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Fodbold oprykning
Så er vi kommet ind i vinter månedene som også har sin charme selv om den også får os til
at trække mere indenfor i vore huse. Men det er stadig en aktiv tid for det som foregår rundt
omkring i vores lokal område og det er jo glædelig.
Noget af det som er med i dette bladet er presentation af Vonges nye købmand, nyt fra Krea
klubben, Hattehuset som fejrer 20 år, spejdere på sommerlejr i Sønderborg, hvordan høstfesten gik i Vonge, lidt historie fra en gammel Vonge borger, og en vandretur på Camønoen.
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Ny købmand i Vonge fejret –
butikken fylder 100 år
af Erna Storgaard

D

en nye købmand i Vonge, Erik Videbæk,
er ikke mere end lige kommet i gang, inden
festlighederne går i gang, butikken fylder
100 år og det skal fejres.

rige personale, har drevet butikken hen over
sommeren, noget der sikkert ikke har været
en let opgave, men alle har givet den en skalle, og gjort det rigtig godt.

Fin opbakning til receptionen

Butikken fylder 100 år

Erik Videbæk, der stammer fra byen, er ny
købmand i Vonge, hvilket blev fejret ved en
reception d. 6. oktober.

Birger Hansen, der tidligere har drevet butikken, og faktisk haft Erik som elev for en del
år siden, har gjort opmærksom på at butikken
faktisk kan fejre sine første 100 år, hvilket
jo er noget af en præstation, når man tænker
på alle de butikker der rent faktisk er lukket.

Ved receptionen var der et stort ostebord,
diverse pølser, chips, chokolade og diverse
drikke, som alt sammen fik meget ros – men
det smagte jo også bare herligt.
Samtidig med, var der også lejlighed til at
sige tak til Berit, som sammen med det øv-

Derfor skal dette jubilæum naturligvis fejres.
Hvad og hvornår vides ikke i skrivende stund
(midt i oktober), men der afholdes et jubilæumsarrangement, inden vi kommer ind i
2018, og sikkert i starten af december – men
hold øje med opslag herom.
Vigtigt at der bakkes op om butikken
Erik og Berit er et godt makkerpar, der nu
driver butikken videre, som chef og souschef, naturligvis i samarbejde med det øvrige
personale, som er med til at stemningen er i
top, og kunderne ekspederes på bedste vis.
Det bemærkes dog, at de ikke kan gøre det
alene, for opbakningen til butikken er ufattelig vigtig, så hermed en opfordring til at
foretage dine indkøb lokalt, det har en meget
stor betydning for byen, også i fremtiden.

Erik Videbæk er ny købmand i Vonge – ved receptionen
d. 6. oktober.
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Tak til Erik og Berit for snakken, en regnvejrsdag i oktober.

Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.

Indhold
Ny købmand i Vonge fejret - butikken
fylder 100 år................................ 2

Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.

Foreningsnøglen............................... 4

REDAKTION

Stafetten - Lærkevej 3...................... 7

kontakt
hattebladene@gmail.com

Nyt fra Krea klubben i Vonge.............. 8
Hattehuset fejrer 20 år...................... 9

ANNONCERING

Ombord på Kolbøtten...................... 11

kontakt
hattebladene@gmail.com

Sidste nyt fra Øster Nykirke Skole.... 12

LAYOUT

Nyt fra Vonge-Kollemorten Spejderne.13

Geir Karsten Riis
239 69 239
geirkarsten@hotmail.com
TRYK
Offset-Hjørnet
Skovparken 4
8783 Hornsyld
75 68 80 79
mail@offsethjornet.dk
BAGSIDE
Høstfest optog i Vonge
DEADLINE
Materiale til nummer 1/18
(udkommer ultimo februar)
afleveres senest:
10. januar 2018
på
hattebladene@gmail.com
Der tages forbehold
for trykfejl og ændringer
i foreningernes
arrangementer efter
redaktionens udløb.

Sommerlejr i Sønderborg................. 15
Sikke en Høstfest........................... 16
En snak om gamle dage med Eva i Vejle
................................................ 18
Club 99......................................... 19
Vandretur på Camønoen.................. 21
Nyt fra håndboldbestyrelsen............. 25
ØNIF´s damer på teambuilding........ 26
ØNIF afholder Generalforsamling den
4. februar 2018......................... 29
Vonge Antennelaug......................... 30
Vores Forsamlingshus Kollemortenhus...
................................................ 34
EN STOR TAK Til alle vore sponsorer. 37
Juletræsfest 2017........................... 38
Alle tilflyttere inviteres til informationsaften.................................... 39

3

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
Udlejning: tlf. 75 80 35 33
jlkollemorten@gmail.com
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
Kevin Byskov
41 86 13 18
kebskv@gmail.com

ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
lesen@sol.dk
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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
Lærkevej 3.
ved Janne Christensen

V

ores familie består af far, Klaus Frank
Mogensen 36 år, mor Janne Christensen 35
år, vores 2 børn Milas Frank Christensen på
5 1/2 år, han er fra feb 2012 og Kaja Frank
Christensen på 3 år, hun er fra sep 2014 og
så selvfølgelig til slut vores dejlige hund
Malou. Hun er en blanding af Fox terrier og
dansk/svensk gårdhund på snart 8 år.
Oprindeligt stammer vi begge fra området
omkring Farre og Lindeballe, og da vi flyt-

og kigge på en del
huse, men uden at
der lige var det vi søgte, men lige pludselig
var det der, huset i Vonge, passende afstand
til familie og arbejde. Især Klaus´ familie
er tæt på, da hans bedstemor og morbror er
blevet vores genboer, noget som både os og
ikke mindst vores børn elsker. Det er så hyggeligt at gå over til oldemor og kigge hvad
der er i drivhuset. Måske giver hun en is? :-)

tede sammen tilbage i 2003, blev det Vejle
valget faldt på. Klaus havde været med til
at ombygge nogle nye Kvickly butikker for
COOP, og var lovet en stilling når butikkerne
var klar til åbning. Han blev tilbudt en stilling som salgsleder i Kvickly Vejle, så derfor blev det Vejle der blev vores første fælles
base. De første 5 år vi boede i Vejle boede vi
til leje, derefter købte vi en lejlighed på Vesterbrogade i Vejle. Den havde vi så i 2,5år,
hvorefter lysten til at få et hus blev så stort at
vi solgte lejligheden og gik på jagt efter en
passende hus, for vores fremtid. Vi var ude

Begge børn går i børnehave i Kolbøtten i
Kollemorten og er rigtig glade for det.
Klaus er udlært butiksassistent i sin tid i
Kvickly Grindsted og arbejder nu ved HTH
køkkenforum i Vejle. Der har han været i 10
år nu med forskellige arbejdsfunktioner. De
sidste 3 år har han kun siddet med kunder fra
Preben Jørgensen huse.
Jeg selv er udannet social og sundhedsassistent ( ssa ) tilbage i 2008 og arbejder på
Højagercentret i Jelling. Jeg var så heldig at
komme i min sidste praktik på Højagercentret i ” Oasen ” og blev tilbudt fast stilling i
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samme hjem såfremt jeg bestod min afsluttende eksamen.
Det er nu 9 år siden og jeg er stadig glad for
at være der. Jeg arbejder i blandede vagter
med dagvagter og aftenvagter, hvilket jeg er
rigtig glad for selvom det til tider giver nogle
udfordringer ifh til at hente vores børn i børnehave.
Klaus arbejder jo som sagt i butik med lidt
lange åbningstider. Der er vi så heldige at
børnenes bedsteforældre ( Klaus’s forældre )
bor tæt på og gerne henter børnene ca 1 gang
i ugen. Det er virkelig kvalitetstid for børn
og bedsteforældre.

Når den ikke står på arbejde så nyder vi godt
af, at vi har fået nogle fantastiske venner og
naboer i Vonge.
Derudover har vi begge lidt bestyrelsesarbejde, Klaus er i badminton bestyrelsen og
jeg i hallens bestyrelse.
Lidt sport bliver det også til. Kaja går til
gymnastik, Milas til håndbold, Klaus til badminton og jeg selv til motionsboksning.
Alt i alt går en uge hurtigt her på Lærkevej,
men vi nyder det og har det alle godt :-)
Stafetten sender vi videre til:
Bettina og Renè Famer Hansen
Hærvejen 199 i Kollemorten

Nyt fra Krea klubben i Vonge
af Kaj Erik Nielsen

L

idt nyt fra Krea klubben i Vonge.
Vi er lige nu ved at lave juletræstæppe til hallen. Borgerforeningen har spurgt om vi ville
lave et juletræstæppe, Så den kan blive klar
til jul.
Hvis du er nysgerrig så kom om og kik. Vi
har det hyggelig og sjov. Det er hver tirsdag
aften fra 19 til 21 på Vonge skole.
Man kan lave hvad man har lyst til, vi har
også lavet et program, hvor der er nye emner
på hver anden gang.
Man behøver ikke deltage i det der er på programmet. Man kan tage sit strikketøj eller
hvad man lige har gang i med, man kan også
bare tage snakketøjet med, hvis man har lyst
til det.
Man kan tage sin aften kaffe med, hvis man
har lyst til det.
Program kan findes på facebook under
KREA-klubben Vonge Kollemorten. Der er
også mange opslag fra de forskellige ting der
er blevet lavet.
Det er gratis at deltage, man skal selv have
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materialer med. Nogle gange kan man købe
af andre deltager.
Så kom frisk om og kik og evt. deltag. Måske
du har en god ide vi kan lave i krea klubben.
Man behøver ikke komme hver gang. Det er
også for børn/unge.
Vi har lidt forskelligt værktøj, som vi har fået
sponsoreret af høstfest udvalget
Nu bliver det snart jul og tid til juledekorationer og måske julegaver du selv har lavet i
Krea klubben.
I år er der bla. Lavet Decopage på sten, nogen har syet t-shirt, malet på glas, lavet sjove
lamper, lavet ting i gummi, malet på sten.
Og meget mere. Så plejer vi at have en rigtig
hyggelig juleafslutning.

