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Sommer på vej
Nu skulle forhåbentlig sommeren være på vej og inspirere til de alle udeaktiviteterne vi har. 
I dette foreningsblad har vi bla. en påmindelse om at vor gode idrætsforening fylder 150 år og 
det skal fejres, en presentation af Tinnetgaard, Vonge og Kollemortens nye lokalråds besty-
relse, på spejder vandring i det fri, et interview af en af de mange frivillige i vores område og 
en opfordring til at bruge Min Landsby App aktivt. God sommer til jer alle!

ØNIF senior herrerne der lige er rykket op i serie 3

Årets konfirmander Vonge kirke
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Konfirmand billede på forsiden af konfirmanderne i Vonge Kirke:
1. Række fra venstre: Helle Gudiksen Hansen, Karla Bjarnholt Wittendorf, Matilde Videbæk An-
dreassen, Josephine Dorscheus Nymann, Josefine Overholm Elkrog, Amanda Bank Pladsbjerg

2. Række fra venstre: Maja Vingum Hansen, Lucas Vestergaard Bertin, Mads Ørnsholt Dresler, 
Eskild Damgaard Andersen, Michelle Brix Heine Rasmussen, Sognepræst Diana Elisa Rasmus-
sen

     

Øster Nykirke Idrætsforening har fødselsdag, hvilket naturligvis 
skal fejres med manér.

Hvad der kommer til at ske, står hen i det uvisse, men datoen 
er fastlagt til:

søndag d. 19. august kl. 13.00 – 16.00
Dette blot så DU sætter x i kalenderen denne dag, som vil stå i 
familiernes tegn.

Vores idrætsforening fylder 150 år
 – det skal fejres

Af Erna Storgaard 
Formand for hovedafdelingen

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Se vores hjemmeside

www.Vonge-Kollemorten.dk

Du kan altid få et arrangement eller 

andet med interesse for 

lokalområdet, på siden.
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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
Allan Jessen
25 32 48 81
emma26@youmail.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
joergen@mikkelsen19.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

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

Foreningsnøglen
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Hærvejscenteret-Forening
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
joergen@mikkelsen19.dk
www.haervejscenteret.dk

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

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

ØNIF Sponsorudvalg
Gitte Kjær
29 29 34 38
Gittebkjaer@hotmail.com

ØNIF Eventudvalg
Sonja Kjær
22 78 25 50
Sonja.kjaer@privat.dk

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, Henrik Fenger Lyngaard
75 80 31 88 lokal 11
hefly@vejle.dk

Skolebestyrelsesformand  
Kevin Byskov
41 86 13 18 
kebskv@gmail.com

Foreningsnøglen

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 Attermann ( 25 57 60 34 hattebladene@gmail.com

Redaktion
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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

Bygade 83, 7173 Vonge
Telefon: 26 27 30 01

E-mail: 0509885@Minkobmand.Dk
Erik Videbæk Jensen
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Vi er familien Volsmann, som består af 
Lissi og Ronni Volsmann, 38 år og vores 3 
børn, Sebastian på 12 år, Jennifer på 10 år og 
Emilia på 8 år. 

Vi bor på Tornparken sammen med vores 
hund Lucas på 10 år, 2 fugle og 4 skild-
padder. Vi har boet i Vonge i 6 år. Først på 
Elmevej og nu her på Tornparken.

Lissi arbejder i det daglige som dagplejer, 
hvor hun passer 4 børn. Jeg er ansat som 

teamkoordinator på Legoland Holiday Vil-
lage, hvor jeg har ansvaret i køkkenet. 

Vi er rigtig glade for at bo i Vonge. Her er 
et godt sammenhold og god opbakning om-
kring de arrangementer, der bliver holdt. 
Meget af vores fritid går med familien, som 
bor i Vonge og opland. Vi elsker også en tur 
til vandet, hvor den står på stensamling, is og 

bådkiggeri. Ellers 
står den på ture til 
diverse markeder og forlystelsesparker rundt 
om i landet. Vi hygger os i haven, og nyder at 
hente friske frugter og grøntsager fra drivhus 
og frugtlunden. 

Et par gange om ugen bliver vores børn pas-
set af deres mormor og morfar og det er no-
get de alle nyder. Emilia og Jennifer elsker 
gymnastik og kan godt lide at performe, Se-
bastian går til badminton og spiller trommer 

i skolen, han kan også godt lide at bruge tid 
ved sin gamer computer. 

Stafetten
Tornparken 7.
        ved Ronni Volsmann

Stafetten gives videre til:
Janni Langelund og Bjarke Elkjær, 
 Nordvangen 30. i Vonge
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Tinnetgaard – hvem er vi egentlig?
af Karin Fasterholdt

Måske har du hørt om Tinnetgaard, måske 
har du været forbi vores vejbod efter friske 
økologiske æg og kartofler. Læser du videre 
her, så ved du endnu mere om Tinnetgaard.

Selve Tinnetgaards historie går langt tilbage, 
og Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole opstod 
i 1999, da Michael og Lone Kaiser købte 
Tinnetgaard. De havde tidligere oplevet 
hvordan nogle unge blev tabt i systemet, når 
de blev 18 år. Der manglede en kombination 
af bosted, uddannelse og jobtræning, og det 
bestemte de sig for at gøre noget ved. Det 
startede med 3 elever, og i dag har vi plads 
til ca. 30 elever. 

Eleverne på Tinnetgaard kan have forskellige 
udfordringer, men fælles for dem alle er, at 
de endnu ikke har lært at bo selv, taget en 
uddannelse eller passet et job. Eleverne har 
ofte oplevet rigtig mange nederlag og svigt, 
og de kommer her for at få mod på livet og 
blive afklaret om deres egne muligheder og 
evner. Tinnetgaards opgave er at hjælpe dem 
til at finde den rette vej, både når det gælder 
uddannelse, bolig og arbejde, samt at få af-
klaret, i hvilket omfang der er behov for støt-
te, når de afslutter deres STU (særligt tilret-
telagt ungdomsuddannelse) på Tinnetgaard.

En stor del af hverdagen på Tinnetgaard er 
arbejdsdelen. Vi har en række forskellige 
værksteder, som giver eleverne mulighed 
for at finde deres evner og interesser, samt 
give dem en arbejdsidentitet, hvor de lærer 
dagligdagens nødvendige rutiner og ram-
mer, for at kunne passe et job. Nogle elever 
prøver mange forskellige værksteder, mens 
andre holder sig til et par stykker, men fælles 
for alle værksteder og praktikker er, at det så 
vidt muligt skal fungere som en almindelig 
arbejdsplads. 

Som en del af jobtræningen kommer de fle-
ste elever også i ekstern praktik i kortere el-
ler længere tid. Vi har med tiden opbygget et 
godt samarbejde med lokale virksomheder, 
som på en gang forstår at støtte og udfor-
dre eleverne, og som er indforstået med de 
udfordringer, vores elever måtte have. Prak-
tikværterne får ikke betaling for arbejdet, 
og eleverne får ikke løn. Velvilligheden og 
engagementet fra de mange praktikværter er 
en uvurderlig del af et succesfuldt forløb i 
arbejdet med de unge. Kunne du være inte-
resseret i at blive praktikvært, kan praktikan-
svarlig Søren Raffnsøe kontaktes på tlf.: 40 
12 30 04.
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•	 Internt har vi 70 ha landbrugsjord, hvor 
vi bl.a. dyrker vores økologiske kartof-
ler. Derudover har vi 50 ha skov, hvor vi 
blandt andet dyrker juletræer, skover og 
sælger brænde m.m. Om sommeren har 
vi også et stykke med pluk-selv blomster 
ved vejboden. 

•	 I hønsehuset har vi økologiske høns, som 
leverer æg til både os selv, vores vejbod 
og lokale butikker. Vi har forskellige 
andre dyr, som eleverne hjælper med at 
passe:  heste, kødkvæg, økologiske fri-
landsgrise, kaniner og senest har vi fået 
en lille flok geder, til glæde for både ele-
ver, ansatte og besøgende.

•	 Mekanikerværkstedet, traktor- og sme-
deværkstedet og køkkenværkstedet hol-
der biler, maskiner og mennesker kø-
rende hver dag.  

