vi er nok enige om at det er 
3 for mange ) !! Nu har de fået alarm så vi 
krydser fingrer for at det er slut med de ind-
brud for der er intet at komme efter. Martin 
og jeg snakkede lidt om at de måske skulle 
hænge sedler på dørene når de gik hjem med 
ordene INGEN KONTANTER I BUTIK-
KEN !!

Martin Braaten er født og opvokset i Valdres 
i Norge og flyttede til Danmark i 1995 mest 
på grund af en Dansk pige. Martin er uddan-
net kok men startede tidlig med  at ’ øve ’ sig 
nemlig fra han var 12 år gammel skrællede 
han kartofler på Danebo i Norge, Danebo var 
et rekreationshjem for folk som havde haft 
det slemt under krigen!!
Vil lige tilføje at imens jeg taler med Martin 
ringer telefonen med reservationer til Tom 

Donovan aften og Martin må sige desværre 
der er udsolgt et par gange .

Vi snakker lidt om  opstarten af kroen hvor 
de havde nogle udfordringer Martin Og Mi-
kael , de synes måske de havde gabt over lidt 
for meget både omkring rengøring - mang-
lende maskiner og maskin nedbrud.
Vi snakkede lidt om Martin’s tid i Sandvad 
Sognegård fra 2008-2012 hvor Martin lærte 
Ole og Olga ( ejer af Vonge kro ) at kende, så 
da Louise og Torben  ( tidligere forpagterer 
)forsvandt i nattens mulm og mørke  fattede 
Martin tlf med det samme og sagde til Ole og 
Olga at han havde førsteretten til Vonge Kro .

Martin har prøvet mange forskellige arbejds-
pladser - bla Frokost 1 i Århus og sidst Tør-
ringhus sammen med Mikael ! Men nu er 
de i Vonge og det er de rigtig glade for mest 
fordi at opbakningen er enorm og Martin 
og Mikael har masser af ideer- idag bliver 
der lagt ud på facebook hvad vi har af ideer 
og ønsker i by og omegn omkring hvad der 
foregå på SF arrangementer på Vonge Kro!! 
Og det går bare godt med Vonge kro, men de 
kunne godt ønske sig at salen kunne rumme 
100 mennesker mere end den kan nu!!
De ønsker at samarbejde med hallen måske 
om et større arrangement med mad og musik 
og dans - det lyder spændende..
Den 31-12-2016 Nytårsaftensdag gik der 
427 bestillinger ud af døren i den store sal, 
de startede den 28 december med forberedel-
serne såsom isen blev lavet og chokoladeka-
gen blev bagt, snittet grøntsager og kartofler 
osv. Det krogmodnet kød fik de fra Haarby 
!! Den 28-12-2016 stod der 2 piger i 8 timer 
bare og samlede de 264 papkasser der skulle 
bruges til ud af huset menuer Nytårsaften!! 

af Lone H. Hansen
Vonge Kro

Martin Braaten
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De var 3 på arbejde den nat og dag for at få 
det til at klappe, Martin var lige hjemme et 
par timer den nat og få et bad og en enkelt 
time på øjet !! Ud af alle de bestillinger var 
der kun2 misserer ( fejl ) men de blev reddet 
i land .. næste Nytår bliver med booking nr 
på bestillingerne ..
Martin fortæller også at de unge mennesker 
er glade for slyngelstuen og Martin prøvede 
D 6/1 2017 selv at passe køkken/ restaurant 
og slyngelstuen i et stykke tid pga en syge-

melding - det lykkedes at få deres elev til at 
komme og hjælpe i baren - en kro fatter har 
mange funktioner og hatte på !!

Martin og jeg stoppede der for idag men vi 
blev enige om at vi laver en føljeton.

Jeg fik mad fra Vonge kro Nytårsaften og jeg 
er stolt af at kunne sige NØJ hvor var det no-
get lækkert mad !! Godt Nytår der ude ..

Gruppen på facebook for alle med interesse for lokalhistorie:

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

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Kollemortenhus

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

udlejes på 
tlf. 75 80 35 33
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Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf. 75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax 75 80 31 54

ApS

v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give

Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

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

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

VI       AT LAVE DIN
Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien
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Hærvejs-hytter og tirsdags-træf 
af Charlotte Seest Jensen

Hver tirsdag aften hen over vinteren har 
en mangfoldig projektgruppe med lige dele 
gejst og gode ideer mødtes under loftet på 
Hærvejscentret.

Et solidt benarbejde fra Lokalrådet og en 
finansiel saltvandsindsprøjtning fra Vejle 
Kommune betyder, at Hærvejscentret i Kol-
lemorten får sig en fortjent optimering til 
gavn for hele lokalområdet og for de gæster, 
der kommer hvert år. 

Kollemorten er med Øster Nykirke, Gudenå-
ens og Skjernåens Udspring og Margrethe-
diget en vigtig destination på Hærvejen. På 
Hærvejscentret kan vandrere, cyklister og tu-
rister få sig et velfortjent hvil i en af hytterne 
og benytte de tilstødende køkken-, stue- og 
badfaciliteter, men faciliteterne er slidte. 
Støtten fra Vejle Kommune gør det muligt at 
tage fat lige netop dér, hvor det halter, men 
vi vil også ud over stepperne, når det handler 
om at markedsføre området og dets skjulte 
skatte.
 
Hærvejs-hytter og et glas vin i aftensolen
Og hvad er vi så nået frem til på disse tirs-
dagsaftener?
Først og fremmest skal projektets resultater 
komme både lokalbefolkningen og områdets 
gæster til gode. 
Vi bygger f.eks. nye, flotte hytter, som pri-
mært er målrettet Hærvejsvandrere, cyklister 
og andre besøgende. Ligeledes vil vi gøre 
køkken- og opholdsfaciliteterne både bedre 
og hyggeligere, så vores gæster på alle må-
der kan tage en positiv oplevelse med sig i 
rygsækken. 
Men vi bygger også en stor bålhytte – kald 
det bare et udendørs forsamlingshus – som i 

den grad også er målrettet områdets borgere. 
Om lejligheden er aktiviteter for børnehave-
børn eller et glas vin i aftensolen, så er bud-
skabet: Vær med! 

De nye hytter og det udendørs forsamlings-
hus er tegnet – og bliver bygget – af Kol-
lemortens tømrermester, Jens A. Hansen, og 
på den måde sikrer vi både den byggefaglige 
kvalitet og inddragelsen af lokale kræfter. 