Hattehuset fejrer 20 år
af Torben Spejlborg

D

a vi i år kan skrive 1. oktober 2017 er
det 20 år siden Hattehuset slog dørene op
første gang. Dengang som det en selvejende
institution og uden nogen form for aftale om
offentligt tilskud. Der var en årsløn til den
ansatte leder og ca. 25.000 kr. til at komme
i gang for. Ikke mange penge – men det gik
jo alligevel.
Jeg husker opstartsdagen som var det i går.
Ville eleverne melde sig ind i klubtilbuddet
om eftermiddagen? Ville de unge mennesker
komme i ungdomsklubben om aften?
Det ville de.
I løbet af 14 dage havde klubtilbuddet om
eftermiddagen 35 medlemmer i alderstrin
4. – 7. klasse og ungdomsklubben 40 – 50
medlemmer i alderen 14 – 18 år. Så der
var nok at se til, når man var den eneste
på lønningslisten. Heldigvis var der stor
opbakning af frivillige, som kom og gav en
hjælpende hånd.
På grund af den store opbakning fik vi pengene til at række i næsten 2 år. Herefter blev
der med daværende Give Kommune lavet en
driftsaftale. Det holdte hårdt, men kommunen havde svært ved at komme uden om os,
da vi på det tidspunkt havde flere medlemmer end den mindste kommunale institution
i Give Kommune.
Derefter kunne jeg begynde at ansætte personale. Den første fastansatte medarbejder,
Karin Lauersen, holder ved endnu. I dag er
hun fast morgenåbner i Regnbuen, har eftermiddagstimer i Hattehuset og en aften i
Ungdomsklubben. Derudover er hun vores
stabile vikar på skolen.
I 2005 var Hattehuset blevet for lille. Med
over 100 medlemmer i klubtilbuddet var
pladsen ved at være noget trang. Derfor lejede vi den gamle børnehave i Vonge Krudthuset, da den blev tom.

Omkring 2006 var der 120 medlemmer i
klubtilbuddet og 8 ansatte i Hattehuset. Ungdomsklubben havde mellem 80 og 100 medlemmer.
Skolereformen!
I 2014 kom skolereformen. Elevernes skoledag ville blive ændret meget og SFO/
klubtiden ville blive markant mindre. Derfor
besluttede forældrebestyrelsen for Hattehuset og jeg at meddele kommunen, at vi ikke
længer kunne løse opgaven som selvejende
institution.
Vejle Kommune valgte at virksomhedsoverdrage os til Øster Nykirke skole. Det betød,
at alle medarbejdere fulgte med over på skolen og blev tilbudt arbejde der. Hattehusets
tilbud til medlemmerne kører videre.
Var det den rigtige beslutning?
Det var hårdt den dag, hvor jeg - med en
klump i halsen - skulle ringe til kommunen
og sige, at vi ikke kunne løse opgaven som
selvejende institution fra 1. august 2014.
Det var jo ens hjertebarn, man måtte opgive.
Men efter beslutningen var taget og samarbejdet med skolen gik i gang, har jeg ikke et
sekund været i tvivl om, at det var den rigtige
beslutning. Hattehuset har altid haft et godt
samarbejde med skolen. Med sammenlægningen er samarbejdet bare blevet fuldendt
og styrket for dem, som det hele drejer sig
om – vores kære elever.
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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

Ombord på Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen

K

olbøtten sejler videre mod nye eventyr.
Vi har en masse små passagerer med på turen, og nye er også kommet til og hurtigt blevet en del af gruppen. Et skib som Kolbøtten
står aldrig stille, forandringer følger altid
med på nye togter.
Nogle er stået af skibet. Chanette, vores kok,
har fundet et andet skib at sejle med, Poul,
vores pedel trængte til at komme på land og
inden længe, skal vi også sætte vores studerende, Katja, i land. Det har været fantastisk
at have dem alle med, og de vil blive savnet.
Vi har fået en ny mand ombord; Finn, som
er vores nye kok. Han har masser af gode
idéer, han laver mange spændende retter i
køkkenet, som vi madmodigt smager på. Ud
over det, så har Finn rigtig mange børn med
i køkkenet. Små grupper hjælper med alt fra
at dække rulleborde, til at skrælle grøntsager,
smøre rugbrød, og ordne frugt eller brød. De
børn som deltager, er med i en lærerig proces, hvor der snakkes, smages, opleves og
udforskes omkring alle opgaver i køkkenet.
Vi har også fået en ny kvinde ombord; Heidi.
Heidi er pædagog og tilknyttet Billestuen.
Hun har særlig fokus på sprog og hun er fuld
af gode idéer, sjove sange og remser, og hun
bliver en vigtig del af at skabe et fagligt, roligt, spændende og rart miljø på Billestuen.
Med den nye besætning på plads og masser
af små passagerer, er vi klar til nye eventyr.

Høstfesten blev alt
sammen afleveret i
køkkenet, hvor Finn, sammen med børnene,
tryllede det om til alverdens lækre sager.
Kursen er lagt for hele efteråret – og KROPPEN PÅ TOPPEN er den vej vi alle sejler.
Hver morgen starter med fælles ”godmorgenkrop” i gymnastiksalen, og så er vi ellers klar til dagen. I gymnastiksalen hænger
silhuetter af alle børn, og de er så småt ved
at få øjne, ører, næse og mund alle sammen.
Undervejs har det givet anledning til mange
gode snakke om vores krop og hvad den kan.
Kropstemaet er fælles og skinner igennem i
de fleste aktiviteter: Samlinger med sange og
lege om kroppen, spil, billeder og film om
kroppen. Den fælles kurs er med til at skabe
en fælles faglig udvikling og sparing for alle
ombord, og en rød tråd i hverdagen for børnene.
Og med alt den megen bevægelse hver dag,
er det også vigtigt at få ro på kroppen. Vi har
indført ”tøffetid” hver dag efter middagsmaden. Det er med til at skabe ro og giver et fint
afbræk fra de mange travle aktiviteter som
hverdagen byder.
Vi sejler videre ad samme kurs KROPPEN
PÅ TOPPEN, frem til jul, og glæder os til
at udvikle og udforske endnu mere om kroppen.

Kursen er sat mod efteråret og først var der
den årlige og traditionsrige Høstfest. Alle
børn havde medbragt en lille høst hjemmefra; æbler, blomster, majs, græskar, hindbær,
korn osv. Efter en fællessamling med efterårssange i gymnastiksalen, gik alle børn
i grupper og fremviste stolt hvad de hver
især havde med. Vi fik set, mærket, lugtet og
smagt på en masse gode sager. Resterne fra
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Vigtige datoer fremad:
13:10:
26.10:
14.11:
28.11:

Motionsdagen
Forældrekaffe
Forældrekaffe
Dekorationsdag biller

29.11:
14.12:

Dekorationsdag mariehøns
Lucia fest

Sidste nyt fra
Øster Nykirke Skole
af Torben Spejlborg

Ø

ster Nykirke skole er en
skole, hvor det stadigt er muligt at købe skolemad. Skolemad, der er lavet fra bunden. Birte, som er ansat til at
varetage opgaven, har været
ansat i 10 år og i næsten lige
så mange år har det været muligt for eleverne at bestille deres
mad på skolen.
Skolemadsordningen fungerer på den måde,
at man bestiller mad for en periode. Typisk
er det for 3 – 4 måneder ad gangen. Man kan
så selv vælge hvilke ugedage man ønsker
mad i perioden. Er det bare en eller to dage?
Eller ønsker man alle fem dage?
Birte laver madplan for 14 dage ad gangen.
Det er ikke en madplan, hvor man kan vælge
12

mellem flere menuer. Men står
der f.eks. frikadellesandwich
på menuen, ja så sammensætter man selv sin sandwich.
Er det pastasalat – så blander
man selv sin pastasalat. Birte
og en af de øvrige medarbejder står og vejleder eleverne,
når de kommer til madordningen
for at ”sammensætte” dagens ret, for
at sikre, at eleverne også her udfordrer sig
selv smagsmæssigt, når de sammensætter
deres mad.
Men skulle der nu være noget på menuen,
som ikke lige faldt i smag, så er der altid et
alternativ i form af brød og pålæg, så ingen
skal gå sultne til undervisning igen. Ca.
havdelen af skolens elever er med i madordningen.

Nyt fra Vonge-Kollemorten Spejderne
af Line Jeppesen

H

os spejderne i Vonge-Kollemorten gruppen har der været fuld fart på, efter en veloverstået Spejdernes Lejr i Sønderborg, hvor
både store og små havde nogle dejlige, om
end våde, dage.
Først i september blev der indbudt til arbejdsdag på spejderpladsen. Fremmødet var
ikke for stort, men de der dukkede op fik lavet en masse og der var opgaver til alle. Der
blev sat nye overliggere på raftegården, slået
græs, sorteret rafter, ryddet op i brændeskuret, malet shelters og flagstang, beskåret buske og meget mere.
September stod i jubilæets tegn, da det er
60 år siden at Knud og Flemming for første
gang indbød til Drengeklub på den gamle
skole i Oksenbjerge. Dagen blev fejret på
spejderpladsen med forskellige aktiviteter,
taler, masser af kage og godt humør. Tak
til alle, der dukkede op og tak for gaver og
sponsorater.
I oktober var spejderne og deres forældre at
finde i Linnet Krat, for her skulle der samles

50 kg agern. Disse skal i løbet af de næste 3
år blive til en ny skov med krumme egetræer.
Julen begynder i november. Den første onsdag i november kommer spejderne rundt i
Vonge og Kollemorten for at sælge julekalendere, så tag godt imod dem når de kommer. Der er mulighed for at vinde fine præmier og overskuddet går til spejderarbejdet i
Vonge-Kollemorten.
I december vil spejdernes tombola være at
finde i forbindelse med juletræstænding i
Vonge d. 3/12 samt hos købmændene i løbet af december. Igen i år med en masse fine
præmier. Vi glæder os til at se jer.
Det næste store projekt er hytten på spejderpladsen. I takt med at gruppen har haft vokseværk er hytten blevet for lille, så det sidste
års tid er der blevet søgt forskellige fonde om
tilskud til udvidelse af hytten. Vi er næsten i
mål, men findes der lokale erhvervsdrivende
eller private, der har lyst til at bidrage med et
sponsorat, hører vi gerne fra jer.