•	 I tømrerværkstedet bliver der lavet større 
praktiske opgaver som bygning og reno-
vering af vores forskellige ejendomme, 
men også mindre opgaver som f.eks. 
tapasbrædder og fuglehuse, som vi sæl-
ger i vores vejbod. 

•	 Senest har vi også åbnet en lille webs-
hop, hvor vi udlejer Vildmarksbade, pa-
ellapander, pandekagepander, slushice 
maskine og popcorn maskine – ting vi 
har, og bruger til vores egne arrangemen-
ter, men som vi også synes andre kan få 
glæde af. Her består arbejdet i at få tinge-
ne klargjort og evt. leveret til kunderne.

Der skal være opgaver til alle elever, på 
mange forskellige niveauer, så vi har ikke 
rigtigt noget, der hedder en hel almindelig 
hverdag på Tinnetgaard. Det gør Tinnetgaard 
til et rigtigt spændende sted at arbejde.

Vi vil gerne have gæster, så kig endelig forbi, 
hils på gederne, nyd naturen eller kig forbi 
vores vejbod, der er altid åbent. 
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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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Nyt fra Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen

Vinter, forår og følelser. I Kolbøtten har det seneste tema arbejde 
været om følelser. Børnene har i grupper oplevet forskellige aktiviteter, hvor de basale følel-
ser var i fokus. Der er blevet lyttet til musik, som man kan blive glad af, eller bange. Vi har 
haft massage, og mærket hvad det gør for kroppen.  Vi har læst bøger, fået fortalt eventyr og 
selv spillet eventyr, hvor nogen var glade, sure, bange eller måske triste. Alt pædagogisk per-
sonale har på temadagene roteret mellem børnegrupperne, så alle børn fik prøvet alle aktivi-
teter og oplevet alle pædagogers kompetencer. En arbejdsmetode som svarer til vores vision: 
et hus – alles børn.  Temaet er nu lagt lidt til side, men mon ikke følelserne kommer frem igen 
engang. Frem til sommerferien begynder vi nu så småt på et nyt tema. Og det bliver tema for 
årets totalteater, så vi er spændte og klar med masser af ideer!

Foråret har budt på nye ansigter, både store og små. Vi får mange nye børn og børnetallet 
er stigende i Kolbøtten. Vi glæder os over de mange nye, nysgerrige små. Efter udskiftning 
i køkkenet er Ellen nu godt på plads. Hun laver sund og lækker mad og der er altid mange 
børn, som nysgerrigt følger med i processen og nogle opgaver er de også med til at løse. Også 
blandt det pædagogiske personale er der ændringer; Kenneth, vores medhjælper, er stoppet 
og vendt tilbage til sit fag som fotograf. I stedet har vi ansat Thomas, som er uddannet pæda-
gogisk assistent, og vi har også haft mulighed til at ansætte Bianca, som har været vores vikar 
over en periode, i en fast stilling. Børnene har taget godt imod begge og vi glæder os over to 
nye friske folk med masser af energi i huset.  

Rød gruppe børn. I Kolbøtten er de kommende skolebørn i Rød gruppe. I Rød gruppe har 
man mange privilegier, men også mange forpligtelser. Der følger opgaver med det at blive 
større. Derfor har de røde børn deres egen klub, og her skal man lave ”skal-opgaver”, som kan 
være tegne, skrive, klippe eller meget andet. Man skal samarbejde om opgaver, være dukse 
og selv rydde borde og feje og rydde op, og lige om lidt skal vi i gang med noget de rigtig har 
glæder sig til; de skal nemlig på skolebesøg. Hver onsdag frem til sommerferien skal de nu 



12

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

jlkollemorten@gmail.com

med bussen og i skole. De glæder sig og har øvet sig meget på de opgaver, som Pernille og 
Pernille fra skolen, var ude og fortælle om var vigtige, når man skal i skole. 

Foråret er på vej og vi glæder os over at se solen fremme og mærke lidt varme, smide de 
varme støvler og igen kan løbe stærk i de seje, nye løbesko. Foråret vil byde på masser af ude 
tid og aktivitet på legeplads og udeområder – og vi glæder os. 

  

Vigtige datoer i Kolbøtten: 

15. maj:  Forældrekaffe 

Uge 21:  Bufferbussen kører igen

14.juni:  Totalteater, med generalprøve om formiddagen og forestilling om aftenen.
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Min købmand Vonge
Letkøb Kollemorten
LMT Transport
NRGI Elsalg
FIBIA
Jyske Bank
SYD BANK
JYSK 
Hair News
Blomsterhuset Ramdal
Tinnetgaard
Kollemorten Autoværksted
Agrometer A/S
Tinnet Søndergaard
Vonge Planteskole
Forever Living By Lerager
Made by fru Madsen
Familien B. Madsen
Din Bilpartner

Kære forældre i Kolbøtten
af Forældrebestyrelsen
I lørdags afholdte vi årets sponsorarrange-
ment – Bingo Banko – i børnehaven Kolbøt-
ten.

I dagens anledning havde vi lånt børneha-
vens gymnastiksal, hvor vi havde dækket op 
til 103 personer. Det viste sig at være en god 
idé, for der mødte omkring 90 børn og voks-
ne op til at spille. Der var stillet ”madbod” an 
et sted og salg af plader et andet sted, så vi 
forsøgte at undgå kø alle steder.

Der var blevet samlet mange sponsorgaver 
sammen, store, som små. Så der blev uddelt 
hovedpræmier og sidegevinster. Alle præmi-
er blev vundet og delt ud. Og dem, som ikke 
mente de havde vundet eller ikke havde vun-
det nok, havde mulighed for at købe en lille 
gave til 5 kr. i boden. Dette viste sig også at 
være et hit, for kassen blev næsten tømt.

Vi havde åbnet en lille del af Mariehønestu-
en, hvor det var muligt, at børnene kunne gå 
op og lege. Det var børnene glade for.

Ingen gevinst uden udgifter. For at dele sol 
og vind, blev der lavet to indkøbssedler, så 
både Let Køb i Kollemorten og Min Køb-
mand i Vonge fik del i omsætningen og der-
ved støttede Forældrebestyrelsen begge køb-
mænd.  

Vi vil gerne takke alle, der mødte op og støt-
tede op om vores arrangement. Vi vil også 
gerne takke alle dem, som har hjulpet med 
indsamling af sponsorgaver. Og en stor tak 
til alle de forældre som bagte kage, pølse-
horn og pizzasnegle og især en stor tak til 
de forældre, der hjalp med at rydde op, da 
den sidste præmie var uddelt og vi takkede 
af. Uden jer havde det ikke været muligt at 
lave dette arrangement.

Forældrebestyrelsen er stolte af at kunne for-
tælle, at overskuddet for dagens arrangement 
løb op i 5030 kr. Et resultat vi er enormt stol-

te af og vi har fornemmelsen af, at det har 
været et hit hos store, som små.  Det indsam-
lede beløb går til leje af Børnehavebussen i 
en uge i foråret 2018
Bussen er ejet af Dagtilbud i Vejle Kom-
mune, og er indrettet som en børnehave, 
med garderobe, borde, toilet og køkken. Der 
er også mulighed for at få en middagslur i 
bussen    . Bussens chauffør er uddannet pæ-
dagog og fuld af gode idéer til diverse ud-
flugtsmål. 

Der er plads til 24 personer i bussen, som 
kører fra Kolbøtten kl. 9 og er tilbage igen 
kl. 15

Når tiden nærmer sig vil I få besked om hvil-
ke børn, der skal afsted hvilke dage, og hvor 
turen går hen. 