Næste skridt
I det hele taget er mobiliseringen af de lokale 
kræfter et bærende element i projektet. 
Også i forhold til markedsføringen har vi 
kontakt med lokale eksperter, som kan hjæl-
pe os med branding på både online og offline 
platforme. 
Det er i stigende grad blevet populært at 
snøre vandrestøvlerne, og ikke nødvendig-
vis fordi man skal vandre ad Caminoen, men 
fordi man gerne vil se Danmark fra vandre-
stiernes perspektiv. 
Derfor er næste skridt for projektet at ud-
vælge de rette kanaler til at brande Kol-
lemorten med Hærvejs-hytterne – men også 
med Danmarks Vandtårn nede ved kilderne 
og udsigten oppe fra Danmarks højest belig-
gende kirke. 

Vi fortsætter ufortrødent med de gode ideer 
i projektgruppen – og ja, vi har møde igen 
på tirsdag.
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Nyt fra Kollemortenhus 
af Tina Thisgaard

Dilettant lørdag den 4. marts 2017 kl. 19.00
(generalprøve kl. 14.00)
Lokale amatørskuespillere fremstiller under-
holdning i verdensklasse. Når stemningen er 
i top fortsætter vi med smørrebrød, musik og 
dans.

Dilettant onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30
Ekstra forestilling med vores lokale amatør-
skuespillere. Efterfølges af fælles aftenskaffe 
med dejlig hjemmebag.

Brunch – fællesspisning søndag den 2. april 2017 kl. 10.30
Kolonariske tryllerier v/ Kok Martin Sørensen.
God start på en dejlig søndag for hele familien og tag endelig din naboer med.

Generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30
Året der gik i Kollemortenhus. 

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag, så kom og gør din indflydelse 
gældende i vores forsamlingshus Kollemortenhus.

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

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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som skal skabe genkendelighed for børnene 
når de d. 1.august bevæger sig fra børnehave 
til skole. Således tegner det godt, også i år, 
for den gode overgang mellem børnehave og 
skole. I løbet af året 2017 vil vi sætte øget 
fokus på den gode overgang fra dagpleje til 
børnehave, som også er en vigtig overgang i 
barnets liv. 

Når man ændre en struktur, så rystes posen 
totalt. Vi har været igennem en vellykket 
proces med fordeling af børn og medarbej-
dere, tilpasset arbejdsgange og haft mange 
pædagogiske drøftelser om bl.a. forældre-og 
personalesamarbejde, børns medinddragel-
se, praktiske problemstillinger og pædago-
gik generelt. 

En del af os har været med siden sammen-
lægningen af Krudthuset i Vonge og Kolorit-
ten i Kollemorten for 12 år siden, så vi ved, 
at al ændring tid og skal justeres og vurderes 
undervejs. Men vi er ved godt mod og glæ-
der os til at gå den videre vej sammen med 
børn, forældre og bestyrelse.

Nyt fra Kolbøtten
af Vibeke A. Bræstrup
Kolbøttens nye struktur

Som alle andre steder i dette land, er Kol-
bøtten også blevet ramt af faldende børnetal, 
hvilket har medført en tilpasning af institu-
tionens struktur. I skrivende stund er der 44 
børn i Kolbøtten, men taget i betragtning, 
at Kolbøtten på et tidpunkt skabte base for 
88 børn, så er det lidt af et fald. Dog har vi, 
de sidste måneder, oplevet øget tilflytning 
til vores området, hvilket er meget positiv i 
mange sammenhænge. 

Siden Kolbøttens startede i 2005 har børnene 
været inddelt i tre aldersdelte grupper. Men 
august 2016 blev en ny struktur sat i søen, 
da der ikke længere var nok børn til 3 stuer. 
Det grundlæggende i den nye struktur er, 
at børnene nu er fordelt på to grupper med 
repræsentation af alle aldersgrupper. Der er 
nu 3-6 årige børn på begge stuer, hvilket i 
bund og grund matcher den struktur skolen 
har rigtig godt.  

Vi har erfaret, at børnene i større grad lærer 
at hjælpe hinanden og lærer af hinanden. De 
ældste børn på grupperne sætter en stor ære i 
at hjælpe og lære de nystartede børn, at gå i 
børnehave. Samarbejdet på tværs af alder og 
stuer har også fået et løft og nye tiltag er ind-
ført, som f.eks. tirsdags grupper og måned-
lige temadage. Om tirsdagen mødes børnene 
med jævnaldrene og udfordres pædagogisk 
med afsæt i deres udvikling og alder. Lige nu 
er de kommende skolebørn f.eks. i fuld gang 
med at træne det, at tage i mod en besked, 
udføre skolerelaterede opgaver og selvstæn-
dighed generelt. 

Det gode samarbejde med Øster Nykirke 
skole fik også et løft sidste år, og inden længe 
begynder skole og børnehave at arbejde med 
det fælles tema ”venner på vejen”. Et tema 
som skal skabe genkendelighed for børnene 
når de d. 1.august bevæger sig fra børnehave 
til skole. Således tegner det godt, også i år, 
for den gode overgang mellem børnehave og 

Bamsefest
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skole. I løbet af året 2017 vil vi sætte øget 
fokus på den gode overgang fra dagpleje til 
børnehave, som også er en vigtig overgang i 
barnets liv. 

Når man ændre en struktur, så rystes posen 
totalt. Vi har været igennem en vellykket 
proces med fordeling af børn og medarbej-
dere, tilpasset arbejdsgange og haft mange 
pædagogiske drøftelser om bl.a. forældre-og 
personalesamarbejde, børns medinddragel-
se, praktiske problemstillinger og pædago-
gik generelt. 

En del af os har været med siden sammen-
lægningen af Krudthuset i Vonge og Kolorit-
ten i Kollemorten for 12 år siden, så vi ved, 
at al ændring tid og skal justeres og vurderes 
undervejs. Men vi er ved godt mod og glæ-
der os til at gå den videre vej sammen med 
børn, forældre og bestyrelse.

Legetøjstemadag - bamsefest

Som noget nyt efter strukturændringen har 
legetøjsdagene fået et løft. En fredag i måne-

den sættes alle kræfter ind for at lave en stor 
temalegetøjsdag på tværs af stuerne. 

