
Informationer om Vonge-Kollemorten 

Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte 

til vores område, så se her ! 

 

Vi har samlet diverse informationer om 

vores område i denne præsentation 

 

God fornøjelse 

 

 



Indhold i præsentation 

o Præsentation af området 

o Indkøbsmuligheder 

o Børnepasning 

o Skole 

o De ældre borgere 

o Idræt og foreninger 

o Naturen 

o Byggegrunde/boliger 



Præsentation af området 

Vonge-Kollemorten ligger i hjertet af Jylland – tæt på Den Gamle Hærvej 



Afstand til større byer er under 1 time 



Vonge består af cirka 400 husstande 



Kollemorten består af cirka 200 husstande 



Afstanden imellem de 2 byer er ca. 4 km 

I hele Øster Nykirke landdistrikt bor der omkring 1200 indbyggere 
 
Området tilhører Vejle kommune og er tidligere del af Give kommune 



Indkøbsmuligheder 

I såvel Kollemorten som i Vonge er der en sparkøbmand med attraktive 

åbningstider 

 

Hos købmanden i Kollemorten er der desuden en post-butik 

 

Børnetøjsbutikken Cool ligger på Tinnetvej i Vonge 

 

Derudover er der nogle mindre hobby-betonede butikker rundt  

omkring i området 

 



Børnespasning 

Børn op til 2 år og 9 måneder passes hos dagplejere i lokalområdet 

Derefter kommer de i børnehaven Kolbøtten som er beliggende i 

Kollemorten – i den gamle skole – her er plads til 79 børn 

 

Legepladsen ved Kolbøtten er meget attraktiv og kæmpestor – så der 

er masser af plads at boltre sig på 

 

Se mere om børnehaven på hjemmesiden 

hvor du også kan se alt om åbningstider mv. 

http://www.kolbotten.vejle.dk/page4948.aspx


De store børn 

Inden børnene begynder i skole starter de i før-SFO fra 1. april i 

Regnbuen, som ligger ved Øster Nykirke Skole i Vonge. 

 

Herefter går de i SFO indtil de er i 2. klasse, hvor de pr. 1.april starter i 

Hattehuset, som er en selvejende institution for børn til og med 6. 

klasse.  

 

Hattehuset har desuden åben for de 13-18 årige mandag og onsdag 

aften. 



Øster Nykirke Skole 

Øster Nykirke Skole har cirka 180 elever fra børnehaveklasse til og med 

6. klasse. 

Efter 6. klasse kommer børnene til Thyregod skole som ligger ca. 12 km 

fra skolen i Vonge. 

 

Skolen er renoveret i 2001/2002, og 

fremstår nu som en åben, lys og 

fleksibel skole. 

 



De ældre borgere 

Er man af den ældre generation, og kan man klare sig i eget hjem er 

vores område et aktivt sted at bo. 

 

Club 99 er foreningen for aktive ældre, hvor cirka 90 borgere fra hele 

området mødes til forskellige aktiviteter – det kan være tæppecurling i 

hallen, kroket, petanque, vandreture, udflugter og diverse 

foredrag/underholdning i hallens cafeteria. 

 

Der er mere information om Club 99 på www.vonge-kollemorten.dk 

under fanen ”den ældre generation” 

http://www.vonge-kollemorten.dk/
http://www.vonge-kollemorten.dk/
http://www.vonge-kollemorten.dk/


Idrætslivet 

Idrætsforeningerne byder på: 

 

o Fodbold 

o Håndbold 

o Gymnastik 

o Badminton 

 

Desuden har man i foråret 2013 startet såvel en løbe- som en cykelklub 

 

Der er altid mulighed for at komme med ideer og inspiration til nye 

tiltag. 



Øvrige foreninger 

Af øvrige foreninger i området kan nævnes: 

 

o KFUM Spejderne med fast base i Kollemorten 

 

o Vonge & omegns borgerforening 

 

o Kollemorten borger- og ungdomsforening 

 

o Lokalrådet Hatten 



Sommerfest og høstfest 

Faste årlige indslag i området er: 

o Sommerfest i Kollemorten 

o Høstfest i Vonge 

 

Her står lokale kræfter for at afholde aftenfest, men arrangerer også 

optog for områdets borgere og diverse andre festlige indslag i løbet af 

nogle dage. 

 

 



Foreningsbladet 

Foreningsbladet for Øster Nykirke sogn udkommer 4 gange om året og 

sendes til samtlige husstande i området. 

 

 

Her står der en masse om nyheder fra 
området, skolen, kirken osv. 
 
Alle har mulighed for at komme med input til 
bladet, der har en fast redaktion på 4-5 
personer. 
 
Desuden har mange lokale erhvervsdrivende 
en lille annonce i bladet. 



Naturen i området 

Naturen i vores område er fantastisk: 

o Gudenåens og Skjernåens udspring/kilder 

o Hærvejen 

o Tinnet krat 

Alt i alt masser af natur og stilhed 



Byg og bolig 

Desværre er der kun byggegrunde til salg i Vonge for øjeblikket – men 

vi har huse til salg så kig på boligsiderne, og du finder os ! 

Der er enkelte grunde 
til salg på Kastanievænget 
i Vonge 



Vil du vide mere ? 

Er der spørgsmål eller andet I ønsker belyst, så tag et kig på vores 

hjemmeside – eller skriv til osternykirkeweb@gmail.com som vil sørge 

for, at der gives svar. 

 

Tak fordi du kiggede med 

 

 

mailto:osternykirkeweb@gmail.com