13

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

Sommerlejr i Sønderborg
af Laurids Olesen

D

a jeg i sommerferien var med på spejdernes lejr 2017, oplevede jeg en masse spændende ting.
Vejret var desværre ikke med os i hele ugen,
og det våde vejr gav os en masse ekstra udfordringer. Men når man er spejder, er man jo
beredt på lidt af hvert. Det regnede heldigvis
ikke hele tiden. Lejren var godt planlagt, og
vi havde fået tildelt en god placering på den
store plads. Vores ledere havde brugt meget
tid på træning og forberedelse til turen. Så da
alle hjalp til, da teltene skulle rejses, fik vi ret
hurtigt en rigtig god camp.
Aktiviteterne var gode og godt gennemtænkt
og også lidt udfordrende. Jeg lærte en masse
ting, som jeg sagtens stadig kan bruge, næste gang jeg er på lejr. Når det var godt vejr
udnyttede vi det hele tiden, og når det var
dårligt vejr, så var det altid godt, at vi havde
husket den rigtige/gode påklædning.
Vi delte lejr med en canadisk spejdertrop,
som vi selv havde udvalgt efter at de havde
tilmeldt sig lejren. Vi lærte meget om hinandens måde at være spejder på, og vi fik
snakket rigtig meget engelsk. Sammen kom
vi ud på de mange forskellige, og meget
spændende, aktiviteter. Jeg fik et rigtig godt
sammenhold med nogle af canadierne, som
jeg stadig skriver med. Det var mega-fedt, at
de gav os nogle af deres medbragte canadiske spejdermærker, så vi også havde nogle
mærker at bytte med, og på den måde har jeg
nu en masse forskellige spejdermærker, som
jeg er superglad for.

uge, og at jeg ikke kunne overskue det til
sidst, men efter et par dage var det ligesom at
være på ferie. Det var en superfed oplevelse.
Vi havde en vild god tur, og jeg kom derfra
med en masse erfaring og mange sjove oplevelser.
Mine spejdervenner siger følgende om lejren:
Fedt med de store lejrbål (knap 40.000 spejdere på et sted), sjovt med de canadiske sketches, da vi havde lejrbål på egen lejrplads,
kæmpehoppeborgen var fed. Sjovt at være
til sønderjysk kaffebord med vores naboer,
en gruppe, som vi slet ikke kendte før lejren,
sjov oplevelse at være med på et løb, hvor
der var rod i Danmarkshistorien, rigtig godt,
at vi havde fået sponseret et mastesejl. Superflot vartegn (en spejderstøvle).

Jeg håber meget på, at vi en dag får mulighed
for at besøge vores spejdervenner i Canada.
I starten tænkte jeg, at det ville blive en lang
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Sikke en Høstfest
af Erna Storgaard, Høstfestudvalget

Traditionerne

står i kø, når der holdes
Høstfest i Vonge, men der var også plads til
fornyelse til dette års festuge, som slap for
alt for meget regn.
Søndag er børnenes dag, lidt endnu…
Børnegudstjeneste, legetøjssalg/-bytte og
konkurrencer for de mindste, det er indholdet af opstarten på Høstfesten. dog uden at
vildt mange deltager, men de der var tilstede,
havde det bestemt hyggeligt med masser af
sjove konkurrencer og leg ved hallen.
Der tales dog lidt om at ændre på konceptet
til næste år, så lad os se hvad 2018 byder på.
Masser af gevinster til årets banko
Bankospillet torsdag aften er også en af de
helt faste, traditionelle punkter i en Høstfestuge i Vonge, og således også i år, hvor
omkring 90 gevinster blev slæbt ud af
hallen efter en aften i bankospillets tegn.
Stor tak til alle, der gør dette muligt, alle
sponsorgaver har rigtig stor betydning for
dette arrangement.
Fredag med klovneløb – en stor succes

Traditionen blev brudt fredag aften, da
der var Høstfest klovneløb, med masser af
deltagere, som valgte at løbe eller gå 4 eller
6 km, hvorefter de fik udleveret en klovneløbsmedalje ud over den klovnenæse de fik
inden start. Dette løb betød, at vi kunne donere hele 7700,- kr. til De Danske Hospitalsklovne, hvilket vi er meget stolte af. Men det
kunne jo ikke lade sig gøre ude alle I deltagere, så hermed en stort rungende klovn-tak
til alle, der valgte at støtte op om dette nye
tiltag.
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Fredag bød også på minifestval og rafleturnering, samt naturligvis salg af burgere på
festpladsen.
Morgenkaffe, optog, skydning og aftenfest
Vi er løbet tør for smør, lød det lørdag morgen i hallen, for rigtig mange havde valgt at
lægge vejen forbi hallen denne morgen, til
gratis kaffe og rundstykker, som for nogens
vedkommende blev uden smør, men det gik
nu fint alligevel.
Derudover var optoget igen i år helt fantastisk, med masser af supergode indslag. Hatten af for alle jer, der har arbejdet mange
timer for at gøre optoget festligt, det er helt
fantastisk.
Fuglekongen Klaus Mogensen måtte se sig
besejret og afleverede således den ærefulde
kæde til Kim Dresler.
Aftenfesten lørdag lukkede 300 betalende
gæster ind – hvoraf omkring 220 var til
spisning, og de resterende kom ind efterfølgende, så det er rigtig fint. Maden til lørdagsfesten stod Vonge Kro for og det var rigtig
lækker mad.
Uddeling af midler fra Høstfesten
Tidligere år har der efter Høstfesten været
uddeling af midler til Vonge og omegns foreninger mv. I år er der dog planer om at investere i diverse ting, så der planlægges ingen
uddelinger i 2017. Hvad overskuddet beløber sig til er ikke kendt i skrivende stund.
Høstfestudvalget i forandring
Høstfestudvalget bestod i 2017 af Didde
Lundfold, Zenja Johansen, Louise Callesen,

Martin Møller, Lars Storm, Bente Simonsen,
Per Vestergaard, Jørgen Buch, Erna Storgaard samt Gitte Kjær, der primært tager sig
af de økonomiske sager sammen med Tove
Malberg.
Dette ændrer sig til næste år, da Bente Simonsen og Erna Storgaard træder helt ud af
udvalget, mens Jørgen Buch og Per Vestergaard ikke længere deltager i møderne, men

vil være med i alle de praktiske gøremål. Der
er flere potentielle kandidater til det kommende udvalg og det er noget det eksisterende udvalg tager hånd om.
Nu går Høstfestudvalget i vinterhi og starter
snart op igen med at planlægge Høstfesten
2018. En STOR TAK til alle, der har været
med til at gøre Høstfest 2017 festlig og fornøjelig, ikke mindst til alle, der giver et nap
med før, under og efter.
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En snak om gamle dage
med Eva i Vejle
af Erna Storgaard

J

eg husker tydeligt soldaterne efter 2. verdenskrigs afslutning, siger Eva Therkelsen,
der har boet i Vonge som barn, men nu er
bosat i Vejle.
Eva er født tilbage i 1932, og er dermed 84
år gammel. Hun er en frisk ældre dame, der
trækker lidt på det ene ben, men det er nu
fordi hun har brækkede hoften/benet i foråret, og ikke helt er kommet sig over det
endnu. Hun bor i en lille lejlighed lige ved
siden af Vejle Sygehus, lidt oppe i højderne,
så der er et fint udsyn fra den lille altan.
Høstfesten i Vonge er årsag til dette besøg
Anledningen til besøget var, at jeg havde
siddet ved siden af Louise Jessen ved Høstfesten, hvor snakken faldt på forskellige emner, også lokalhistorie, som er min store interesse. Louise, der arbejder i hjemmeplejen,
kunne fortælle, at hun, for noget tid siden,
havde haft en ældre kvinde med på køretur
i vores område, som var kvindens hjemegn,
og at det måske var en idé at vi besøgte hende for at høre om hendes liv og levned.
God ide, som nu er ført ud i livet.
En frisk dame fortæller om sit liv
Eva blev født i 1932 på en lille ejendom på
Sønderhedevej 16. En ejendom, som hendes
forældre, Anne og Rasmus Therkelsen selv
havde bygget (er ikke helt klar over om der
var en anden ejendom inden da). Eva voksede op her med sine 3 større brødre.
I året 1946 flyttede forældrene ind i lejligheden ved Metodistkirken i Vonge, og broderen Viggo og hans kone Signe overtog ejendommen i Sønderhede.
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Eva fortæller, at hun gik til konfirmandundervisning i forsamlingshuset på Kollemortenvej sammen med øvrige konfirmander fra
hele området. Kort efter konfirmation kom
hun ud og tjene to forskellige steder i Vonge
området, blandt andet på ejendommen på
Grejsdalsvej 1. Først i 1950’erne startede
hun på sygeplejeuddannelsen, og var færdig
i 1955, og arbejdede som sygeplejerske flere
steder.
Lidt specielt var det at være på Grønland i
1960’erne, hvor hun sejlede med tuberkuloseskibet Misigssût (fundet på nettet efter
besøget), der sejlede op og ned langs kysten
og besøgte samtlige beboede steder. Denne
periode har sat sig tydelige spor, også i hjemmet, hvor der var flere minder fra Grønland.
Evas arbejde som sygeplejerske stoppede
desværre brat i 1982, hvor hun blev påkørt,
mens hun var på arbejde, og derefter blev tildelt førtidspension.
Minder var der masser af
Snakken med Eva var rigtig god, og minderne kom for alvor frem, da vi fandt gamle
billeder fra lokalområdet på den medbragte
computer. Eva genkendte de fleste steder, såsom Brugsen, smeden, caféen – med salen,
osv. Der var jo masser af butikker og mindre
erhverv dengang.
Billederne fra mejeriet var helt specielle, da
hendes far havde arbejdet som mælkekusk
her, mens hendes mor tog ud som kogekone.
Begge forældre er begravet på kirkegården
i Vonge. Her var hun naturligvis forbi sammen med Louise, den dag i sommer.