En fredag i november vrimlede det af bamser 
i hele institutionen, og i løbet af formidda-
gen kunne børnene og deres bamser tage på 
bamsehospitalet og blive repareret. De kun-
ne besøge bamse-diskoteket og få en sving 
om, eller sætte sig i bamsesalongen og få fif-
fet sig op med hjemmelavede perlekæder og 
håndsyede tasker. Og selvfølge lavede Lone, 
vores kok, bamse boller og en masse andre 
lækkerier. Med dette tiltag har vi oplevet stor 
gejst og energi. Temadagen er en dag som 
både børn og voksne glæder sig til. Legetøj-
temadagen i januar, har temaet ”grønfest”, så 
vi venter spændt på at se hvad den ansvarlige 
stue finder på den dag. 

At have fødselsdag i Kolbøtten og 
være nystarter

Når man starter i Kolbøtten så er det som re-
gel den måned, hvor man fylder 3 år. Så ud 
over at være en ny og spændende legekam-

Fødselsdag i Kolbøtten
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merat, så får man også opmærksomheden 
som fødselsdagbarn. I Kolbøtten er det ikke 
maden der er i fokus, med fællesskabet der 
opstår og det magiske i at være midtpunkt. 
På billedet ses endnu engang et eksempel 
på, at et ældre barn støtter og bakker op med 
egne erfaringer, når en anden pynter bolle-
kagemanden for første gang.

Farvel til to gode medarbejdere

Nogen kommer og andre går, sådan er livet 
jo, men ikke des to mindre så er det altid trist 
at skulle sige farvel til gode kollegaer. 1. fe-
bruar stopper to af vores dygtige medarbej-
dere, Lone Hansen, vores kok og Jannie R. 
Jensen en af vores pædagogmedhjælpere. Vi 

ønsker dem begge al mulig held og lykke i 
deres nye arbejde, og stor tak for deres indsat 
i Kolbøtten.

Det er en glæde at kunne præsentere Cha-
nette Nedergaard Nielsen, som vores nye 
køkkenassistent, hun er nøje udvalgt og vil 
uden tvivl kunne videreføre en sund, ernæ-
rende og økologisk madordning. I skrivende 
stund læser vi ansøgninger til medhjælper-
stillingen, der er mange der har vist interesse 
for jobbet, så vi står over for en stor opgave 
med at få den rette peget ud. 

En faglig dygtig, sprudlende og anerkende 
medarbejdergrupper står klar til at byde de 
nye velkommen.

KOM TIL BINGO BANKO OG TA’ HELE FAMILIEN MED!
Inviter søskende, bedsteforældre, tanten, onklen og/eller naboen

STED: KOLBØTTEN 
DATO: D.04.02.2016
KLOKKEN: 10.00

Vi spiller Bingo Banko, for at samle ind til ekstraordinære oplevelser til børnehavens 
børn. Der kan købes plader, kaffe og kage ved indgangen. Vi glæder os til at se jer!

Forældrebestyrelsen

Vigtig datoer: 

JANUAR:                                                                                                                          
18.  Forældrekaffe kl. 14.30-16.30

FEBRUAR:                                                                                                                       
04. Sponsorbingo for alle interesserede, arrangeret af forældrebestyrelsen 
27. Fastelavnsfest kl. 9-11, forældre er meget velkomne til at deltage

MARTS:                                                                                                                       
14. Forældrekaffe kl. 14:30-16:30
31. Kolbøtten fylder 12 år, arrangement internt for børnehavens børn
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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 tilbe-
redes 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  -

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave
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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn

Vonge kirke Øster Nykirke kirke

90.Årgang nr.1 - 2017

Marts - April - Maj

konfirmation
”At gå ind i de voksnes rækker”, hvornår er det nu lige, man gør det? Jo, traditionen 
tro gør man det, når man bliver konfirmeret. Og om ikke mange måneder er det tid 
til, at der endnu engang skal holdes konfirmation her i pastoratet. To festgudstjene-
ster venter forude med festklædte unge mennesker og deres familier og fyldte kirker, 
hvor salmesangen forhåbentlig truer med at løfte hvælvingerne. 
 
Det siges af og til om konfirmander i en mere eller mindre bebrejdende tone, at ”de 
bliver kun konfirmeret for gavernes skyld.” 
 
Og til det vil jeg bare sige: Konfirmanderne får forhåbentlig alle sammen den gave, 
at de på deres konfirmationsdag bliver vist kærlighed og positiv opmærksomhed fra 
deres forældre og andre familiemedlemmer. Selv om det burde være en selvfølge, at 
man kan regne med, at ens familie holder af en og elsker en, som man nu engang 
er, så er konfirmationsdagen altså en dag, hvor kærligheden skal blive tydelig for 
konfirmanden. At opleve varme og glæde i sit hjerte, fordi man bliver vist kærlighed 
fra sin familie, dét er en stor gave! 

En anden gave, som ALLE konfirmanderne får, er, at de bliver mindet om, at de er 
døbt! ”Og hvad så? ” spørger du måske. Jo, at være døbt er en gave så stor, at man 
aldrig helt kan fatte omfanget af den, dens dybde og betydning. At være døbt er, at 
være set som den man er, og at være elsket.  
Det er måske ikke noget, man tænker over til daglig, men der kommer uundgåeligt 

Fortsætter på side 2.
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Nye medlemmer i menighedsrådet

dage i ethvert menneskes liv, hvor det er godt at vide, at der er én, der elsker én, 
som man er, og vil være med én alle dage, både de lyse og de mørke dage, indtil 
verdens ende. For sådan er det: der findes dage, hvor man rammes af sorger så 
tunge, at de slet ikke er til at bære, og hvor man må have én at råbe ”HJÆLP! ” til; 
og der findes dage, der fylder én med så stor en glæde, at man må have én at bryde 
ud i ”TAK! ” til. Ved konfirmationen får du den gave at blive mindet om, at uanset, 
hvordan det liv, der ligger foran dig, vil forme sig, så har du altid én at råbe ”hjælp” 
og ”tak” til. En, der har set dig som den, du er, og elsker dig alle dage... 
 
Gaverne kan ikke byttes; men til gengæld kan de heller aldrig slides op!
Rigtig glædelig konfirmationstid til kommende konfirmander og deres familier… 

Diana Elisa Rasmussen

Hanne T. Ø. Frederiksen 
Efter at have taget tilløb gennem flere år, tog jeg springet ind i 
menighedsrådet Nov. 2016.
Jeg glæder mig meget til arbejdet, velvidende der er mange 
ting at sætte sig ind i, hvilket gør det ikke mindre spændende.
Jeg har en stor interesse i at få menigheden, alle os sognebørn, 
gjort mere ”dus” og fokusere på dagligdagen i kirken Gudstje-
nesten, hver søndag, samt medvirkende til at de tilbud kirken 

giver i form af koncerter, udflugter, foredrag m.m. må favne bredt for at gøre tilbudende 
så ”brede” at flest mulig får lejlighed til at benytte dem. Her vil jeg gerne opfordre til 
at alle i  Vonge og Øster Nykirke sogne kigger i kirkebladet, da der gennem hele år 
2017 er fokus på reformationens 500 års jubilæum, hvilket markeres med foredrag og 
koncerter, håber vi ses.