En stor tak lyder fra 
Forældrebestyrelse og personale

En STOR tak til 
arrangementets 
sponsorer
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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
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Liste over lokalrådet i Vonge-
Kollemorten bestyrelse 
2017/2018

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: Joergen@mikkelsen19.dk
Medlemmer:
Nini Juul Jørgensen Bygade 58, 7173 Vonge Tlf. 40 87 28 59

Mail: h_t@jensen.mail.dk
Karina Brødbæk Springbankevej 5, 7173 Vonge Tlf. 51 94 99 73

Mail: k.brodbaek@gmail.com
Peer Attermann Sønderhedevej 15, 7173 Vonge Tlf. 30 37 59 72

Mail: attermann.peer@gmail.com
Lars Olesen Møllersvej 20, 7173 Vonge Tlf. 20 60 21 04

Mail: Lars@baekdalgods.dk
Keld Bøgelund Rising 
Nielsen

Banevænget 25, Kollemorten, 7323 
Give

Tlf. 25 11 07 29

Mail: keldrising@gmail.com

Kasserer (ekstern)
Hanne Nørtoft Hærvejen 210, Kollemorten, 7323 

Give
Tlf. 40 87 28 59

Mail: h_t@jensen.mail.dk

Suppleanter:

Kris Sørensen Mølgårdvej 27, 7173 Vonge Tlf. 25 44 23 73

Mail: boble_kris@hotmail.com
Ketty Sparvath Møllersvej 18, 7173 Vonge Tlf. 20 62 14 23

Mail: ketty.sparvath@gmail.com

Vonge-Kollemorten lokalråds bestyrelse

                2018  
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Spejderne: Rosa 
fortalte, at de er 
ca. 40 medlem-
mer pt. arbejder 
på om- og tilbyg-
ning af eksisteren-
de hytte. Der skal 
bruges flere penge, og tiden er presset fordi 
allerede givne tilsagn snart bortfalder, hvis 
ikke de kommer i gang.

Sy event: Nini fortalte, at næste sy-event er 
i støbeskeen. Der var god tilslutning til den 
første.

Club 99: Hanne fortalte, at sæsonen går på 
hæld. Forårsfesten var influenzaramt. Ca. 
80-90 medlemmer. Der er lige nu større fra-
fald end tilgang.

Eventudvalg ØNIF: Sonja fortalte, at der 
var 113 tilhørere til Theis Erichsen. Satser 
på et arrangement igen i 2019 af lignende 
kaliber. 

Menighedsrådet: Karl Holger fortalte, 
der arbejdes på at udvide p-plads i Vonge 
+ kirkerenovering af Øster Nykirke i 2020 
(klokke, varme, kalk). Nyt tiltag er sogne-
aftener + aftengudstjenester, som har været 
fint besøgt. Der skæres lidt ned på gudstje-
nester henover sommeren. Udflugt til Ribe 
d. 14. juni. Ligeledes er der givet mulighed 
for lørdagsdåb. Kirkerne er åbne mandage – 
lørdage kl. 8-16. Søndage låses af efter guds-
tjenesten.

ØNIF: Kevin fortalte, at badmintonjunio-
rerne har en Give Egns mester + en 2. plads. 
Der arbejdes på fællestræning med de andre 
klubber fra gl. Give Kommune for at forlæn-
ge sæsonen. (der var ikke andre afdelinger 

Der har været repræsentantskabsmøde i 
lokalrådet i marts måned, her kan du læse 
referat fra møde, samt hvem der nu sidder i 
bestyrelsen.

Referat fra repræsentantskabsmødet 
marts 2018 (uddrag)

Foreninger og institutioner gav kort status 
for egne områder.

Skolen: Kevin fortalte, at der er ansat ny se-
kretær, pædagog og skoleleder. Det hele teg-
ner godt. Der søges lige nu en ny lærer. 137 
elever pt. Arbejder meget med værdipolitik. 
Torben fortalte, at Ungdomsklubben arbej-
der på LAN-party i samarbejde med Thyre-
god, Jelling og Give. Lige nu er der meget 
dårlig tilslutning, så måske ender det med 
aflysning.

Vonge Borgerforening: Uffe fortalte, at de 
holder sig nogenlunde til det sædvanlige 
program. God opbakning til betaling af kon-
tingent. Der er netop bestilt pyramide til le-
gepladsen.

Børnehaven: Børnehaven er i udvikling – 
har lige nu 52 børn. Søger pedel 6 timer om 
ugen. Har godt samarbejde med Kollemorten 
Borgerforening. Arbejder med læringsrum.

Hallen: Margit fortalte, at de er ved at kigge 
på priser på LED-lys. Der er etableret skin-
nesystem, så det bliver nemmere at dele hal-
len op + opsat ribber. Der er givet tilsagn om 
200.000 kr. fra kommunen.

Foreningsbladet: PostNord leverer ikke 
længere blade ud. Redaktionen har selv delt 
ud sidste gang. Der er indhentet tilbud på tryk 
andre steder, og det bliver fremover STEP, 
gode idéer til omdeling modtages gerne.

Nyt fra Lokalrådet for Vonge-Kollemorten
af Erna Storgaard
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fra ØNIF med til mødet) Total 400 medlem-
mer i hele ØNIF.

Lokalhistorie: Erna fortalte, at man er vel-
kommen til at sende billeder osv., så hun kan 
lægge det ud i gruppen. De mangler et lo-
kale (evt. stationsbygning Vonge eller i Hær-
vejscentret). 

Aftenens tema: Min Landsby app + ud-
vikling af lokalområdet

Erna fortalte kort om Landsby app’en, som 
er en god mulighed for en fælles kalender + 
afløsning af bloggen. Alle foreninger opfor-
dres til især at bruge kalenderen. Kortet er 
især med henblik på turister, men også van-
dreture osv.

Efterspørgsel efter brug på computeren (se 
anden artikel herom i dette blad)

Input til noget at arbejde med:

• Lejeboliger til alle aldre

• Mountainbike-bane i krattet

• Tinnetvej klassificeres som farlig skolevej

• Cykelsti imellem Vonge og Kollemorten

• Skøjtebane på børnehavegrunden i Vonge

• Udnytte potentialet i de mange unge men-
nesker i samfundet

Valg til bestyrelsen i lokalrådet

Opstillede:

Jørgen Mikkelsen

Lars Olesen

Nini Juul Jørgensen

Karina Brødbæk

Alle blev valgt

Suppleanter:

Ketty Sparvath

Kris Sørensen

Ud over de nyvalgte sidder Keld Bøgelund 
Nielsen, Peer Attermann og Erna Storgaard 
i bestyrelsen.

Stor tak til Jacob Lauritzen, Marianne Ny-
mann og Hanne Nørtoft, som har siddet i be-
styrelsen i en årrække.

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

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Et aktivt lokalområde 
– også på nettet!

www.Vonge-Kollemorten.dk

www.vongekollemorten.wordpress.com

www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
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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

91.Årgang nr.2 - 2018

Juni - Juli - August

Har du lyst til at strikke dåbsklude?
Frivillige hænder, som har lyst til at strikke dåbsklude, søges… 

Øster Nykirke og Vonge kirker vil gerne kunne tilbyde dåbsklude; - en dåbsklud er en 
lille fin serviet med kristne symboler på, som bliver brugt til at aftørre barnets hoved 
med, når det er blevet døbt. Barnet får dåbskluden med hjem efterfølgende. 

Garn og mønstre kan afhentes hos: 
Gitte Kristensen 
Møllevænget 28, Thyregod  
tlf.: 29 63 94 38 
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Kirkekorets forårskoncert ligger i 2018 så sent i maj, at vi vel godt kan tillade os at 
kalde den en sommerkoncert, eftersom vi dagen efter byder den – i.h.t. kalenderen 
– første sommermåned velkommen! Der er da også lagt op til et lyst og sommerligt 
koncertprogram, som man kan glæde sig til at høre – og som koret kan glæde sig til 
at øve på her i forårssæsonen.

Sommerkoncert med kirkekoret 
den 31. maj kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke

Billedet er fra høstgudstjenesten 2017 i Vonge Kirke

Poul Viller akkompagnerer koret, der ledes af Inge Hermann. Der er gratis adgang til 
koncerten.



33

Afgang fra Kollemortenhus kl. 08.20

Afgang fra Sandalplads i Vonge kl. 08.30

Hjemkomst ca. kl. 17.50 i Vonge og kl. 18.00 i Kollemorten.

I år går sogneudflugten til Sønderjylland, hvor vi skal have en guidet rundvisning på 
Ribe Vikingemuseum (rundvisningen tager ca. 1 time).

Derefter går turen videre til Ribe Domkirke, hvor vi kan gå rundt i kirken i en halv 
times tid (dog afhængig af, om kirken er optaget til begravelse)…

Vi indtager middagen på Restaurant Backhaus, som ligger i nærheden af dom-
kirken, hvorfor vi også går derhen! Menu: Karbonader med grønt og is til dessert, 
- drikkevarer er for egen regning.

Så går turen til Gram slot, hvor vi vil bruge en lille times tid på at vandre rundt i slots-
haven, hvorefter der er kaffe med boller, kringle og lagkage på Gram Slotskro.