Stor tak til Eva, for snakken, og chokoladen
vi fik undervejs. Det var dejligt at møde dig,
og høre dine historier fra Vonge og omegn.
Er der andre, der vil fortælle deres historie?
Er der andre, der ligger inde med noget lokalhistorisk i form af billeder, fortællinger
eller andet, så kontakt gerne:

Erna Storgaard på 25 27 78 80
eller vklokalhistorie@gmail.com

Club 99
af Hanne Hansen

S

å er det blevet efterår og de indendørs aktiviteter er begyndt, men Club 99 Startede
med en grilltur til Vester Mølle. En hyggelig
dag med godt vejr og dejlige mennesker, vi
var 25 der grillede og hyggede os.
Torsdag den 5/10 havde vi besøg af Erik Påbøl Andersen, Hvide Sande, han fortalte om
hvordan det var at være barn og ung på Klitten på en meget underholdende og humoristisk måde.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Borde og stole udlejes

Kollemortenhus

Træstole 3 kr/stk
Plaststole 5 kr/stk
Borde 10 kr/stk

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.

udlejes på
tlf. 75 80 35 33
jlkollemorten@gmail.com

Mikael Petersen  Tlf 61 63 21 52
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Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave

På Riis Friplejehjem har vi en holdning til omsorg. Vi er et hjem med
en masse dejlige mennesker, hvor samvær og fællesskab prioriteres
meget højt. Vi har eget køkken og køkkenhave, og alle måltider tilberedes fra bunden med friske råvarer. Der er dejlige udendørs arealer
med sansehave og havehus. Vores tilgang til den enkelte beboer kan
siges meget enkelt: Må vi have lov…
Du/I er altid velkommen til at komme på besøg og opleve, om det er
et hjem, hvor du kan trives og leve. Besøg også vores hjemmeside
på http://607.diakonhjem.dk/
Venlig hilsen

Riis Friplejehjem
- Et godt sted at bo -
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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn
December - Januar - Februar
90.Årgang nr.4 - 2017

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Til eftertanke...
Kan man købe sig til glæde? Det bilder jeg mig hvert år ind, at man kan. Med indkøbsvognen fuld af julestads og glitter og gaver til dem jeg holder af og til dem jeg
”bare-er-på-gave-med-fordi-jeg-er-det”, bilder jeg mig simpelthen gang på gang ind, at
juleglæden er proportionel med mængden af stads, der ligger dér og bare skriger, at:
”NU skal vi rigtig nok hygge os! NU skal vi rigtig nok glæde os! ” Og det kan da også
godt være, at juleglæden indfinder sig: Hvis altså gaverne tages godt imod, hvis børnene opfører sig pænt og hvis onkel Arne da ellers arter sig dér omkring julebordet…
Hvis. Og hvis. Og hvis.
Åh, hvorfor skal der så lidt til? Hvorfor skal der så lidt til at ødelægge glæden? Jeg
mener, kunne vi ikke bare én gang blive enige om, at vi skal glæde os og hygge os?!
Blive enige om, at vi alle vil forsøge at være bedre versioner af os selv; bare hér i december eller som mindstekrav bare d. 24.? Åh, hvorfor alle de skår i glæden? Og nu
vi er ved det: hvad så med Jesus-barnet – hvor blev Han af, dér mellem guirlander og
engle med fede basunkinder? Væk? Ligesom glæden?
Vi vil alle sammen juleglæden. VIL. VIL. VIL. Og derfor gør mange af os et godt forsøg
på at fremkalde den og fastholde den. Men prøv lige at mærke efter: Er det ikke ofte
sådan, at glæden smuldrer, jo mere vi vil den, jo mere vi gør krav på den? Er det ikke
ofte sådan, at jo mere anstrengt det bliver at fastholde denne her juleglæde, jo mere
har den en tendens til at glide ud af hænderne på os? Jo, jeg tror, det er sådan, det er.
Hvert år – på ét eller andet tidspunkt – går det op for én, at glæden: den kan altså ikke
købes. Den kan ikke aftales. Den kan ikke fås på forlangende. Nej, den gives. GIVES
dig. Ikke som en del af en aftale; ikke som en noget-for-noget, at ”hvis vi nu bare alle
sammen opper os, så kommer glæden nok”. Nej. Glæden gives dig! Det er decemberFortsætter på side 21
2.

budskabet: At glæden – Han ligger dér i krybben. Han smiler overbærende til dig (og
ad dig), når du snerrer og bider og stresser og tror, at du kan arrangere og orkestrere
og gøre krav på glæden. Han møder dig gennem øjnene på de mennesker, der bærer
over med dig -ikke bare i december men alle årets dage. Og når du ser dét. Når du
indser dét. Så mærker du glæden… Juleglæden...
Hilsner fra præstegården…

Dåb om lørdagen
Som noget nyt tilbyder vi hér i Øster Nykirke og Vonge sogne 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. 24. februar 2018 kl. 10:30.
Derefter:
lørdag d. 5. maj
lørdag d. 18. august
lørdag d. 10. november
Udover de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under søndagens
gudstjenester!
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Børne- og familiegudstjeneste i Vonge kirke
3. søndag i advent kl. 11:00
Søndag d. 17. december (3. søndag i advent) holder vi børne- og familiegudstjeneste
i Vonge kirke - og alle, både store og små,
inviteres til at deltage. Minikonfirmanderne vil
ved denne lejlighed opføre deres krybbespil.

Nytårsgudstjeneste i Vonge kirke
d. 31. december kl. 14:00
Jeg tror, det er helt normalt, at nytårsaftensdag ikke bare bruges til madlavning
og borddækning men også til at man, måske blot i glimt, tænker tilbage på det år,
der er gået… For nogle er nytåret mismod og savn; for andre er det marcipan og
champagne! Og netop i kirken kan vi jo komme med alt det, vi nu engang er fyldt op
af – der er plads til både den dybsindige eftertanke og de festklædte nytårsløfter! Og
derfor: for at få afsluttet året 2017 på den bedst tænkelige måde, så holder vi atter
nytårsgudstjeneste i Vonge kirke nytårsaftensdag kl. 14.
Efter gudstjenesten serveres der champagne og kransekage, og vi får mulighed for
at ønske hinanden et godt nytår…

Nytårsparade ved Hærvejsgruppens spejdere
søndag den 14. januar 2018 kl. 11 i Øster Nykirke kirke
Spejderne vil deltage med fanen og højt humør, når vi
denne søndag holder familiegudstjeneste i Øster Nykirke kirke. Gudstjenesten forestås af sognepræst Gitte
B. Lorentzen, Thyregod. Spejderne vil gå med fanen
fra Hærvejscentret til Øster Nykirke kirke.
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Kyndelmissegudstjeneste i Øster Nykirke kirke
- gudstjeneste i stearinlysets skær
I disse mørke vintermåneder er der ikke langt til modløshed og tristhed. Og derfor er
de levende lys da også ren terapi for dem af os, der ikke konstant har julelys i øjnene.
Det levende lys er nemlig mere end bare flammen – det er Guds lys, der skinner i
mørket og mørket griber det ikke… (Johs. 1,1ff.)
Torsdag d. 1. februar kl. 19:00 holder vi en stille og stemningsfyldt aftengudstjeneste
i stearinlysets skær - med masser af tændte lys i kirken og med ekstra musikalske
indslag ved guitarist Arne Torpegaard Dolmer Pedersen. Under gudstjenesten vil menigheden også få mulighed for at tænde et lys. Et lys for én man tænker på; et lys for
fred eller blot som en symbolsk handling - at den mørke tid nu har vendt…
Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kjørmes-pandekager.

Arne Torpegaard Dolmer Pedersen bor i Vesterlund og er gift med Anne Torpegaard Dolmer, som
er præst i Brande. Arne har gennem mange år spillet klassisk guitar og har også selv komponeret viser og melodier.

4

Konfirmandgudstjeneste i Vonge kirke
Onsdag d. 7. marts kl. 19:00 holder vi konfirmandgudstjeneste i Vonge kirke – og
temaet er dåb. Som et led i undervisningen vil konfirmanderne stå for både forberedelsen og afviklingen af gudstjenesten - selvfølgelig i samarbejde med præsten. Konfirmandgudstjenesten udvikler sig som regel til en lidt anderledes gudstjeneste på de
unges præmisser; - men det er altså også en gudstjeneste med masser af indhold! De
unge er nemlig langt mere reflekterende, end vi voksne måske går rundt og tror. – Og
de sætter gerne ord på deres tro, hvis man blot giver dem lejlighed til det.