Jeg har været sognebarn i 29 år med min mand Kim. Vi har tre teenagers sønner i 
alderen 23-14 år, bor på en nedlagt ejendom på Sønderhedevej, med svigerdatter, to 
hunde og en kat.
Jeg arbejder til daglig på Vejle sygehus som social-sundhedsassistent og i min fritid 
driver jeg ”Corpus-klinikken ” hvor jeg behandler med fys. Massage, triggerpunktste-
rapi og akupunktur i min fritid.



Ruth Krag Nielsen
Jeg er 63 år og er gået på efterløn 1. sept. 2016. Jeg er gift med 
Erling Nielsen, vi bor på Tinnetvej og har 3 voksne børn, samt 
et barnebarn på vej. Jeg har igennem 23 år arbejdet på Øster-
Nykirke skole, hvor jeg gennem mange år har været en del af 
ledelsesteamet og har været leder af SFO’en. Jeg nyder mit nye 
liv som efterlønner. 

Jeg har valgt at komme med i menighedsrådet i håb om, at jeg kan være med til at 
udvikle og fastholde traditioner og nye tiltag. Jeg kunne også godt tænke mig at være 
med til at vi bliver mere bevidste om, at være der for hinanden. 
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Vibeke Hejnfelt
Jeg bor i Oksenbjerge. At jeg skulle vælges til menighedsrådet, 
stod ikke på min ønskeliste ved julen 2015, men i dag er jeg 
rigtig glad for, at jeg sagde ja, da menighedsrådsformand Karl-
Holger spurgte mig i sommers.
At kunne gøre en forskel, hvor næstekærligheden er i højsæde 

er et privilegium og jeg håber med mit medlemskab i rådet, at kunne være med til, at 
der udføres mere diakoni i vores sogn.

Jeg er stor fortaler for facebook og jeg vil af denne vej udbrede mere af vores kirkers 
aktiviteter.
Vores kirker i Vonge og Øster Nykirke er vel besøgt, men der er altid plads til en mere.

Har du et ønske om, hvad menighedsrådet kan bruges til, så må du endelig kontakte 
mig på tlf. 23 73 13 04.
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Tirsdag den 28. marts kl. 19:00 i Øster Nykirke Kirke: 
Foredrag v/Caspar Koch

I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg kommer denne nye kirkefortæl-
ling, skabt af skuespilleren Caspar Koch, der tidligere har levendegjort beretninger om 
skikkelser som apostlen Peter, digterpræsten Kaj Munk og den tyske teolog Dietrich 
Bonhoeffer.   

Fortællingen om Luther kredser i en blanding af historiefortælling 
og monolog om den følsomme teolog, der tog kampen op mod pa-
ven. Det, der hele tiden holdt ham på sporet, var evangeliet - og 
ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at 
virke fromme. Han tog kampen op med den teologiske, økonomi-
ske og politiske magt og banede vejen for den folkets kirke, vi ken-
der i dag.

Øster Nykirke sogn og Kildernes Kor vil gerne invitere til en skøn 
gospelgudstjeneste onsdag den 5. april kl. 19 i Øster Nykirke Kirke. 
 
Her i kirken vil aftengudstjenesten fyldes med fantastiske gospelsange. Intens energi 
og en inderlig glæde til livet, til sang, til hinanden og til jer, som kommer og deltager, 
vil sprede sig i kirkerummet. 
 
Kildernes Gospelkor er et lille hyggeligt kor, der bruger hver onsdag aften på at syn-
ge glade, smukke, stille, vilde, hurtige, larmende, energifyldte og gode gospelsange. 
Vi synger, hygger og griner en masse. Så kom og LYT til os onsdag den 5. april og 
tag del i glæden.
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Påskedag, søndag den 16. april

Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten påskedag i Øster Nykirke Kirke kl. 10.00. 
Gudstjenesten tager form som en musikgudstjeneste, hvor koret bidrager med solo-
indslag og synger med på fællessalmerne.

Vi glæder os til et gensyn og genhør 
med Kirstine Uth, der var organistvi-
kar ved Øster Nykirke og Vonge Kirker 
i 2014 – 2015, indtil hun fik egen fast 
organiststilling. Hun er uddannet ved 
Vestjysk Musikkonservatorium med kla-
rinet som hovedfag. Gennem de sene-
ste år har hun studeret ved Løgumklo-
ster Kirkemusikskole, hvorfra hun tager 
afsluttende organisteksamen til som-
mer 2017. 

Kirstine vil ved denne koncert spille sit eksamensprogram for os. 
Bl.a. spiller hun orgelmusik af Niels W. Gade, der har jubilæumsår i 
2017, idet han blev født den 22. februar 1817. Kirstine medbringer 
desuden Anders Steen, som er orgelstuderende på 4. år på Vestjysk 
Musikkonservatorium. Anders vil også spille noget orgelmusik, og 
desuden vil han akkompagnere Kirstine, således at vi også får lov til 
at høre hende spille på klarinetten. 

Der er gratis adgang til koncerten.

Onsdag den 26. april kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke:
Koncert med Kirstine Uth
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Koncert med kirkekoret ved Øster Nykirke og Vonge Kirker

Torsdag den 18. maj kl. 19.30 er der koncert med kirkekoret i Vonge Kirke. Koret 
akkompagneres af Poul Viller, og organist Inge Hermann er dirigent for koret. Der 
bydes på en kop kaffe i våbenhuset efter koncerten. Gratis adgang.

2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste i Thyregod
Den 5. juni er der Friluftsgudstjeneste i Thyregod (stedet offentligøres senere). 
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.

Foto: Christina Mosegaard, Give Avisen
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Kammerkoret GOCK kommer fra Grindsted og er et klassisk a cappella kor med om-
kring 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 ar-
rangeres 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.

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.
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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 første dåbsgudstjeneste afholdes lørdag d. 25. februar 2017 kl. 10:30 
i Vonge kirke. 
 