Hvis der er kørestolsbrugere, som skal med, vil vi gerne vide det i god tid, da vi skal 
have bestilt buskørsel dertil.

Pris for dette arrangement 250 kr. pr. person.

Sidste tilmelding er mandag d. 4. juni. 

Tilmelding til turen sker ved henvendelse til: 

Hanne Frederiksen  -  22 51 42 28                     Ruth Krag Nielsen - 20 89 55 79

Sogneudflugt torsdag d. 14. juni 2018
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Pilgrimsvandring med TV
mandag den 25. juni 2018 kl. 11-21 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell vandrer hvert år gennem Øster Nykirke sogn, og 
i år produceres TV-transmission herfra m.h.p. udsendelse søndag den 23.9. 
Pilgrimsgruppen gør holdt ved helligkilden, vejkorset, kirken og Gudenåens udspring. 
På mindre strækninger går man skiftevis i stilhed og i samtale om den kristne tro. 
Sognets beboere er naturligvis velkomne til at deltage. Man skal sætte tid af fra 
kl. 11 – 21 og medbringe madpakke og drikkelse. Vi spiser sammen om aftenen. 
Deltagerantal: 20. 

Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt at tilmelde sig dagen.
For tilmelding og mere information kontakt: elisabeth@lidell.dk
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Gudstjeneste, skovtur og fællesspisning vol. 2
Sidste sommer introducerede Øster Nykirke menighedsråd vores sogne for et nyt kon-
cept – nemlig hverdagsgudstjenester. Det har vist sig at blive en kæmpe succes!  

Derfor lancerer vi nu, efter flere forespørgsler, ”Gudstjeneste, skovtur og fælles-
spisning vol. 2” onsdag d. 27. juni kl. 17:00 i Øster Nykirke kirke. Efter en kort fyraf-
tensgudstjeneste tager vi igen på en guidet skovtur rundt langs præstegårdsjorden, 
hvor menighedsrådsformand Karl Holger Kristensen har planlagt en ny rute. Vi slutter 
aftenen af ved kirken med fællesspisning i det grønne, - hvor pølsevognen kommer 
forbi.

Vel mødt…. 
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Vi påbegynder ny korsæson torsdag den 30. august. Vi øver alle torsdage kl. 19.30 
– 21.30 i præstegårdens konfirmandstue. Koret tæller 25 sangere fordelt på sopran, 
alt, tenor og bas.

For at fastholde rutinerede sangere og for at tiltrække nye kræfter har vi oprettet et 
vokalensemble, der er en integreret del af kirkekoret. Ensemblet arbejder med mere 
krævende korsatser. Det forventes således, at korsangerne i ensemblet kan arbejde 
med satserne derhjemme, og det er en stor fordel, hvis de kan noder. Vokalensem-
blet øver op til koncerter torsdag aftener kl. 21.30 – 22.15.  
 
Begge kor ledes af organist Inge Hermann, hos hvem man er velkommen til at 
henvende sig for yderligere oplysninger enten på mail: mail@ingehermann.dk eller 
telefonisk: 21 63 39 46. 
 
Nye sangere er særdeles velkomne i forbindelse med opstart af ny sæson efter som-
mer

Koropstart efter sommerferien
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Børnegudstjeneste d. 2. september i Vonge kirke kl. 11:00 
Igen i år starter vi Høstfestugens børnedag i Vonge med en børnegudstjeneste i Vonge 
kirke. Så tag mor og far, bedstemor og bedstefar under armen og kom og vær med til 
en anderledes gudstjeneste på børnenes præmisser. I år får vi i gudstjenesten besøg 
af Dukketeatret Svantevit, der med deres poetiske træfigurer vil opføre ”Skabelsen” 
for os. Stykket henvender sig til børn og giver plads til deres spontane kommentarer 
og medleven i tilblivelsen af dyr, himmel og hav.

Så kom og vær med! – det bliver helt sikkert en musikalsk og poetisk oplevelse for 
både børn og voksne...

Fra forestillingen ”SKABELSEN”

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



Hilsen fra organisten
Kender I det? Især i vintertiden glæ-
der man sig usigeligt meget til den 
planlagte ferie. Min mand og jeg ple-
jer at holde ferie i uge 1, men det lyk-
kedes mig i år at spolere ferien med 
en dum influenza. Så meget desto 
mere glædede vi os til vinterferien i 
uge 7, hvor vi havde lånt en jagthytte 
i Sverige, ca. 100 km fra Jönköping. 
 
Der blev vasket og pakket. Alle op-
gaver kom på plads i ugen frem til 
vinterferien. Skrivebordet og orgelbænken fremstod nydelige og opryddede. Efter en 
dejlig gudstjeneste i Øster Nykirke drog vi afsted mod Sverige. Humøret var højt, nu 
skulle livet nydes. Vejret var ikke helt med os. I hvert fald ikke hele vejen. De sidste 
200 km før den svenske jagthytte var anstrengende. Vi ankom et par timer senere end 
beregnet, og det sidste, der skete, var, at vi landede i en stor snedrive, lige uden for 
indgangsdøren. Men pyt – vi kunne jo grave os fri dagen efter……

Efter et lille måltid – vi var jo trætte efter den lange tur – skulle der redes seng. 
Stræklagener er ofte en udfordring. Denne aften var ingen undtagelse. Og ja, hvad 
skete der egentlig??? Det er den dag i dag ganske ubegribeligt. Jo, gulvet var lavet af 
et materiale, som var meget glat. Og på gulvet lå der et løst tæppe. På en eller anden 
måde faldt jeg i tæppet. Derefter fuld fart på hen ad gulvet, hvor jeg til sidst blev brem-
set af et sengebord. Liggende der på gulvet måtte jeg konstatere, at noget var helt 
galt. Lidt miljøskadet er man vel som musiker, så det første, jeg tjekkede, var, om jeg 
kunne bevæge mine fingre. Det kunne jeg, og så beroligede jeg mig selv med, at så 
var det da nok ikke helt galt. Men altså, fingrene var noget nær det eneste, jeg kunne 
bevæge. Min mand fik ringet efter en ambulance, som naturligvis ikke kunne finde os, 
helt derude i den svenske ødemark. Så omkring midnat måtte han ud og grave bilen 
fri af snedriven, hvorefter han kunne møde ambulancen nede ved en lidt større vej.

Et par timer senere, ca. kl. 3 om natten, fik jeg så den besked, at jeg havde brækket 
min skulder 2 steder. Hvordan kan det gå så galt, når man blot skal rede en seng???

Ovenstående fortælling er årsagen til, at I ikke har set og hørt noget til mig gennem 
efterhånden temmelig mange uger! Skulderen skulle være i slynge i de første 4 uger. 
Derefter kunne armen slet ikke bevæge sig. Og nu er der i skrivende stund gået 9 
uger, hvor genoptræning er påbegyndt for et par uger siden. Heldigvis viser rønt-
genbillederne, at de to brud vokser pænt sammen. Jeg er stillet i udsigt, at jeg kan 
begynde at spille i kirkerne igen fra og med søndag den 6. maj.

8



9

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. 18. august kl. 10:30. 

Derefter: lørdag d. 10. november.

Udover de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under søn-
dagens gudstjenester!

Jeg er meget ked af, at mit dumme uheld har forårsaget en så lang sygemelding! Oven 
i købet hen over den meget travle forårsperiode med påsken, ekstraordinære hellig-
dage og konfirmationer. Jeg glæder mig meget til et gensyn med Jer alle!