Så kom og vær med til dette års konfirmandgudstjeneste! Jeg opfordrer i hvert fald alle
til at komme og vise de kommende konfirmander opbakning denne aften!
Efter gudstjenesten afholdes der et kort informationsmøde vedr. de forestående konfirmationer.

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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Sogneeftermiddag i Øster Nykirke præstegård,
onsdag den 17/1 – 2018 kl. 14:00
I mørke ser man længst…
Et foredrag af Annette Vinter Hedensted, Aarhus.

Annette arbejder på Horsens Sygehus og Gudenå Hospice og er kendt for sit gode
humør og sit blik for livets små finurligheder.
Tiden har en tendens til at ville fixe alting. Besvær og dårlige dage er imidlertid en
helt uundgåelig del af livet, som vi ikke kan reparere os ud af.
Så hvad gør vi i stedet med det, der gør ondt?
Annette vil i sit foredrag vove at komme med et bud. For måske handler god hjælp
ikke så meget om at gøre, men mere om at være…
Der er kaffe og kage i pausen til en pris af 25 kr.
//Arrangør Øster Nykirke menighedsråd.
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Sogneaften i Øster Nykirke præstegård,
d. 27/2 – 2018 kl. 19:30
Lise Nørgaard – de første 100 år
De bedste historier fra den store biografi ”Lise Nørgaard – de første 100 år”
krydret med en stribe filmklip er grundlaget for et spændende foredrag om
journalist og forfatter Lise Nørgaards liv og arbejde. Biografien på 400 sider
der udkom i maj 2017 fortæller for første gang historien om Lises liv med
hendes egne ord, og giver samtidig et røntgenbilledet af den store dansker
ved hjælp af nye interviews med flere end 50 venner, kolleger og ikke mindst
familiemedlemmer. Lises Nørgaards liv og værk bliver endevendt og perspektiveret på en underholdende og medrivende facon.

Jacob Wendt Jensen, som er manden bag biografien og foredraget, er journalist og filmanmelder. Han anmelder til daglig film i Berlingske, er
formand for Bodil-komiteen og en ofte brugt kommentator i radio og tv. Derudover har han skrevet
syv bøger deriblandt altså biografien: Lise Nørgaard – de første 100 år.
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Foto: Jacob Wendt Jensen

Julekoncert torsdag den 7. december kl. 19:30
Kirkekoret ved Øster Nykirke og Vonge Kirker synger julen ind 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 fra et særdeles varieret repertoire. Poul Viller akkompagnerer fra klaver og
orgel. Der bliver også solostykker for orgel, og endelig får menigheden selv mulighed
for at være aktive, idet vi naturligvis også skal synge nogle af de elskede advents- og
julesalmer.

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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Koncerter Øster Nykirke og Vonge Kirker 2018
Menighedsrådet har besluttet, at der som udgangspunkt skal være gratis entré til vore
koncerter fremover.
Nedenfor er koncertoversigten 2018. Den enkelte koncert vil blive beskrevet mere
udførligt i kirkeblad, dagspressen og på Vonge & Kollemorten hjemmesiden, når tiden nærmer sig for koncerten!
Onsdag den 21. marts kl. 19.30
Koncert i Vonge Kirke med Vor Frelsers Kirkes Kor, Esbjerg, under ledelse af Mikkel
Andreassen.

Vor Frelsers Kirkes Kor, Esbjerg

Torsdag den 31. maj kl. 19.30
Sommerkoncert i Øster Nykirke Kirke. Kirkekoret ved Øster Nykirke og Vonge Kirker
deltager. Ved klaver og orgel: Poul Viller. Korleder: Inge Hermann.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30
Spillemandsmessen i Øster Nykirke Kirke. Arrangør er Manny Skjærbæk og organist
Inge Hermann. Der er dannet et orkester til lejligheden. Oven i købet er vi så heldige, at komponisten, Ivan Damgård, medvirker. Sangsolist: Lykke Appelon. Øvrige
medvirkende er sognepræst Diana E. Rasmussen samt Kirkekoret ved Øster Nykirke
og Vonge Kirker.
Torsdag den 6. december kl. 19.30
Julekoncert i Vonge Kirke. Kirkekoret ved Øster Nykirke og Vonge Kirker synger julen
ind. Ved klaver og orgel: Poul Viller. Korleder: Inge Hermann.
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Øster Nykirke kirke

Begravede / bisatte:

24. august: Jakob Agerbo Andersen
28. september: Andreas Mathias
Gaarddal Nyholm Nielsen, Give
kirke

Døbte:

16. juli: Marius Henrik Nielsen
19. august: Olivia Brøgger Sejrup
19. august: Malthe Lerager
27. august: Steffen Reng Møller

Vonge kirke
Begravede / bisatte:

25. juli: Elna Stødkilde Jørgensen
2. august: Jørn Anton Askjær Sørensen
22. september: Bente Christensen,
Vor Frelsers kirke, Vejle

Døbte:

13. august: Johan Bjarnholt Bonde
3. september: Lærke Arnholtz Jensen
24. september: Benjamin Thomsen
Linnet
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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
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GUDSTJENESTE
Dato:

Vonge

26/11
3/12

Helligdagens
Øster Nykirke
navn:
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent
10:00 Musikgudstjeneste

10/12
17/12

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

11:00

24/12
25/12
26/12
31/12
1/1 2018
7/1
14/1

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

15:30
9:30
9:30

9:30
11:00 børnegudstjeneste m/krybbespil
14:00
11:00

21/1
28/1
1/2

Sidste s. e. h. 3 k.
Septuagesima

4/2

Seksagesima

11/2
18/2
25/2
4/3

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

11:00 v/GBL m/nadver

14:00
_____

_____
9:30

11:00 Nytårsparade m/
spejderne v/GBL
9:30
9:30
*19:00 Kyndelmissegudstjeneste
**Henviser til Vester kirke

**Henviser til Vester
kirke

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

* Se omtale inde i kirkebladet
** Grundet hverdagsgudstjeneste d. 1/2 henviser vi denne søndag til højmessen i
Vester kirke kl. 9:30 ved Gitte B. Lorentzen
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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Vandretur på Camønoen
af Ruth Krag Nielsen

J

eg havde længe snakket om at jeg ville
vandre på Camønoen (en vandrerute på
Møn) og min tidligere kollega Lillian
ville gerne gøre turen med mig. Derfor
har vi det sidste år vandret ture på 12 til
15 km og den sidste måned før vi skulle
afsted, var vi ude at vandre mellem 15 til
20 km et par gange.
Mandag d. 4. sept. 2017 startede jeg bilen og hentede Lillian i Thyregod. Her
kørte vi fra kl. 05.30 og satte kurs mod
Stege, den største by på Møn. Vi ankom
kl. 09.45 til museets parkeringsplads.
Herefter var det på med vandrestøvler
og en rygsæk, som vejede 11,5 kg samt
vandrestave. Vandrestave gør at man
opretholder balancen, så man ikke går
med krum ryg på grund af vægten fra
rygsækken.
Normalt når man vandrer på Camønoen,
starter man med at gå fra Stege nordpå
og ud til en lille ø Nyord. Vi valgte at
gå modsat og gå syd på. Vi havde bestilt
overnatning hjemmefra på forskellige
B&B. Den dag vi startede var det flot
vejr, strålende solskin. Vi gik forbi den
gamle sukkerfabrik og havde retning
mod Askeby, troede vi da. Da vi havde
gået omkring 8 km, opdagede v, at vi
var kommet udenfor ruten og vi måtte så
finde tilbage til den igen. Nogle steder
gik vi på asfaltvej, andre steder på mark
eller skovveje. Vi satte os og spiste frokost i græsset, da vi havde gået omkring
15 km. Så afsted igen, 500 meter henne
var der en bænk, vi kunne have siddet
på og det grinte vi meget af. På vores tur
kom vi forbi et bondehus med fiskenet
på væggene, der stod Camøno pitstop.

Her kunne vi få tanket vores vandflasker
op, hvis der var nogen hjemme, men
det var der ikke, så vi måtte videre. Jeg
ringede til B&B i Askeby for at fortælle,
at vi ikke nåede frem før kl. 18.00. Eva
som værten hed, sagde hun havde sat
en seddel på døren og der stod en flaske
rødvin og 2 glas til os. Vi var fremme
ved Askeby omkring 19.30 og vaklede
ind af døren efter 22,5 km gang. Af med
rygsækken og så var det med at strække
ud og massere sine ømme lægge. Jeg
havde medbragt hjemmelavet pizza til
os, 2 slices til os hver, men vi var egent21
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lig ikke ret sultne, så der røg kun en slice
ned. Vi åbnede rødvinen og for første
gang i mit liv drak jeg 1½ glas rødvin.
Kl. 21.30 gik vi til ro og sov til vækkeuret ringede kl. 06.30.

lå på første sal, det var hårdt at skulle op
af trapperne med rygsækken og trætte
ben. Værtsparret havde lavet aftensmad,
det var økologisk og vegetarisk, men det
smagte fantastisk.