Derefter:
Lørdag d. 20. maj 2017
Lørdag d. 19. august 2017 
Lørdag d. 11. november 2017

OBS - OBS - OBS 
I samarbejde med Thyregod skole og Thyregod-Vester menighedsråd, er det under 
min barsel blevet besluttet, at samle konfirmationerne i Kristi Himmelfartsferien fra år 
2019.

Således er der konfirmation i Vonge kirke Kristi Himmelfarts dag torsdag d. 30. maj 
2019, samt 6. søndag efter påske d. 2. juni 2019 i Øster Nykirke kirke. 

Da dette er en overgangsperiode, hører jeg meget gerne fra eventuelle konfirmander 
og forældre, der måtte komme i klemme ved dette skifte. Vi beklager ulejligheden!

Konfirmandgudstjeneste i Øster Nykirke kirke
Som et led i undervisningen vil konfirmanderne søndag d. 26. marts 
stå for gudstjenesten i Øster Nykirke kirke kl. 11:00. Konfirmanderne 
vil bl.a. stå for salmevalget, læsninger, bønner, uddeling af nadver og 
ikke mindst komme med indlæg og ideer til søndagens prædiken. Så 
kom og vær med til en måske lidt anderledes gudstjeneste – på de 
unges præmisser. 
Jeg opfordrer alle til at komme og vise konfirmanderne opbakning 
denne søndag!!!   
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KONFIRMANDER 2017
  
Vonge kirke 
søndag d. 30. april                          

Amalie Behrens, Sdr. Stationsvej 34, Thyregod, 7323 Give

Simon Harbo Vorbeck Møller, Hærvejen 260, 7323 Give

Ida Skodborg Knudsen, Alsted Markvej 3, 7173 Vonge

Øster Nykirke kirke 
søndag d. 7. maj                             

Laurids Seest Laursen, Gl. Møllevej 12, 7323 Give

Janni Hansen, Kollemortenvej 50, 7323 Give

Laurids Hausager Høgh Olesen, Møllersvej 20, Knude, 7173 Vonge 

Nina Jørgensen Hansen, Hærvejen 243, 7323 Give

Sigrid Juul Lillesand Larsen, Oksenbjergevej 29, 7323 Give

Astrid Juul Lillesand Larsen, Oksenbjergevej 29, 7323 Give

Signe Bjerregaard, Agerholmvej 7, Sdr. Kollemorten, 7323 Give

Morten Dahl Brødbæk, Springbankevej 5, 7173 Vonge 

Simon Kjeld Christiansen, Bygade 43 B, 7173 Vonge

Mindaugas Mariager, Banevænget 20, 7323 Give 

Thobias Agerlund Nielsen, Bygade 16, 7173 Vonge 

Magnus Tofte Thisgaard, Industrivænget 7, 7323 Give 

Tobias Friis Nielsen, Hærvejen 244, 7323 Give 

Janni Petersen, Agerholmvej 9, 7323 Give



Øster Nykirke kirke

Døbte:

Begravede / bisatte:

Døbte:

Vonge kirke

16.10.2016 Milas Bruun Albrechtsen 
30.10.2016 Rasmus Langaa Bruun
13.11.2016 Sia Bering Henriksen 
27.11.2016 Ellen Redsted Therkildsen 

20.11.2016 Karoline Nielsen
04.12.2016 Mateo Scarpi

11.11.2016  Benny Kreutz 
12.11.2016  Ole Ørnsholt 
22.11.2016  Søren Amdi 
26.11.2016  Niels Voxtrup Petersen 
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11.11.2016  Benny Kreutz 
12.11.2016  Ole Ørnsholt 
22.11.2016  Søren Amdi 
26.11.2016  Niels Voxtrup Petersen 

Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk

Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk

Kirkesanger :
Esther Liboriussen

Kirkesanger :
Caroline Christensen

Kirkesanger :
Lars Petersen

Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk

Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give

Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48

E-mail:DER@km.dk
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GUDSTJENESTE
Dato: Helligdagens 

navn:
Øster Nykirke Vonge

26/2 Fastelavn 9:30 11:00 
5/3 1. s. i fasten 11:00 9:30
12/3 2. s. i fasten 9:30
19/3 3. s. i fasten 11:00 v/GBL
26/3 Midfaste 11:00 Konfir-

mandgudstjeneste
2/4 Mariæ bebudelses-

dag 
9:30

9/4 Palmesøndag 9:30 11:00
13/4 Skærtorsdag 16:00 v/GBL
14/4 Langfredag 11:00
16/4 Påskedag 10:00 + kirkekoret
17/4 2. Påskedag 9:30
23/4 1. s. e. påske 9:30 v/GBL
30/4 2. s. e. påske 10:00 Konfirmation 
7/5 3. s. e. påske 10:00 Konfirmation
12/5 Bededag 11:00 m/nadver
14/5 4. s. e. påske 9:30
21/5 5. s. e. påske 11:00 9:30
25/5 Kr. himmelfarts dag 11:00 v/GBL
28/5 6. s. e. påske 9:30 v/GBL
4/6 Pinsedag 11:00 9:30
5/6 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste i 

Thyregod
Friluftsgudstjeneste i 
Thyregod 

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af 
sognepræst Diana Elisa Rasmussen      
* GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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Så har Vonge Lopper haft åbent 4 weeken-
der, og jeg er egentlig godt tilfreds, det er fint 
besøgt, der er løbende gæster det meste af 
dagen, dog lidt mere søndage end lørdage.

Vi er lige nu 7 faste bode, men søger stadig 
gerne folk der er interesseret i at leje en bod, 
bare for en weekend, eller også for en længe-
re periode. vi har 7 ledige pladser i den store 
hal, og så kan vi udvide med  yderligere 4-5 
boder, i rummet ved siden af.. så få endelig 
ryddet op hjemme og kom hen til os.

Vonge Lopper
af Camilla Sørensen

Vi er glade for de mange gæster, og håber på 
at kunne få fyldt hallen igen, så der er meget 
mere at kigge på, når I forhåbentlig kommer 
igen.
Vi har salg af kaffe og kage, hvis I bare skul-
le have lyst til at tage eftermiddagskaffen hos 
os.
Der er planlagt marked 1. weekend i hver 
måned frem til og med Juni, og så vurdere vi 
fremtiden igen der og satser selvfølgelig på 
at vi fortsætter.