Organist Inge Hermann



Øster Nykirke kirke

Døbte: Begravede / bisatte:

Begravede / bisatte:Døbte:

Vonge kirke

21. januar: Elliot Dupont Iversen

18. marts: Esben Kjemtrup Høyer

18. februar: Aya Taudal Lange

24. februar: Anders Vestfall Petersen

7. marts: Jonathan Hugo Fraulo

1. april: Luna Marie Nicola Cecilie 
Albeck-Wittig

25. januar: Agnethe Christensen  

10. marts: Else Sofie Dybdal Dantoft 

14. marts: Kirstine (Bitten) Andersen 

7. april: Svend Åge Frederik Hansen

10

12. januar: Johannes Larsen Brunbjerg

9. marts: Aase Jacobsen
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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

* Se omtale inde i kirkebladet 

** Grundet hverdagsgudstjeneste d. 27/6 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

Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge
27/5 Trinitatis søndag 9:30 v/GBL

3/6 1. s. e. trin. 9:30

10/6 2. s. e. trin. 11:00

17/6 3. s. e. trin. 9:30

24/6 4. s. e. trin. 9:30 v/GBL 

Onsdag d. 
27/6

*17:00 Hverdagsgudstjeneste

1/7 5. s. e. trin. **Henviser til Vester **Henviser til Vester

8/7 6. s. e. trin. 9:30 v/GBL

15/7 7. s. e. trin. 11:00 v/GBL 

22/7 8. s. e. trin. 11:00 v/GBL

29/7 9. s. e. trin.   9:30 v/GBL

5/8 10. s. e. trin. 9:30 

12/8 11. s. e. trin. 11:00

19/8 12. s. e. trin. 9:30

26/8 13. s. e. trin. 11:00 v/GBL

2/9 14. s. e. trin. 11:00  Børnegudstjeneste  

GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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På vandring i det fri
- udenfor Google Maps rækevidde
af Rakel Kristensen

Roverklanen Kratluskerne har igen været 
på tur. Denne gang var vi på vandretur i det 
nordjyske. Vandreturen varede over de fem 
helligdage i påsken. Målet med vandreturen 
var at udfordre os selv, hinanden og rykke 
vores grænser. 

Derfor startede vi onsdag turen i den nord-
jyske by Fjerritslev, hvor vi alle 3 var i lige 
ukendte omgivelser. Planen var, at vi derfra 
skulle vandre 200 km til Skagen, hvilket var 
et stort mål, men  sat for at presse os selv og 
hinanden. Da vi sluttede 2. Påskedag var vi 
nået til Tornby, som er en lille by i nærheden 
af Hirtshals. 

Inden turen havde vi brugt en del tid på at 
sætte os ind i forskellige udfordringer, vi 
kunne komme ud for på vores tur. Vi skul-
le hele tiden have i baghovedet, at vi selv 
skulle bære alt vores oppakning og at vi var 
afskåret fra omverdenen. Derfor var det be-
grænset, hvilke ting vi tog med. Det var også 
meget vigtigt, at vi overvejede vores kost, 
for at sikre os, at vi fik hvad vi skulle bruge i 
løbet af dagen. Vores kost var meget simpel 
på turen, for at minimere vægten mest muligt 
plus for at tænke på holdbarheden af fødeva-
rer. Derfor fik vi havregrød til morgenmad, 
rugbrød med “dåsefisk” (tun, makrel og tor-
skerogn) til middag og til aften fik vi quinoa, 
som minder meget om ris. 

Turen startede onsdag den 28. marts da vi 
mødtes kl. 18 på Hærvejscenteret. Her pak-
kede vi vores fælles udstyr og blev derefter 
kørt til Fjerritslev kirke. Da vi havde fået 
rygsækkene på, drog vi afsted for at finde 
den nordlige Hærvej. Efter nogle kilometer 
fandt vi endelig Hærvejen som vi derefter 
fulgte gennem landskabet. Vi blev ledt ind 
af skovstier, gennem sommerhusområder og 
helt ud imellem de lyngdækkede klitter ved 
kysten mens mørket faldt på. Vi havde snak-
ket om at gå omkring 12 km den første aften. 
Men da vi havde gået ca. 10 km kunne vi se 
at landskabet skiftede og der ville være langt 
til den næste skov, derfor gjorde vi klar til 
natten og gik i seng.

Vi vågnede torsdag til en smuk udsigt over 
havet 50 m fra, hvor vi havde sovet. Efter en 
god omgang havregrød og en sammenpak-
ning af vores ting, gik vi videre på Hærvejen. 
Vi gik længe langs kysten og ad små stier i 
skoven, som ikke altid var lige lette at finde. 
Da vi kort efter middag kunne se at vi gik 
mere op og ned end fremad, valgte vi at fin-
de en anden rute. Derfor fulgte vi den næste 
landevej, vi fandt, nordpå og satte næserne 
mod en simplere vej til Skagen. Vi fulgte 
vejene resten af dagen, men endte alligevel 
med at sove i et shelter, som lå på Hærvejen.

Fredag morgen drog vi videre og kunne 
hurtigt se, at vi kom betydeligt længere ved 
at gå langs vejene. Stort set hele dagen gik 

God fodpleje er vigtigt, så fødderne luftes.

Bivuakker i skoven var vores primære overnatning.
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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

 

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       

  

 

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

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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Lørdag gik vi videre og fulgte vejen til Løk-
ken, hvor vi brugte en del tid. Blandt andet 
holdte vi et langt hvil og var på bolcheriet. 
Da vi forlod Løkken valgte vi at gå fra vores 
rute og gå mod Børglum Kloster, da vi have 
indset, at vi ikke ville nå til Skagen. Med 
dette ruteskift endte vi igen på Hærvejen. Vi 
fulgte Hærvejen, som på dette stykke mest 
var en vej. Vi tog den en del med ro i løbet 
af dagen, men alligevel nåede vi at gå ca. 20 
km inden vi slog lejr. Vi endte med at sove i 
en skov, hvor træerne var så tætte, at vi måtte 
kravle under grenene for at komme ind i den. 

Da vi søndag kravlede ud fra vores skjul gik 
vi lystigt videre mod Rubjerg Knude Fyr, 
hvilket betød at vi blev ledt ud ad stier, som 
var næsten ikke eksisterede. Det var noget af 
en udfordring at gå på sandklitterne, når man 
havde en stor rygsæk på. Men vi klarede os 
igennem det og nød det dejlige vejr på vejen. 
Da vi nåede til Lønstrup kunne vi se, at der 
ikke var nogle skove/overnatningsmulighe-

der i nærheden, hvis vi blev på Hærvejen, 
derfor satte vi retningen mere mod øst og 
gik efter den nærmeste skov. Da vi kom til 
skoven var klokken kun omkring 18, derfor 
valgte vi at gå videre mod nogle shelters i 
nærheden. Vi fandt shelterne og gik til ro, vel 
vidende at det var vores sidste nat for denne 
omgang. 

Næste morgen stod vi op og gik mod Tornby, 
for vi havde om aftenen aftalt med vores lift 
hjemmefra, at vi skulle mødes ved Tornby 
kirke omkring klokken 13. Vi havde en lille 
gåtur på omkring 8-9 km foran os inden tu-
ren helt var slut. Vi havde rigeligt tid at gøre 
godt med, så vi nød roligt de sidste kilome-
ter i det nordjyske. I Tornby nåede vi lige at 
komme op på samlet at have gået 100 km på 
turen, hvilket vi var godt tilfredse med. Da 
vores lift kom, spiste vi noget mad og kørte 
hjemad.

Alt i alt var det en god tur med en del 
udfordringer, men det var også menin-
gen med turen. Derudover havde vi su-
per godt vejr med tørvejr, trods nattefro-
sten og de lave temperaturer. Humøret 
var for det meste højt, dog var fredagen 
nok en af de hårdeste dage med hensyn 
til det og energiniveauet. Vi var også 
gode til at passe på hinanden og os selv 
undervejs, så vi ikke endte med slemme 
følgeskader. På turen har vi fået taget 
en del billeder, der er nogle stykker her, 
men resten kan ses på Vonge-Kollemor-
ten Spejdernes Facebook side.

på fokuseret at komme fremad, så vi kunne 
nå målet. Fredag aften stødte vi dog på en 
udfordring, en af os blev skadet med knæet 
og blev nødt til at blive hentet for ikke at 
ødelægge sig selv. Derfor ventede vi på en 
rasteplads på, at hun blev hentet. Imens be-
sluttede vi at det ville være synd at slutte 
turen på daværende tidspunkt, så vi andre 
planlagde at fortsætte dagen efter. Da vi kun 
var to tilbage, besluttede vi os for at slå lejr 
for natten, da det var blevet sent. Dette var 
nok den varmeste nat på turen og ingen af os 
frøs, hvilket var dejligt.

Sandklitterne tog en del kræfter at vandre i, men vi 
klarede det.

Middagsmad kan indimellem blive en udfordring.