Tirsdag d. 5. sept. var vejret igen med
os. Vi startede med at spise morgenmad
inde i spisestuen hos Eva, vi måtte overhovedet ikke nærme os køkkenet, for vi
kunne jo komme til skade og hun ville
og måtte ikke have andre i køkkenet end
sig selv. Hun lavede frokost til os. Salat
og et flute med salat, skinke og ost. Vores rest af pizza røg i skraldespanden, til
stor ærgrelse for min mand. Vi fik varmet
noget vand til te til turen og så var det
afsted. Først skulle vi lige finde en hæveautomat, så Lillian kunne hæve penge,
for det var ikke alle steder, at man kunne
bruge Dankort. Vi kom forbi Fanefjords
kirke og var inde at se kalkmalerierne,
det var simpelthen noget så flot. Vi gik af
ruten og kom til Hårbølle havn, hvor vi
spiste frokost, men igen oplevede vi, at
vi ikke var så sultne. Efter frokosten lavede vi lidt gymnastik ved havnen inden
vi igen tog rygsækkene på og gik afsted
mod Hårbølle strand, hvor vores næste
stop var. Da vi gik afsted, blev vi enige
om at gå på den alternative rute langs
stranden og det var skønt. Men da vi
havde vandret der et par timer, var vandstanden steget og vi skulle kravle hen
over store sten og gamle høfder og på
et tidspunkt kunne vi se, at den gik ikke
længere, så vi søgte op på land og gik
igennem noget skov. Her mødte vi nogle
lokale, som fortalte, at vi ved de nøgne
træer kunne gå ned på stranden igen, så
det gjorde vi. Igen måtte vi ringe til B&B
for at sige at vi ikke kunne være fremme
før kl. 18.00, men der var ingen kontakt.
Da kl. var omkring 20, var vi fremme, da
havde vi også gået 25 km. Vores værelse

Efter aftensmaden gik vi i opholdsstuen,
hvor der var 3 piger, som kom fra England og USA. De sad og spiste wienerbrød og drak øl til. De skulle videre til
København dagen efter. Da vi havde
drukket vores te, gik vi til køjs, klokken
var omkring 22 og vi sov til næste morgen til vækkeuret ringede kl. 06.30.
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Onsdag d. 6.sept vågnede vi til gråvejr,
men pyt, vi tog det som det kom. Efter
en dejlig morgenmad og optankning
af både koldt og varmt vand, skulle vi
afsted igen. Denne gang skulle vi dog
kun gå omkring 15 km, så det ville være
ren afslapning, troede vi da. Vi gik ned
til stranden og gik langs den, vi skulle
hen til et sted, der hed Bundgarnet, her
lå vores næste B&B. I starten gik det
godt med at gå langs stranden, så kom
der store sten og høfder, som vi kravlede hen over. Det var begyndt at regne,
så jeg havde taget regnslag på, men når
jeg bøjede mig ned for at kravle hen
over stenene, så røg regnslaget hen over
mig og jeg kunne ikke se noget, så det
var af med regnslaget og med det i den
ene hånd og stavene i den anden hånd
kravlede vi hen over stenene. Da vi
havde gjort det et stykke vej, kunne vi
ikke komme videre og måtte kravle op
ad sten og høfder op på land og gå oven
for et stykke vej, så kunne vi heller ikke
komme videre der. Vi kunne så se at vi
kunne komme ned på stranden igen,
men det betød, at vi skulle kravle ned af
store sten, så jeg smed stavene ned på
stranden, af med rygsækken og bar den i
den ene hånd mens jeg balancerede ned
af stenene og det samme gjorde Lillian.

Herefter gik det langs stranden et stykke
vej, indtil vi igen ikke kunne komme
videre, så var det op på land igen. Men
her var vi tæt på bundgarnet, så der var
stier at gå på. Vel fremme skulle vi selvfølgelig igen op på 1. sal med al vores
oppakning. Vores aftensmad denne aften
bestod af rugbrød med dåseleverpostej
og dåsemakrel, plus lidt bouillon med
lidt revet ost i. Vores støvler var våde, så
de blev tørret ved hjælp af en hårtørrer,
som de havde på stedet.
Vi snakkede med et ægtepar fra Schweiz
som havde 3 børn, de skulle videre
hjemad dagen efter. Vi gik i seng ved 22
tiden og stod op igen kl. 06.30.
Torsdag d. 7. sept. Det var regnvejr, da
vi stod op, men vejret havde ingen betydning. Vi fik et dejligt morgenmåltid
inden vi igen skulle afsted med rygsækken. Vi valgte at gå langs vejen, da
det var højvandet og det var umuligt
at komme hen ad stranden, da det ville

betyde at vi skulle klatre meget på sten
og høfder. Vi kom i snak med en lokal
mand, som fortalte os, hvor vi kunne
komme ned på stranden igen og hvor det
var lettere at gå, så det valgte vi. Således
kom vi til Klintholm Havn, hvor vi gik
på restaurant Hyttefadet og fik 2 lækre
friske rødspætter med krydrede pomfritter til. Mumms, hvor det smagte! Derefter afsted igen hen af stranden mod
Klinten. Jo længere vi kom hen ad, jo
flere rullesten måtte vi gå på. På et tidspunkt kom der en vind og så var jeg igen
pakket ind i mit regnslag. Nå ja tænkte
jeg, jeg vender mig om og så blæser det
den anden vej. Ja, det gjorde det og det
gjorde jeg også, så jeg røg simpelthen
ned på ryggen, så jeg lå ovenpå min rygsæk som en anden skildpadde. Hold da
op hvor jeg grinede og det gjorde Lillian
også, da hun så jeg var okay.
Her slutter første del af Ruths beretning
om Camønoen. Anden og sidste del bringes i næste nr. af foreningsbladet
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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

36
24

Ledig

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

Nyt fra håndboldbestyrelsen
af Mette Hald og Maja Franck

Så er håndboldsæsonen i gang i ØNIF.
friske håndboldspillere.

Igen i år er der startet en masse glade og

Allerede fra starten kunne vi se, at vi ville blive udfordret på vores U12 drengehold.
Her var der ikke spillere nok til et helt hold (bl.a. på grund af langvarige skader), og
vi valgte derfor at flytte de 5 drengespillere, der var, over til U12 piger. Vi har således
i år fået et stort U12 hold, som tæller både et pige- og et mixhold.
I år udbyder vi derfor om tirsdagen U6 mix, U12 pige, U12 mix, dame senior og om
torsdagen U8 mix, U10 mix, håndboldfitness og damesenior.
NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN
I weekenden d. 30. september – 1. oktober afholdte vi en træningsweekend for vores
U8, U10 og U12 spillere. Vi havde 34 deltagende børn, 5 trænere og 2 frivillige, og
det helt store tema var neon. Det var et overskud i håndboldafdelingen, der finansierede denne træningsweekend.
Børnene mødte op i hallen lørdag kl. 16. og så stod den på forskellige træningspas
resten af eftermiddagen. Til aften blev der serveret burgere, chips, slik og børnechampagne, og så stod den ellers på hygge med disco, boldspil og Voice Junior.
Om søndagen skulle der spilles kampe i mørke. Banen, målene og bolden blev udstyret med tape, der lyste op i den specielle neon belysning. Det blev en weekend,
hvor børnene hyggede sig på tværs af alder og håndbolderfaring. Her kunne alle være
med. Børnene havde det super sjovt, og hele weekenden var en kæmpe succes.
Mandag - onsdag i uge 42 afholdes der DGI håndboldskole i ØNIF. Det er Maja
Frank, Lars Sune Pedersen og Victor Patscheider, der kommer til at stå for dette. I
skrivende stund er der 24 tilmeldte hertil. En frivillig står for bespisning af de tilmeldte.
Der vil desuden være følgende
hjemmestævner i hallen:
•

Overnatningsstævne U10/U12
Den 17. og 18. november.
Her får vi nok brug for frivillige, da der 			
forventes omkring 200 deltagere!

•

U6/U8 stævne
Den 2. december

•

Max total stævne
Den 7. april 2018
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ØNIF´s damer på teambuilding
af Nadia Gadeberg og Michelle Buch

Vi har været så heldige at nyde godt af nogle penge fra overskudet efter sidste års Hærvejsløb.
I seniorudvalget valgte vi i samarbejde med trænerne, at det skulle gå til en dag, hvor spillernes kommunikation hinanden imellem blev sat på prøve. Tak fordi vi fik muligheden for at
give vores spillere en anden slags udfordring og oplevelse sammen!

S

øndag d. 8/10 kl. 11.00 blev dagen skudt i
gang. På trods af sygdom troppede vi 10 friske piger op. Enkelte havde ikke fået søvnen
ud af øjnene, men humøret var stadig højt.
Alle var spændte på hvad dagen kunne bringe, da vi på daværende tidspunkt intet vidste
udover at arrangementet ville vare fra 11.0019.30. Nadia stod klar ved hallen med hjemmelavede ”madpakker” med diverse snacks.
Vi blev inddelt i to hold af fem mand og så
gik turen ellers afsted mod destinationen:
Lystrupminde Naturskole.

”Til vands, til lands og i luften” er en meget
god beskrivelse af dagen. Dagen brød bl.a.
på rappelling ned fra en bro, hvor begge
holdt fik stor ros for vores gejst, og at alle
mand kom igennem udfordringen trods enkelte med højdeskræk.
Begge hold skulle også bygge en tømmerflåde, hvor vi havde en ramme, otte tønder, træ38
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plader og reb til rådighed. Opgaven lod på at
tømmerflåden skulle kunne bære minimum
2 personer imens den var flydende i vandet.
Begge hold klarede opgaven på tiden 36 min,
men stoltheden blev hurtigt skudt til jorden,
da vi fik fortalt, at rekorden var på 1,5 min,
og den var sat af en 5. klasse!