Hilsen Camilla Sørensen - Vonge Lopper

Vonge Lopper 

Bestil stadeplads 1.halvår 2017 
På ”Vonge Planteskole”, Kollemortenvej 4, 7173 Vonge 

Bestil stadeplads til følgende datoer: 

4. & 5. februar 

4. & 5. marts 

1. & 2. april 

6. & 7. maj 

3. og 4. juni 

Med åben i tidsrummet fra kl. 10.00 – 16.00 

Du har mulighed for at: 

 Købe en stadeplads (tag selv borde mv. med) 
o 2x3 m = 100 kr. pr. weekend 
o 3x3 m = 150 kr. pr. weekend (hjørneplads) 

 Sælge brugte ting, eller egne producerede varer 
 Stå sammen med op til 20 andre kræmmere 
 Skabe markedsstemning  

 

Vi sørger for: 

 Opmærkede stadepladser i lokale med højt til loftet 
 Markedsføring på sociale medier mv. 
 Gode parkeringsforhold  
 Adgang til toiletfaciliteter 

 

Vi ønsker ikke et ”made in China” marked – kun brugte ting og hjemmelavede 
produkter kan sælges. 

Stadeplads bestilles hos Camilla Sørensen på tlf. 29850979 eller hos Karina Simonsen 
på tlf. 26352747 efter først til mølle princippet.  

Kom og vær med! 
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Statsautoriseret Fodterapeut
af Lilly Jessen

18

Nu har vi fået en Statsautoriseret Fodtera-
peut, i lokalområdet.

Eva Ahrndt Laursen, der bor med sin familie 
på Hærvejen, har efter mange år i hjemme-
plejen, lige brugt 1 1/2 år på SU, for hver dag 
at køre den lange tur til Randers, hvor skolen 
ligger, for at uddanne sig til fodterapeut.

Et ønske, der længe har stået på ønskesedde-
len. Med hjælp fra manden, og at børnene er 
blevet større, - og så det, at have bedsteforæl-
drene inden for rækkevidde, har det kunnet 
lade sig gøre.

Selvom, det har været en omvæltning, at 
skulle til at ordne fødder på folk, var det ikke 
så grænseoverskridende, da Eva som hjem-
mehjælper, var vant til at komme i fremmede 
hjem, og var vant til at røre, og hjælpe men-
nesker med vask og i tøj, redde hår osv.

Eva kommer med armene fulde, for hele 
”klinikken” skal med ind, en lille stol til Eva, 
en stor ”taske”, bestående af, en god lampe 
og en ”fræser” med udsugning, hendes sam-
menklappelige vaskefad, sakse, file mm. Der 
ud over har Eva en mappe med journaler. For 
det at Eva er en autoriseret sundhedsperson 

gør at hun er forpligtiget til at føre journal.

Nå, behandlingen starter med et fodbad, - det 
er jo altid dejlig, ja, i sig selv giver det vel-
være. Så bliver der skåret hård hud af hæl, 
fod og tæer, klippes negle, fræses, rettes til 
ved neglerod, - kan nok mærke, det er an-
derledes, end når jeg selv klipper hård hud af 
med negleklipper..

Eva gør hele foden blød og dejlig, inden hun 
er færdig, skal der også mærkes puls to ste-
der på foden.

Eva fortæller, når vi nu i 1 1/2 år, har uddan-
net os som statsautoriseret fodterapeut, slår 
vi på at ”INGEN VED MERE OM FØD-
DER”, så er det faktisk sådan det er.

At gå til fodterapeut er meget andet end neg-
leklip og fjernelse af hård hud. Vi er uddan-
nede til at varetage fodterapien og plejen af 
fødder på diabetikere, mennesker med svære 
gigtrelaterede lidelser, svære fejlstillinger, 
sår, kredsløbslidelser, hudsygdomme, be-
handling af fodvorter, for tykke negle, svam-
penegle  og meget mere. Vi tænker forebyg-
gende og rehabiliterende.
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- Vi er også uddannede til at lave bøjler i fje-
derstål, der kan rette nedgroede negle, man-
ge forskellige slags aflastninger og indivi-
duelt fremstillede indlæg, der kan korrigere, 
optræne støtte og aflaste.

- Mange af os tænker slet ikke på vore fødder, 
før vi har fået problemer med dem. Mange er 
heller ikke klar over at mange knæ, hofte og 
rygsmerter kan stamme fra fødderne. Men de 
er jo kroppens fundament, og er der proble-
mer der, vil det ofte forplante sig til andre 
kropsdele.

- Vi ved også meget om sunde sko til alle 
slags fødder, creme til fødderne og fodgym-
nastik.

I øjeblikket er Eva ”omrejsende” Statsautori-
seret Fodterapeut, og glæder sig rigtig meget 
til at gøre noget for vore trætte, ømme eller 
på anden måde trælse fødder.

 Hvis man har en udvidet helbredsattest, eller 
er i Sygesikring Danmark gruppe 1 eller 2, 
kan der søges tilskud. Ikke med henvisning 
fra læge.

Eva foreslår, der går 5-6 uger mellem hver 
behandling.

Selv som nyuddannet terapeut, er der løben-
de kurser, som kan bygges på. Inden længe 
skal hun en dag på Esbjerg Sygehus, for at 
lære mere om sårbehandling ved diabetes 
patienter.

Eva har været på kursus i opbygning af kun-
stige negle i glasfiber, samt fransk lakering 
af negle.

Hun kunne også tænke sig et kursus i at ligge 
tape på fødder, især idrætsfolk har brug for 
det.

Vi ønsker Eva tillykke med uddannelsen, og 
ønsker for dig, du må få oprettet en kunde-
kreds, så vi kan beholde dig, - og du også kan 
blive ved at brænde for ”vore fødder”.

Tlf. her henviser vi til hendes annonce i bla-
det.

 www.vonge-kollemorten.dk
Det er lokalområdets hjemmeside, og vi vil gerne opfordre alle 

til at bruge hjemmesiden - både privatpersoner og foreningerne. 
Fortæl hvad der sker netop nu og om eventuelle kommende ar-

rangementer. Mail til estorgaard@email.dk med dit indlæg.
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Navn Adresse Kontaktoplysninger
Formand:
Erna Storgaard 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

Mail: bakkegaarden.m@dnsmail.dk
Kasserer:
Hanne Nørtoft Hærvejen 210, Kollemorten, 7323 Give Tlf. 40 87 28 59

Mail: h_t@jensen.mail.dk
Medlemmer:
Marianne D. Ny-
mann

Pilevænget 2, 7173 Vonge Tlf. 40 55 04 89

Mail: mdn@recker.dk
Niels Bork Pilevænget 3, 7173 Vonge Tlf. 40 43 66 16

Mail: nb@cad.dk
Anita Thisgaard Sønderhedevej 11, 7173 Vonge Tlf. 20 74 85 89

Mail: anitathisgaard@gmail.com
Jacob Lauritsen Nordvangen 2, 7173 Vonge Tlf. 31413454