34

Mit arbejde fik jeg kun på 
baggrund af mit frivillige 
arbejde på mit CV

af Else Marie Nissen

Jeg mødes med Jesper en torsdag formid-
dag. Jesper kommer præcis på det aftalte 
tidspunkt og har forberedt svar på de spørgs-
mål jeg har sendt til han forinden. Jesper er 
fra 1978 og bosat med sin kone og to drenge 
på et landsted i udkanten af Kollemorten. 
Oprindeligt kommer han fra Ølsted, hvor 
begge forældre bor, men hans mor er opvok-
set i Vonge-området. 

Det var placeringen af huset og selve huset, 
der gjorde, at det lige blev Kollemorten, de 
slog sig ned i. Som Jesper siger: “Vi er holdt 
med at sige, at vi bor i Bjarnes og Gunhilds 
hus, men det gjorde vi da de første 6-7 år. Nu 
er huset blevet vores eget.”

Jesper er gift med Maja, som også er en af 
de engagerede, der lægger frivillige kræfter i 
lokalområdet. Jesper fortæller, at de har fulg-
tes parallelt i det, de har lavet. De har arbej-
det for samme skole og har tilfældigvis også 
engageret sig i de samme frivillige områder.  
Det har ikke været bestemt fra starten, men 
er blevet sådan. Maja har også andre interes-
ser som familien bakker op om, fx. løb.

Jeg er født ind i frivilligt arbejde

Jesper fortæller, at han, siden han var barn, 
er kommet meget i diverse idrætshaller. Det 
huskes som en god tid, at være med til for-
ældrenes hold. Da han var gammel nok, blev 
han selv hjælpetræner på lillesøsterens hold. 
Derefter har han altid engageret sig i forskel-

Interview med Jesper Ravn, som er en af 
de mange ildsjæle, vi har i vores lokal-
samfund i Vonge-Kollemorten. 

ligt frivilligt arbejde og især håndboldt. 

Jesper brugte som frivillig rigtig mange ti-
mer i håndboldklubben i Hedensted. Han gik 
sammen med andre unge sammen om et ung-
domsråd. Jesper fortæller: “Vi købte tørklæ-
der og alt muligt … dengang var ALT mu-
ligt; der blev lavet klaptræer og stortrommer, 
osv.  Vi fik sat folk i gang. Den stemning var 
vi ikke vant til på det niveau, men det gav en 
ekstrem klubånd, og det var noget, der kunne 
mærkes og ses. Det var med til at ændre kul-
turen i en fodboldklub, det var fedt, og det 
satte spor.”  

Jespers fortæller historien meget engageret 
og tilføjer, at det har stor værdi og at det er 
fornemt at have været med til at gøre den 
forskel. Da snakken falder på Jespers frivil-
lige arbejde i dag, fortæller han, at han netop 
i år ikke er træner, men fortsat har nogle op-
gaver i klubben. “Vi har en medlemsklub, 
som har et vanvittigt medlemstal i forhold til 
det grundlag, der er. Jeg ved, det er gået ud 
over nogle af de andre aktiviteter i byen, men 
vi har gjort det umulige - og det findes ikke 
ret mange steder i Danmark. I nogle af klas-
serne er det mere end 50 % af børnene, der 
tager del i aktiviteterne og i alle klassetrin fra 
0-6 klasse er der mange medlemmer. Det er 
fuldstændig vanvittigt.” 

Adspurgt hvorfor det er håndboldklubben, 
der har så stort et medlemstal, svarer Jesper: 
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“Det er fordi, det er de rigtige voksne, der er 
der. De er ansvarlige og klar til at tage imod 
børnene. Voksne, der er engagerede og gerne 
vil. Det er det, der bærer det, det er alfa og 
omega! Forældrene sender gerne børnene af-
sted, når de er trygge ved dem, der står for 
det. Vi havde en stor flok, som gik til gymna-
stisk og som nu går i 4-5 klasse. Da vi flyt-
tede over til håndbold, røg mange børn med 
over. Det handler om, at have de rigtige en-
gagerede voksne. Det duer ikke forældrene 
er utrygge - glæde og begejstring kommer 
ved engagerede voksne, som udover Maja og 
jeg, er der 4-5 andre, som træner de øvrige 
hold og nogle, som sidder i bestyrelsen”

Hos os er hele familien i samme båd

Hvordan påvirker det børnene, at begge for-
ældre er engageret i frivilligt arbejde? Jes-
per synes, det er rigtig godt for børnene at 
komme med i hallen og se, hvordan tingene 
fungerer, og hvordan man er med til at styrke 
sine relationer. Han kan godt se begge børn 
som trænere i en klub i fremtiden, og den ene 
er da også startet som hjælpetræner, som han 
selv startede i sin tid. Han fortæller: “Det gi-
ver en masse at være frivillig. Det giver ev-
nen til at planlægge, arrangere, være synlig 
og i det hele taget være selvstændig. Derfor 
vil jeg da opfordre dem til at tage det med sig 
i deres voksenliv. “ 

Der ligger vigtig læring i at engagere sig i 
en holdsport

I dag er der mange unge, der interesserer sig 
for computer, apps og elektronik. Jeg spør-
ger til Jespers indstilling til kontrasten mel-
lem det at være fysisk aktiv og den elektro-
niske del.  

“Fri leg i dag inkluderer ikke så meget be-
vægelse. Der er mange, der har en trampolin, 
som aktiverer dem, men ellers laver de ikke 
meget sammen. Det forsøger vi med de fri-
tidstilbud, vi har. Vi kunne godt være bedre 
til at udvikle os og tænke nye veje, som vi 
gøre med de voksne, Måske er der nogle an-

dre ting, vi skulle være med til. Måske kunne 
E-sport være en del af foreningen. Så det går 
hånd og hånd med nogen aktivitet. Det er ad 
denne vej vi fanger dem og de vil gerne be-
vægelse. 

Udfordringen er, at vi mister nogle værdier, 
hvis vi giver slip på den gamle holdsport. 
Det er værdier som at lære at tage hensyn 
til hinanden, lære at tabe og vinde, at man 
har forskellige roller på et hold, og at der al-
ligevel godt kan være plads til alle. At vi gør 
noget i flok, at vi har noget sammen og at 
vi forpligter hinanden. For man er forpligtet 
på en anden måde, når man går til håndbold, 
end når man går til gymnastisk. Hvis man 
melder sig syg til en håndboldkamp, mang-
ler man altså på banen. Jeg ser en del unge, 
som i dag tager let på forpligtigelsen. Den 
dimension, at vi forpligter hinanden, må ikke 
forsvinde.” 

5 hurtige til Jesper… 

Hvad er din uddannelse:

Jeg er uddannet folkeskolelærer i idræt, ma-
tematik, tysk og svømning og efteruddannet 
i IT og vejledning. 

Nuværende stilling:

Idrætskonsulent med håndbold i DGI-vejle. 
Udelukkende ansat på mit CV af frivilligt ar-
bejde igennem tiden. 

Hvad er din meste brugte app:

Gul og gratis…

Hvad ville du vise som det første til folk, der 
aldrig havde været i Vonge- Kollemorten: 

Skole- og halområdet i Vonge samt en lokal 
købmand. Hvis det var en mand fra Afrika 
ville jeg vise ham vores hjem, og hvordan 
man bor og lever her. 

Hvad laver du når du skal slappe af: 

Praktisk arbejde og gerne udenfor. Vi har he-
ste, og jeg stresser af med at gøre praktiske 
ting hjemme.
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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

Øster Nykirke Idrætsforening
Din lokale idrætsforening i Vonge-Kollemorten området

Her er plads til alle indenfor fodbold, håndbold, 

gymnastik og badminton.

Stor tak til alle frivillige!
Se mere på www.ønif.dk

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ledig
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NYHEDER MED NÆRHED

Torvet 12 • 7323 Give • Tlf. 75 73 22 00 
gb@give-avis.dk • www.give-avis.dk
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Club 99

Forårsfest i Club 99

af Hanne Hansen

af Tove Malberg

Vi holder sommerferie. Vores foreningsmøder 
starter op igen i SEPTEMBER. Vi arbejder på 
at få lavet et godt program igen til næste sæson.

Vi har en GRILLDAG ved Petanquebanerne 
torsdag den 21/6 kl. 12. Alle der er medlem af 
Club 99 er velkomne. Medbring mad, service 
og drikkevarer.

Den 22. marts 2018 var der indbudt til for-
årsfest i Club 99.  

52 havde tilmeldt sig, men desværre fik vi 
6 afbud pga. sygdom, så vi var 46 personer, 
der havde en rigtig hyggelig aften.