Tømmerflåden var ikke det eneste der blev
bygget den dag: en bro, som skulle holde til
hele holdet, skulle også bygges. Endnu en
gang gav opgaven os grå hår på hovedet, og
det er vist godt at vi er håndboldspillere og
ikke ingeniører!
Derudover skulle der bygges en politibil ud
af Lego. To af holdkammeraterne sad med
den færdigbyggede model og guidede de
andre over walki talki i hvordan klodserne
skulle samles. Ligheden mellem originalen

og politibilerne fremstillet af de to hold var
ikke til at overse, men det kan vist roligt siges at de LANGT fra var ens.
Efter en lang dag i skoven, kørte vi mod Pappas Pizza i Tørring hvor der var bestilt 4 store
familiepizzaer til os, og det kunne ses at det
havde været en hård dag, da der næsten blev
spist op.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag, hvor vi blev
udfordret på vores kommunikation og diverse praktiske færdigheder.
Michelle Holm Buch
Holdkaptajn for hold 2 – bedre kendt som
hold “Hva’ for noet?”.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne
www.teatergarderoben-give.dk

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15
på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk
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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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ØNIF afholder Generalforsamling
den 28. januar 2018
Ø. NYKIRKE

Af Erna Storgaard,
Formand for ØNIF´s hovedafdeling

D

et har nu været prøvet to gange, så vi prøver igen at holde fælles Generalforsamling
for ØNIF’s afdelinger en søndag formiddag.
Formålet med at holde en fælles Generalforsamling er at gøre det lidt sjovere og mere
informativt, så alle afdelinger deltager og
hører hinandens beretninger og derved skaber større sammenhold imellem afdelingerne.
Ligeledes har de deltagere, der kommer til
generalforsamlingen, mulighed for at høre
om andet end blot håndbold eller gymnastik,
men også at få et større indblik i hvad der
foregår i hele ØNIF. Dette mener vi i hovedafdelingen er absolut positivt, og kan være
med til at flere på sigt ønsker at engagere sig
i arbejdet i de forskellige bestyrelser.
Hovedafdelingen består af en formand, en
kasserer, en sekretær og 2 suppleanter – derudover formændene fra de 4 afdelinger, som
er håndbold, fodbold, gymnastik og badminton.

Ø. N

I.F.

1868

1

Deltagerantallet til Generalforsamlingen
kunne godt være større, så vi håber, at flere
vil dukke op, for det er faktisk en rigtig hyggelig formiddag, med leg i hallen, kaffe, boller og masser af god snak og information.
Faktisk kan vi konstatere, at Generalforsamlingen i 2016 var skyld i, at der i dag er juniorbadminton i ØNIF, idet Kevin Byskov
og Per Pagel her blev enige om, at de da godt
kunne stå for det fremover. Det var nok ikke
kommet frem, hvis der var blevet afholdt separate Generalforsamlinger i afdelingerne,
så bestemt et positivt udkomme.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag
d. 28. januar 2018 kl. 09.30, hvor næste Generalforsamling finder sted.
Har du spørgsmål til foreningens arbejde, eller ønsker du måske at involvere dig på den
ene eller anden måde, så kontakt os gerne på
onif.formand@gmail.com – og tag et kig
på hjemmesiden www.ønif.dk
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Bygade 34, 7173 Vonge
Mobil: 4079 7854 - www.vongenet.dk - Mail: bka34@youmail.dk
Vonge Antennelaug har fra YouSee modtaget et brev dateret 11. september 2017.
YouSee skriver bl.a.:
Fremtidens tv handler ikke om enten streaming eller traditionelt tv. De to ting går
hånd i hånd. Derfor udvides tv-pakkerne med masser af digitalt indhold, et nyt tvunivers med Christiane Schaumburg Møller i spidsen og mulighed for at blande tvkanaler og streaming-tjenester i en tv pakke. Alt sammen på flere og bedre platforme. Og allerede fra efteråret får medlemmer / beboere
adgang til mere end 1000 timers underholdning som kan streames når man har lyst.
Der kan læses mere om de nye muligheder på yousee.dk/fremtidenstv
Nye pakkepriser fra 1. januar 2018
Fra januar 2018 bliver priserne i grund-, mellem- og fuldpakke reguleret som et led
i den almindelige prisudvikling og stigende priser på de tv-kanaler, der ligger i pakkerne. Priserne reguleres, fordi indholdsrettigheder bliver dyrere, især sportsrettigheder er blevet markant dyrere, f.eks. rettigheder til særlige fodboldbegivenheder.
Priserne reguleres også fordi der investeres massivt i fremtidens internetforbindelser og i en tv-løsning, der mixer tv og streaming på en helt ny måde.
De nye priser bliver:

Fra uge 3 i 2018 udvides indholdet i grundpakken med Comedy Central. Kanalen
flyttes fra fuldpakken. Børnekanalen Nicklodeon Jr bliver ny kanal i fuldpakken.
Viasat skifter navn på tv3 sport 2 til tv3 max. Navneskiftet sker allerede 31. oktober
2017.
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YouSee investerer massivt i ny tv løsning som mixer tv og streaming. Det betyder en
række nyheder til alle allerede fra efteråret og frem til starten af 2018. I kan følge
lanceringen på yousee.dk/fremtidenstv.
Der er samlet 1000 timers fri underholdning i en stor streamingpakke fra bl.a. Viasat,
Discovery, Comedy Central og Nicklodeon. Medlemmer med en tv-pakke får adgang
fra efteråret og kan ses via YouSee tv & film-appen på mobil, tablet, pc og tv-boksen.
ChriChriTv til alle medlemmer.
I samarbejde med ChriChriTv og Christiane Schaumburg-Møller vil YouSee skabe et
helt nyt dansk tv-univers som medlemmerne snart kan adgang til. YouSee vil være
med til a skabe fremtidens indhold, og derfor tager de nu en mere aktiv rolle i forhold til indhold. I første omgang lanceres 100 danskproducerede programmer. I
forbindelse med lanceringen af ChriChriTv gives der eksklusivt adgang til sæson 6 og
7 af Suits samt den nye amerikanske serie The Bold Type.
ChriChriTv kan ses via YouSee Tv & Film appen eller YouSee Tv-boksen
Tv og streaming samles
I løbet af efteråret lanceres muligheden for at sammensætte tv-pakker på en ny
måde. YouSee tror streamingtjenester bliver fremtidens tv-kanaler. Derfor skal medlemmer kunne vælge en tv-pakke der består af klassiske tv-kaner og streamingtjenester. Derfor vil bland selv konceptet blive fornyet og give mulighed for at blande
tv-kanaler og streaming.
I første omgang vil det bl.a. være muligt at vælge HBO Nordic, C More eller Dansk
filmskat med i tv-pakken i kombination med valgfrie tv-kanaler.
Underholdning på flere platforme
Tv-oplevelsen vil få et markant løft i løbet af efteråret. YouSee har lanceret Android
Tv som er en app der giver mulighed for at se alt indhold via tv boksen direkte på
et Android Tv, f.eks. Sony eller Philips. Fjernsynet behøver ikke at være koblet til et
tv-stik hvis man har brug for ekstra tv i f.eks. soveværelse, børneværelse eller måske
sommerhuset hvor der ikke er tv-stik.
Læs mere på yousee.dk/androidtv
Ny 4K tv-boks
I løbet af efteråret lanceres en ny version af Tv-boksen. Den nye 4K boks byder på nyheder og mest banebrydende er at man med boksen kan gemme optagelser i skyen.
Det betyder:
Man kan se det man har optaget på mobil, tablet eller pc. Man kan planlægge optagelser via YouSee Tv & film appen, mens man er på farten.
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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

Der kan gemmes 250 timers optagelser i skyen, og der er ikke begrænsning på antal
samtidige optagelser. Optagelser gemmes i op til to år.
Den nye 4K tv-boks gør det også muligt at se tv i superhøj Ultra HD-kvalitet
Bredbånd med op til 1000 Mbit
Med mere digitalt indhold i tv-pakkerne, stilles der store krav til farten på bredbåndsforbindelsen. YouSee er i gang med deres mest ambitiøse opgradering af kabel-tv.
nettet. det vil betyde at der tilbydes hastigheder op til 1000 Mbit med mulighed for
at tilvælge symmetritisk hastighed.
Bestyrelsen for Vonge Antennelaug håber at denne opgradering også kommer hertil, så vi også kan tilbyde de nye goder / tilbud som der åbnes op for.
Bredbåndsabonnementer købt før 08. maj 2017 vil fra 01. januar 2018 stige med kr.
10,00. Berørte brugere modtager direkte information fra YouSee
Du kan også læses om de forskellige tiltag på www.vongenet.dk
HUSK: Vonge Antennelaug har Generalforsamling i Hallens cafeteria torsdag d. 15.
marts kl. 19.00. Har du forslag / emne til behandling skal det være fremsendt til bestyrelsen senest 1. februar. Forslag / emne skal fremsendes skriftlig og underskrevet
af forslagsstiller.