Mail: jacoblauritsen@hotmail.com
Suppleanter:
Kris Sørensen Mølgårdvej 27, 7173 Vonge Tlf. 25442373

Mail: boble_kris@hotmail.com
Peer Attermann Sønderhedevej 13, 7173 Vonge Tlf. 30375972

Mail: attermann.peer@gmail.com

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

Hatten - Lokalrådet for 
Øster Nykirke Sogn

20
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Navn Adresse Kontaktoplysninger
Formand:
Erna Storgaard Kastanievænget 1, 7173 Vonge Tlf. 25 27 78 80 
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Se mere om lokalområdet på www.vonge-kollemorten.dk 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i lokalrådet, samt 
foreningsmøde for alle foreninger i  

Øster Nykirke Sogn 
 

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 18.00 
På Vonge Kro 

 
Program: 
18.00 Lokalrådet er vært ved aftensmad – lad Jer overraske! 
19.00 Foreninger og institutioner fortæller kort omkring status for eget område. 
19.30 Aftenens tema – et aktuelt tema tages op! 
20.00 Repræsentantskabsmøde i Lokalrådet. 
 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet: 
1. Valg af stemmetæller. 
2. Valg af dirigent. 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskabsfremlæggelse. 
5. Behandling af indkommende forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Godkendelse af budget. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
9. Valg af 2 revisorer og en suppleant. 
10. Evt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før repræsentantskabsmødet.  
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før 
mødets afholdelse. 
 
Tilmelding til spisning ved repræsentantskabsmødet bør ske senest d. 8. marts til Erna på tlf. 25 27 78 80 
eller mail osternykirkeweb@gmail.com  
 
Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, eller blot ”give en hånd med” i ny og næ – så er du mere 
end velkommen – der er altid plads til flere. – Vil du vide mere om arbejdet, så kontakt en fra bestyrelsen, 
du ser kontakt-oplysninger på hjemmesiden www.vonge-kollemorten.dk  
 

Vi glæder os til at jer.  
 

Med venlig hilsen  
 

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten 
 

Hanne Nørtoft, Niels Bork, Marianne Nymann, Jørgen Mikkelsen, Anita Thisgaard, Erna Storgaard, Jacob 
Lauritsen, Kris Sørensen, Peer Attermann 
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Træpiller
Gode, billige og lokalkendte

Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

Telefon:
23 48 02 92

SIKAVEJ 21 .  7160 TØRRING
TLF. 75 80 20 16

20 33 20 16

ono
● 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

danske praktiserende
arkitekter

A
S

Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

22
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Året hvor der blev investeret i nye redska-
ber, max totalhåndbold kom til Vonge, senior 
herrer i fodbold fik en ny træner, og vi kan 
igen prale af, at have ungdoms badminton.

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.

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 ge-
neralforsamling 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 badmin-
ton, men også håndbold har fremgang i med-
lemstallet, 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 ud-
øvere, vi alle ”kæmper om” – så det svinger 

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

Betaling via registre-
ringssystemet Con-
ventus, har også været 
et smertensbarn igen-
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 optæl-
ling af medlemmer. Noget der betyder rigtig 
meget, i forhold til de administrative opga-
ver, som vi jo synes skal fyldt mindst muligt, 
så vi har mere fokus på sporten.

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 me-
get interessant og sjovt indslag, hvor en del 
sponsorer dukkede op.

Alt i alt, et rigtig godt år, men masser af ak-
tiviteter, så hermed stor tak til alle der delta-
ger på den ene eller anden måde, om du er 
træner/instruktør, aktiv, sponsor, bestyrelses-
medlem, eller noget helt andet, er lige me-
get, vi løfter i flok, og gør det faktisk ganske 
godt.

2016 har været et fint år i ØNIF
af Erna Storgaard

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868
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af Maja Stounberg Franck og Nadia Gadeberg
Nyt fra håndbold i ØNIF

24

Vi har travlt i håndboldafdelingen – og det 
er rigtig dejligt. Lige nu arbejder vi både med 
den igangværende og kommende sæson. Det 
går godt – rigtig godt for håndboldafdelin-
gen. Vi har i ungdomsafdelingen afholdt 2 
max. total stævner på vores nye bane (i skri-
vende stund håber vi at kunne afvikle stæv-
net d.14/1-17, hvis ikke hullerne i taget igen 
driller os) Vi håber vi kan afvikle stævnet, da 
der er tilmeldt ca. 175 spillere.

Vores unge U6 hold har været ude at spille 
kampe 2 gange, og det er en fornøjelse at se, 
hvordan det lige pludselig går op for dem, 
hvad håndbold er. U8, U10 piger og U12 mix 
spiller fortsat DGI kampe og her er det lige-
ledes skønt at se, hvordan hver enkel spiller 
stille og roligt rykker sig spilmæssigt. Stor 
ros til trænere, hjælpetrænere og forældre.

Vores U10 drenge er efter jul rykket over i 
JHF turneringen, da de er blevet sammen-
spillet og manglede udfordringer. De havde 
derfor deres første hjemmekamp lørdag d. 
7/1-17 mod Hedensted og vandt deres debut 

12-11. En meget tæt og våd kamp. Vi må 
konkludere at det er meget utilfredsstillende 
at skulle spille på vådt halgulv. Vi håber vir-
kelig kommunen snart lytter til os.

I de kommende måneder afholder ungdoms-
afdelingen følgende stævner:

Lørdag d. 4-2-17: DGI U10/U12 stævne

Fredag/Lørdag d. 24/25-2-17: DGI overnat-
ningsstævne for U6/U8

Første halve sæson er veloverstået for seni-
ordamerne. Vi havde i denne sæson tilmeldt 
to hold, ét i serie 1 og ét i serie 2. 

Serie 1 kæmpede bravt og havde flere tætte 
kampe i deres pulje. Bl.a. lagde de sæsonen 
ud med et enkelt-måls-nederlag til puljens 
1’er. De endte med at blive puljens 3’er og 
sikrede sig derfor at forblive i serie 1 til næ-
ste delsæson. Stort tillykke og godt gået! 