Desværre var der opstået en misforståelse 
med musikkanten, men vores formand Han-
ne er ikke sådan at slå ud, næh nej. Hun fik 
fat i Steen Nielsen fra Give, som sprang til 
med et par dages varsel og kom spurtende fra 
Nørre Nebel. Han nåede frem og fik opstillet 
det hele og var klart til start.

Vi fik dejlig mad. En kæmpe stor tak til æg-
tefæller fra bestyrelsen for stor hjælp, især i 
køkkenet. 

Steen underholdt med dejlig musik og vi fik 
også en musikquiz.

Efter kaffen spillede Steen op til dans, og der 
var da nogle stykker, som tog udfordringen 
op. Musikken var der ikke noget i vejen med, 
men måske er bentøjet ikke er, hvad det har 
været, og der skal jo også snakkes igennem.

Vi sluttede af ved 22-tiden, ved fælles hjælp 
var oprydningen hurtigt ordnet og vi kunne 
se tilbage på en dejlig aften.

Tak til alle fremmødte fordi I kom og havde 
taget det gode humør med.

P.v.a.

Bestyrelsen i Club 99
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Nogen har sikkert allerede hen-
tet appen MIN LANDSBY, 
mens andre endnu ikke er kom-
met på den nye mulighed her i 
lokalområdet.
Baggrunden er, at lokalrådet for Vonge-
Kollemorten blandt andet gerne vil gøre det 
nemt at finde kalenderen med aktiviteter i 
vores lokalområde, samt at alle kan skrive 
korte opslag om hvad der rører sig lokalt. 
Her er MIN LANDSBY faktisk en rigtig 
god mulighed, da den har en smart kalender-
funktion, hvor det er nemt at oprette og ikke 
mindst dele, hvad der sker her i lokalområ-
det. Du kan også gemme kalenderoplysnin-
ger til din egen kalender på mobilen, så du 
får påmindelser om aktiviteten.

Der er flere muligheder i appen, blandt andet 
kan alle oprette en landsby-nyhed, hvor en 
begivenhed eller aktivitet beskrives i tekst. 
Ligesom der er mulighed for at “sætte nåle” 
i et kort med steder i vores lokalområde, så 
både lokale, men også turister, kan finde de 
steder, vi synes er vigtige netop her.

Muligheden for fælles kørsel er nok ikke så 
relevant for os lige nu, men der arbejdes med 
at udvikle på dette hos MIN LANDSBY.

Det er ikke så svært at bruge 
Hvordan fungerer den så, denne app? 
Du skal først installere appen. Det er nem-
mest på mobilen, gå ind på hjemmesiden 
MIN LANDSBY og klik på “download 
app”. Nu har du installeret og er klar til brug.

Min Landsby App - nu også på computer. 
Brug den aktivt!
af Erna Storgaard

Du skal nu vælge hvilken af de tilmeldte 
landsbyer, du vil følge, så du skal ind i 
“burgermenuen” – de tre streger i øverste, 
højre hjørne.

I menuen er der flere muligheder. Klik ind, 
og se hvad der sker, men vil du vælge en 
specifik landsby, skal du klikke på “vælg 
landsby”.

Er du på ferie i et område, kan det være en 
god idé at tjekke om de er på appen, da man 
ofte kan finde steder, som ikke lige er noteret 
i turistbrochurerne.

Find Vonge-Kollemorten og du er godt i 
gang

Du ruller nu ned, og vælger den landsby, du 
vil følge. Vonge-Kollemorten ligger langt 
nede på siden, som er i alfabetisk orden.

Du har nu valgt det “hovedområde” du er en 
del af, men har også mulighed for at vælge 
en “klynge”, som en ekstra mulighed.

I burgermenuen vælger du “klyngen”, hvor 
du får mulighed for at til- og fravælge lokal-
områder “tæt på”, som du måske også gerne 
vil holde øje med.

Går du ikke ind i “klyngen” er du automa-
tisk tilmeldt en række byer. Det måske kan 
virke lidt voldsomt i forhold til, at der kom-
mer rigtig meget andre steder fra, når du for 
eksempel kigger i kalenderen.

Det skal bemærkes, at det jo ikke er alle lo-
kalområder der er på MIN LANDSBY, så det 
er naturligvis kun de der har login, der vises.
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Nu også mulig at tilgå via computer

Ikke alle er fortrolige med, eller har, en 
smartphone, så der er også mulighed for at 
bruge funktionerne via computer, hvor du 
skal finde hjemmesiden www.minlandsby.
dk hvorefter du kan klikke på fanen ”min 
landsby” og derefter vælge hvilken by, du 
ønsker at se nyheder, kalender eller kort for.

Alle kan bidrage til appen

Håber denne lille guide giver lidt mere over-
blik, vi er stadig i opstartsfasen, og har bedt 
alle foreninger, institutioner mv. om at op-
rette sig som bruger, så de kan oprette begi-
venheder i kalenderen.

Vil du gerne være bruger, så kontakt gerne 
lokalrådet via mail osternykirkeweb@gmail.
com eller via kontakt på hjemmesiden for 
MIN LANDSBY.

Alle kan oprette landsby nyheder, som god-
kendes inden de frigives til siden.

Har du spørgsmål/kommentarer til MIN 
LANDSBY i vores lokalområde, er du vel-
kommen til at kontakte lokalrådet, evt. på 
mail osternykirkeweb@gmail.com.

Og skriv gerne nyheder ind, det er med til at 
gøre app’en levende
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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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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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Nyt fra håndboldbestyrelsen
Af Mette Hald

Så er håndboldsæsonen 2017/18 slut. Det 
har været en super sæson for vores ungdoms-
afdeling. Vi har haft hold fra U6 til U12, og 
på alle hold har glade håndboldbørn og deres 
trænere været ude til tuneringer og vist hvad 
ØNIF står for.

Derfor er vi, i håndboldbestyrelsen, også su-
per stolte af, at ØNIF i denne sæson blev kå-
ret som årets forening i DGI Sydøstjylland. 
En pris vi fik, fordi vi som klub har synlig-
gjort os til samtlige stævner, været værter 
for et kæmpe overnatningsstævne med 300 
deltagende ungdomsspillere, afholdt hånd-
boldskole samt været værter ved både DGI-
stævner og Max Total-stævner. 

Vi er i denne sæson også blevet venskabs-

klub med BSV. Det betyder, at vi i næste 
sæson kan invitere vores håndboldbørn med 
til en Liga kamp med BSV. Her vil der være 
mulighed for indløb sammen med Liga spil-
lerne. Desuden vil vores trænere få mulighed 
for at komme med på BSVs interne træner-
kursus med Peter Bredsdorff-Larsen og Lars 
Møller.

D. 3/4 og 5/4 blev der holdt afslutning i hal-
len for vores ungdomsspillere. Vi vil gerne 
takke alle vores skønne spilere og trænere 
for en fantastisk sæson. Vi håber, at se dem 
alle, når en ny håndboldsæson starter igen 
til august. Vi i håndboldbestyrelsen sidder i 
hvert fald klar til at gøre håndboldsæsonen 
2018/19 til en lige så stor succes, som denne 
sæson har været.
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KLIP UD OG GEM  

 

VORES FORSAMLINGSHUS 

KOLLEMORTENHUS 
Program for 2. halvår 2018 
og 1. halvår 2019 
Hold øje med opslag hos købmanden i 

Vonge og Kollemorten og kig i din postkasse! 