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
for
se
res
inte
andet med
lokalområdet, på siden.
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VORES
FORSAMLINGSHUS

KOLLEMORTENHUS
KOM OG VÆR MED TIL
Juledekorationsdag den 26. november 2017 kl. 13-16
Start julen sammen med dine børn, naboer eller venner.
Ellen Utoft kommer med tips, tricks og ideer og dekorationsbod. Vi sørger for ler og gran. Du tager selv øvrige
materialer med. Der er naturligvis gløgg og æbleskriver
til alle.
Ingen tilmelding, pris pr. deltager kr. 50,00 - betaling v/
indgangen.
Fællesspisning den 2. februar 2018 kl. 18.00
Vores kok serverer en god dansk traditionel menu ”som
vor mor lavede det”, vi slutter naturligvis af med kaffe og
fastelavnsboller.
Tilmelding til Tina på tlf. 40 57 31 93 og gerne på en sms.
Pris for børn 30,00 og voksne 100,00. Betaling v/ indgangen.
Nærmere information bliver slået op hos købmændene
i Kollemorten og Vonge i god tid inden, så kan du holde
dig opdateret på tilmeldingsfrister mm.
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Dilettant
10. marts 2018 kl. 14.00 - Generalprøve
Pris for børn 25,00 og voksne 35,00 (ingen tilmelding)
10. marts 2018 kl. 19.00 - Urpremiere
Lokale amatørskuespillere fremstiller underholdning i
verdensklasse. Når stemningen er i top fortsætter vi
med smørrebrød, musik og dans frem til kl. 02.00.
Tilmeld og bestil smørrebrød v/ Tina på tlf. 40 57 31 93
og gerne på en sms.
Pris pr. person 100,00 og smørrebrød pr. stk. 20,00
14. marts 2018 kl. 19.30 – Ekstra forestilling
Sidste chance for at se årets fantastiske forestilling
med vores lokale amatørskuespillere. Efterfulgt af fælles aftenskaffe m/ dejlig hjemmebag.
Pris pr. person 60,00 for denne aften (betaling v/ indgangen)
Generalforsamling den 2. maj 2018 kl. 19.30
Året der gik i Kollemortenhus med fremlæggelse af
regnskab. Kom og gør din indflydelse gældende ved
at stille spørgsmål og hør hvad bestyrelsen har af
fremtidsplaner. Bestyrelsen tager gerne imod forslag
til nye aktiviteter og arrangementer.
Bestyrelsen servere lidt godt til ganen!
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
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ÆKKEN

T

ag-søndag 17.00 - 21.00

s dage åbent for selskaber
Vi serverer
både søndag
og mandag

nsand

RestauRant Ålbækken
Annoncepriser

230,00
• A la kr.
carte - og selskaber op til 50 pers. i restauranten (og på terrassen om sommeren)
rokost
2014
• Mad
ud af huset til både store og små festerfor Øster Nykirke Sogn
remoulade og citron
s med røræg•ogFirmamøder
asparges
- også heldagsarrangementer
er med høns i asparges
enssteg med rødkål
• Køb vores picnickurv og spis i naturen
mande med kirsebærsauce
1/8 side 730 kr./år + moms
•huset
Fredagsbøf
Ud af
kr. 180.1/416side
1300 kr./år
+ moms
Fiskeanretning
Åbningstider:
• Tapasarrangement i vores vinkælder max.
pers.
pet laks med rejer og kaviar
Onsdag - lørdag fra kl. 17.00.
ore tigerrejer på tang)
Køkkenet
kl. 21.00.
• Vinmenu
1/2 side 2500 kr./år
+ lukker
moms
f med champignonstuvning
ALTID ÅBENT FOR SELSKABER
gerryg med grønlangkål
Busselskaber op til 60 pers.
Ålbækvej 20, Thyregod,
desteg med •
rødkål

Foreningsbladet

e bord i god tid til mortensaften
af huset kr. 190.-

7323 Give Tlf. 30 51 09 64
Tlf. 75 73 49 64

mande med kirsebærsauce

Se
Ud af huset kr.
225.-også www.aalbaekken.dk

og smør 20,00 kr.

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

EN STOR TAK
Til alle vore sponsorer
En STOR TAK til alle vore sponsorer, som var med til at gøre Kollemorten Sommerfest 2017 til en succes.

KOLLEMORTEN
Kollemorten Entreprenør Forretning v/Elmer & Esben
Nørtoft
K Entreprise v/ Preben Mogensen
Tømrermester Jens Hansen
Malermester Erland Møller
Din Bilpartner v/Erik Thomsen
Kollemorten Maskinstation v/Jørgen Hansen
Grise- og Kreaturhandel v/ Herluf Seest Jensen
Åcentrets nøgle & hælebar, Vejle v/ Torben S. Jensen
Arkitekt ad.a. Ove Nørtoft Olesen
Tylco ApS v/ Rolf Laursen
AM – Malerteknik
Vognmand Jørn Thisgaard
Let Køb, Kollemorten
Landmand Bent Georgsen
Hornsyld Købmandsgaard
Murerfirmaet Reno Lauersen ApS
Steff-Byg v/ Verner Steffensen
Klinik for fodterapi v/Eva Ahrndt Laursen
Tupperware v/Susanne Kjær, Grindsted
Living by Lerager

VONGE
Storgaard Innovation v/ Erna Storgaard
Vonge Kro
Vonge Smede & VVS v/ Kim Dresler
Tømrermester Jens K. Mikkelsen
PV Trætrapper
Vonge – Kollemorten Hallen
Axel Månsson, Brande
Kreaturhandler Peter Laursen
Recker Skandinavien A/S v/Hans Henrik Nymann
COOL v/ Karin og Niels Pedersen
Frisørhuset, Thyregod

GIVSKUD
Givskud Vognmand v/ Ole Madsen
Min Garnbutik

Givskud Dyreklinik
Givskud Smedie og msk. Forretning
Givskud El Forretning
Salon X-Hair
Min Købmand, Givskud
Finns Auto
Hverdagshjælp v/ PoulErik Hømlund, Vejle
Givskud Maskinstation

TØRRING
Nice Wear
Blomsterhuset Ramdal
Pappas Pizza
Martinsen Revision
Brillemanden
SuperBrugsen
Bagges
Tørring Blomster
Bog & Ide
XL Byg Tørring
Louise
Sportigan
Tørring Autolager
Søiberg
Biohjørnet
Viola
Bitte Sko

GIVE
Dan Cake
Matas
Mary
Give Avis
Give Tøjcenter
Det Gamle Apotek
XL Byg Give
Handelsbanken
Nytorv Bageri
Give Vinhandel

Der skal også lyde en KÆMPE TAK til alle der gav en hjælpende hånd med de praktiske gøremål
undervejs, uden Jer var det slet ikke muligt.
Med venlig hilsen
Sommerfestudvalget i Kollemorten
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Juletræsfest 2017
af Janni Langelund

I

nden længe står vinteren for døren, og dermed nærmer årets
juletræsfest sig også. Vi gentager successen fra sidste år, hvor
teatergruppen ”Honningbanden” kommer og udfører et juleteaterstykke for os. Derefter danser vi om juletræet sammen med de søde
nisser, som også deler slikposer ud til børnene.
Når vi har fået bevæget kroppen og brugt sangstemmen, er det tid til hyggeligt
samvær, en god snak, fri leg og måske en tur forbi spejdernes tombola for at
prøve lykken. Vonge og Omegns Borgerforening står klar med gratis gløgg og
æbleskiver samt juice til børnene.
Som noget nyt trækker vi lod om fem gaver blandt de tilstedeværende voksne.
Arrangementet afholdes søndag den 3. december 2017 kl. 12.30. Indgang for
voksne koster 25 kroner og børn er gratis.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til årets juletræsfest, så husk at sætte
kryds i kalenderen.

Her findes det en hjertestarter:
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Vonge-Kollemorten Hallen

Let Køb

Skovborgvej 2
7173 Vonge

Banevænget 7, Kollemorten
7323 Give

Min Købmand

Hærvejscentret

Bygade 83
7173 Vonge

Hærvejen 218, Kollemorten
7323 Give

Alle tilflyttere inviteres til
informationsaften
af Erna Storgaard - Formand for Lokalrådet for Vonge-Kollemorten

L

okalrådet har et årligt arrangement for
tilflytterne i vores lokalområde, og således
igen d. 25. januar kl. 18.00. Denne gang i
vores lokale børnehave, Kolbøtten.
Arrangementet er for alle tilflyttere i hele lokalområdet, og går i al sin enkelthed ud på,
at man kan få lidt ansigter på forskellige personer fra lokalområdet, og naturligvis få noget at vide om hvilke muligheder der er i vores område samt svar på diverse spørgsmål.
Det er helt gratis at deltage, og vi kan kun
opfordre til at man deltager, også selvom
man måske har boet her i et par år. Det er
aldrig for sent. Find opslaget andetsteds her i
bladet og meld dig til.
Invitationen kommer også i postkassen hos
de fleste tilflyttere, og da det godt kan være
svært at finde alle, må I bære over med os,
hvis vi misser nogen. Hvis du er nabo til nye
borgere i vores lokalområde, så husk at give
dem et praj om dette arrangement, og vis
dem gerne vores hjemmeside www.vongekollemorten.dk, hvor der også er links til andre sider, blandt andet Facebook.

Arrangementet afholdes i samarbejde med
øvrige foreninger samt skole, børnehave mv.
i lokalområdet.
Kom til et arrangement for tilflyttere i Vonge-Kollemorten området
Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 18.00
i vores lokale børnehave, Kolbøtten, Hærvejen 218, Kollemorten
Til arrangementet vil der være mulighed for at få information om
hvad vores område står for, og hvilke forskellige aktiviteter du og din
familie kan deltage i, ligesom der naturligvis er mulighed for at få en

god snak om lokalområdet generelt.
Vi er for eksempel meget engagerede i vores købmandsbutikker, hvor
borgerne har lagt penge i driften, så det er vigtigt at købe ind lokalt.
Foreningslivet er aktivt, med masser af muligheder, som du kan høre
mere om, ligesom du kan høre om såvel sommerfest i Kollemorten
som Høstfest i Vonge.
Der er aktiviteter for børn, så alle er velkomne til arrangementet,
hvor lokalrådet for Vonge-Kollemorten er værter ved et mindre
traktement.
Håber dette vil tiltrække mange borgere fra hele lokalområdet –
både jer, der lige er flyttet til området, men også gerne jer, der
måske har boet her i en årrække.
Se mere om vores område på www.vonge-kollemorten.dk – her er
der også links til vores facebookside og blog.
Tilmelding til arrangementet på mail osternykirkeweb@gmail.com,
skriv gerne deltagerantal (voksne/børn) inden 15. januar 2018.
Med venlig hilsen

Vi forventer arrangementet
tager ca. 2 timer.

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten
Lokalrådet for Vonge-Kollemorten - tlf. 25277880 - mail osternykirkeweb@gmail.com web www.vonge-kollemorten.dk

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

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

51
39

52