Serie 2 havde ligeledes flere tætte kampe, 
men hvor flere desværre endte ud til mod-
standernes fordel. De endte med en sidste-
plads i deres pulje, men var egentlig glade 
for resultatet, idet det betød, at de her i næste 
delsæson skal spille i serie 3. Ti ltrods for 
niveauet passer fint til serie 2, så gav pigerne 
udtryk for, at de trængte til nogle flere sejre 
og til generelt at blive spillet mere sammen 
som hold. Det vil der nu være rig mulighed 
for. Faktisk har de allerede taget hul på før-
ste kamp i anden delsæson, hvilket bød på 
en overbevisende sejr over Billund på 24-9. 
Serie 3-damerne har endvidere besluttet at 
de ønsker at blive tilmeldt som motionshold, 
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så de er sikre på ikke at rykke op, selvom de 
skulle vinde deres pulje. På den måde vil de 
også have mulighed for, at ”låne” spillere fra 
serie 1, hvis der skulle være mandefald til en 
kamp eller to i løbet af sæsonen. 

I starten af første delsæson kom der spil-

lertilgang til dameholdene. Dette var både 
i form af for klubben helt nye spillere, men 
også gamle kendinge vendte snuden ”hjem” 
til ØNIF. Det er altid dejligt! Potentialet er 
stort og forventningerne høje, så det bliver 
spændende at følge damerne i næste delsæ-
son!

Forårsopvisning 2017
Så nærmerer vi os sæsonafslutningen for sæson 2016/2017. 

Det vil i år være søndag d. 19. marts 2017
Dørene åbner kl. 13.30 og indmarch kl. 14.00

Bestyrelsen forbeholder sig retten til ændringer.

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868
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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

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

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

Verners Køreskole
Mosevej 1

7173  Vonge

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

A. M. Rengøring
Er der beskidt så kommer vi tit

Ausra

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586

Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge

Danmark

Ledig

26

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       

  

 

Ledig

Undgå fravær i skolen til køretimer
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  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       

  

 

Bestyrelsen for Vonge & Omegns Borgerforening 2017 Bestyrelsen for Vonge & Omegns Borgerforening 2017

Formand 
Uffe Jensen 
Nordvangen 17, Vonge 
ufjvonge@gmail.com  
20 51 77 99 
51 27 10 38 

Kasserer 
Helle Hansen 
Haugstrupvej 3, Vonge 
helleh83@gmail.com  
27 28 35 16 

Medlem 
Martin Petersen 
Assenholtvej 3, Vonge 
Martinp718@gmail.com   
30 26 95 94  

2. suppleant 
Jørgen Egsgaard 
Hammer Møllevej 10, Vonge 
egsgaard@fiberpost.dk  
20 32 36 69 
 
 

 

 
 

Næstformand 
Jens Jensen 
Pilevænget 10, Vonge 
jens-pilgaard-
jensen@hotmail.com  
25 11 41 33 

Sekretær 
Janni Langelund 
Nordvangen 30, Vonge 
janni.lsp87@gmail.com  
27 28 68 71 

1. suppleant 
Søren Storgaard 
Kastanievænget 1, Vonge 
storgaard01@gmail.com 
30 22 14 24 
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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

Tlf. 75 80 33 41 (bedst kl. 16-18)

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give

Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

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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Vonge & Omegns Borgerforening 
Aktiviteter 2017 

Søndag d. 26. februar: Fastelavnsfest for børn 
Afholdes i samarbejde med Kollemorten Borger- & 
Ungdomsforening i Vonge-Kollemorten Hallen. 

Lørdag d. 10. juni: Arbejdsdag på legepladsen 
Legepladsen ved Nordvangen/Tornparken får sin årlige 

opfriskning. Alle er velkomne til en hyggelig dag, hvor vi hjælper hinanden 
med at gøre den sommerklar. 

Fredag d. 23. juni: Sankt Hans aften med LIVE musik 
Sankt Hans aften på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken. En hyggelig 
aften med fællesspisning ved grillen, bål og båltale. 
NYHED: I år med live musik af 5 KOLDE FRA KASSEN (kendt fra bl.a. 
Gudenåfesten og Musikcaféen) 

Søndag d. 3. – lørdag d. 9. september: Høstfest 
Den årlige festuge med masser af aktiviteter starter søndag med børnedagen 
og slutter lørdag aften med høstfesten i hallen med spisning, musik og dans. 
Arrangementet er i samarbejde med hallen og idrætsforeningen. 

Tirsdag d. 14. november: Generalforsamling 
Borgerforeningens generalforsamling afholdes i Vonge-Kollemorten Hallens 
cafeteria. Alle er velkomne – også dem med lysten til at hjælpe og dem med 
de gode forslag og idéer. 

Søndag d. 3. december: Juletræsfest 
Julearrangement med teaterstykket ”Ballonprofessor 
Bobbel”, efterfulgt af dans om juletræet, godteposer, gløgg 
og æbleskiver. Afholdes i samarbejde med Kollemorten 
Borger- & Ungdomsforening 

YDERLIGERE INFO VEDR. ARRANGEMENTERNE SLÅS OP VED HALLEN, SKOLEN, MIN 
KØBMAND OG PÅ FACEBOOK-GRUPPEN ”VONGE & KOLLEMORTEN” – SÅ HOLD ØJE 

MED OPSLAGSTAVLERNE. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER. 
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KOLLEMORTEN
TØMRER OG SNEDKER

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

7580 3398
alt i tømrer- og snedker-

arbejde udføres

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

PV Trætrapper
Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 ● Mobil 40 63 36 93

Trætrapper fremstilles efter mål

v/ Michael Kjær     Nordvangen 50, 7173 Vonge     M.  20 49 29 78     www.smkbyg.dk

 

Restaurant Ålbækken 

www.aalbaekken.dk 

restaurantaalbaekken@gmail.com 

Ålbækvej 20, Thyregod, 7323 Give 

Tlf. 30 51 09 64 

Følg os løbende ved tilmelding til vores nyhedsbrev via oven-
nævnte hjemmeside. Vi er også på facebook. 
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske 
vine – mad ud af huset – dejlige kaffer - salg fra vinkælder 
med udsøgte specialiteter. 

Ledig
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Bygade 34,  7173 Vonge
Mobil: 4079 7854 - www.vongenet.dk - Mail: bka34@youmail.dk
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Generalforsamling
Husk Vonge Antennelaug afholder ordinær generalforsamling

torsdag d. 16. marts kl. 19.30
i Vonge Kollemorten hallens cafeteria.

Dagsorden i henhold til laugets vedtægter.

Vil du have indflydelse på antennelaugets drift, evt. være med i bestyrelsen 
så mød op.

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 Gudenå-

festen 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. 
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