Udførligt program og flere information 

om tilmelding og kommer senere… 

 

KOM OG VÆR MED TIL: 
 

Vinsmagning med Tapas, fredag den 28. 
september 2018 kl. 18.00 Lækre vine og 
udsøgt Tapas 
 

Syng Dansk, torsdag den 1. november 2018 
kl. 19.30  
Vi synger af hjertets lyst og hygger os med 
kaffen 

Fællesspisning MORTENSAFTEN, lørdag den 
10. november 2018 kl. 18.00 Lækker 
mortensaftensmenu med det hele  
 

Fællesspisning, fredag den 25. januar 2019 
kl. 18.00 
Vi gentager succesen med ”Bøf m/løg” og frisk 
frugtsalat  
 

Dilettant, lørdag den 9. marts 2019 kl. 19.00 
og onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.30 
Festforestilling ved lokale aktører 
 

Kulturaften, tirsdag den 9. april 2019 kl. 
19.30 følg opslag… 
 

Generalforsamling, onsdag den 8. maj 2019 
kl. 19.30  

På gensyn i Kollemortenhus 
 

KLIP UD OG GEM  
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RESTAURANT ÅLBÆKKEN

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64
restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

•  A la carte - og selskaber 
 op til 50 pers.
•  Fredagsbøf
• Pizza onsdag og torsdag
•  Mad ud af huset
•  Firmamøder

Åbningstider: Ons. - lør. fra kl. 17.00. 
Køkkenet lukker kl. 21.00.
ALTID ÅBENT FOR SELSKABER

ÅLBÆKKEN
Åbent onsdag-søndag 17.00 - 21.00

 alle ugens dage åbent for selskaber

Julefrokost 2014
remoulade og citron

Røget laks med røræg og asparges
Tarteletter med høns i asparges

Ribbenssteg med rødkål
Ris a’la’mande med kirsebærsauce

 
Fiskeanretning 

 

(hvidvinsdampet laks med rejer og kaviar 

 

samt store tigerrejer på tang)
Mørbradbøf med champignonstuvning

Hamburgerryg med grønlangkål
Andesteg med rødkål

Ris a’la’mande med kirsebærsauce

illæg for brød og smør 20,00 kr.

Mortensand
230,00

 
kr.

Husk at bestille bord i god tid til mortensaften
Ud af huset kr. 190.-

Ud af huset kr. 180.-

Ud af huset kr. 225.-

 Vi servererbåde søndagog mandag

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Vores vejbod med egne lokale og økologiske  
varer, har åbent døgnet rundt, 365 dage om året. 

Friske økologiske æg,  
kartofler, pluk-selv blomster og håndværk.

Op til jul sælger vi også juletræer og pyntegrønt.

Hammervej 28 • 7173 Vonge • Tlf: 76709191
www.tinnetgaard.dk • info@tinnetgaard.dk

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

VELKOMMEN TIL  TINNETGAARD
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Det går rigtig godt med vores juniorafde-
ling i badminton. Efter en årrække, hvor spil-
lere med lidt ældre fødselsattester huserede 
på banerne i hallen i Vonge, startede vi et ju-
niorhold op i sæsonen 2016/2017 efter en år-
række uden badminton for de yngste. Denne 
sæson er således vores 2. sæson med junio-
rer, men det bliver bestemt ikke den sidste. 
Vi har i år haft 9 spillere i alderen 7 til 13 år 
ved sæsonens start, hvoraf de 6 var gengan-
gere fra 2016/2017. Også på trænersiden er 
der gengangere, hvor Per Pagel og jeg igen i 
år styrer tropperne.

Sæsonen har budt på lidt faglige indspark i 
form af DGI’s Hjælpetræner 1 kursus, samt 
kursus i DGI’s fjerguide. Fjerguiden er et 
koncept, vi benytter, hvor 128 planlagte træ-
ningslektioner af erfarne badmintontrænere 
sikrer både kvalitet og rød tråd i træningen, 
samtidig med at det selvfølgelig også skal 
være sjovt at være til badminton. 

I sæsonen 2016/2017, som var vores første 
sæson, deltog vi i Give Egnsmesterskaberne 
som det eneste stævne. I år har vi været mere 
aktive i samarbejdet mellem badmintonklub-
berne i gl. Give Kommune, og vi har således 
været ude til lokale stævner hos Grønbjerg-
Langelund og Gadbjerg badmintonklubber 
og ikke mindst her i marts, hvor vi igen var 
til Give Egnsmesterskaber med 4 spillere og 
kom hjem med egnsmester for U9 drenge, 
Jonatan Stounberg Ravn, og en 2. plads for 
U13 piger, Ida Rokkedahl Byskov. 

Badminton – også for juniorer
Af Kevin Byskov

Den 9. april afviklede vi vores klubmester-
skab, som opdeles i 3 klasser: U10 (mix pi-
ger og drenge) samt hhv. en klasse for hvert 
køn for spillere over 10 år. Vores klubmestre 
i 2017/2018 blev Jonatan Stounberg Ravn 
i U10 gruppen, mens Sofie Fisker Lund og 
Nicolai Winkel Kjær tog sig af titlerne for 
hhv. piger og drenge over 10 år. Selvom vi i 
samme ombæring afholdte sæsonafslutning 
her, er det dog ikke helt færdig med badmin-
ton endnu. Som en del af samarbejdet mel-
lem klubberne i gl. Give Kommune, har vi 
arrangeret noget fælles sommertræning frem 
til 14/5 som afholdes på skift rundt hos de 
deltagende klubber. I skrivende stund er vi 
således netop hjemvendt fra første fællestræ-
ning, men en masse nye input til både træner 
og spillere. Og mon ikke der er nogle spil-
lere, som bliver lidt ømme de næste par dag. 

Fra september efter Høstfesten starter vi op 
på sæsonen 2018/2019 med den samme træ-
nerstab. Vi håber, at se både gengangere og 
nye spillere i flokken. Blandt planerne for 
næste sæson er lokale stævner ved Grøn-
bjerg-Langelund, Gadbjerg, Thyregod og 
Give badmintonklubber, og hvis der er stem-
ning for det, skal vi også ud og spille nogle 
af de pointgivende turneringer. Tak til alle 
vores skønne spillere og tak for opbakningen 
fra forældrene. 

God sommer til jer alle!

Badminton Give egnsmesterskab U9Badminton Klubmestre 2017-2018 Badminton Giveegnsmesterskab U13 piger
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Sommeren nærmer sig med meget små skridt, og trods en kold og 
lang vinter, håber vi i Vonge og Omegns Borgerforening, at I alle vil 

være med til at fejre midsommer med os igen i år 

den 23. juni 2018 kl. 18.00
på Nordvangen/Tornparken ved legepladsen. 

Skt. Hans aften vil traditionen tro blive afholdt med båltale og bål 
ca. kl. 20.00, og inden dette vil der være fællesspisning med med-

bragt mad. Drikkevarer vil kunne købes på stedet (øl/vin/vand). 

VOB stiller grill til rådighed igen, og igen i år vil ”5 kolde fra kassen” 
spille op til dans efter båltænding.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Vi glæder os til at se jer!

Skt. Hans 2018

Torbens Nøgle & Hælebar

Af Brit Henriksen

Af Lilly Jessen

Efter mange år med butik i Vejle, har Torben valgt at tage butik og værksted hjem til Sdr. 
Kollemorten.

Nu er det meget nemt, at å sine sko forsålet, du skal ikke først HUSKE at få dem med til 
Vejle, når turen endelig går derind. Nej, nu findes det i sognet, nærmere på Hærvejen 200, 
i Sdr. Kollemorten.

Tag ud med skoene, skulle det ske om formiddagen, - og han ikke er hjemme, ringer du bare 
til ham. - Hans opslag på døren fortæller, ”jeg er nok i nærheden”. Fin reklame. Mangler 
du er reservenøgle, - kan Torben lige lave en, om det er til din cykel, sommerhus, hus eller 
hvor det kan være!!

Vi byder Torben velkommen på hans hjemadresse, og håber vi alle kan og vil blive godt 
gående, - uden skæve sko.

Han har travl med at indrette sig, men har fået maskinerne sat til, så NØGLERNE og HÆ-
LENE, kan blive lavet.
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Konfirmand billede på bagsiden af konfirmanderne i Øster Nykirke Kirke:
1. Række fra venstre: Jakob Thomhav Brødsgaard, Maria Nørtoft Jensen, Lærke Dam Juul, 
Louise Jakobsen, Jonathan Hugo Fraulo

2. Række fra venstre: Frederik Aalling Nørtoft, Jonas Ahrndt Laursen, Lukas Duedahl Østerga-
ard, Oliver Schmidt Wessel, Kristian S. G. Engelbrechtsen, Nicolai Winkel Kjær, Sognepræst 
Diana Elisa Rasmussen

Let Køb
Banevænget 7, Kollemorten
7323 Give
 
Hærvejscentret
Hærvejen 218, Kollemorten
7323 Give

 
Vonge-Kollemorten Hallen
Skovborgvej 2
7173 Vonge
 
Min Købmand
Bygade 83
7173 Vonge

Her findes det en hjertestarter:
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