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Efteråret nærmer sig
Håber nu at den varme sommer nu har lagt sig lidt igen, den har nok været lidt i tørreste og 
varmeste laget for mange. Men den har også været dejlig. I dette nummer har vi lidt om fart 
på i børnehaven Kolbøtten, interview af Erna Storgaard, besøg fra Visit Vejle, kirke og menig-
hedsråds nyt, nyt fra foreninger og program for høstfest.  

ØNIF senior herrerne der lige er rykket op i serie 3

Årets konfirmander Vonge kirke
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Varme var der ikke meget af til årets Sankt Hans i lokalområdet, men opbakningen var gan-
ske fin til arrangementet i Vonge, som borgerforeningen stod bag.

Fællesspisning, levende musik, tale og naturligvis bål – så bliver det ikke meget bedre.

Tak til borgerforeningen, tak til Joan Brix Rasmussen, der holdt årets tale, tak til Spejderne, 
der sørgede for bål og snobrød og tak til alle, der mødte op.

Festlig Sankt Hans i Vonge

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

af Erna Storgaard 
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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.dk

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 Kim Dresler
kim@vongevvs.dk

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

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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Stafetten
Nordvangen 30.
        ved Janni Langelund

Stafetten gives videre til:
Caroline og Rene Kronborg 
      Christensen,  
           Hærvejen 246A, Kollemorten

Så blev det vores tur til at give et lille ind-
blik i, hvem der bor på Nordvangen 30. Vo-
res familie består af Freya på 12 år, Bjarke 
og Janni på 30 år, kaninen Ninus på 6 år samt 
en stak fisk.

Bjarke kommer fra Kollemorten og Janni og 
Freya kommer fra Arnborg. Vi flyttede til 
Vonge tilbage i 2011, og er rigtig glade for 
byen og det omkringliggende område.    

Til dagligt arbejder Bjarke som servicetek-
niker for firmaet Nortec, hvor han opsætter 
og servicerer industrivaskemaskiner over 
det meste af Jylland. Janni har en baggrund 
indenfor kommunikation og markedsføring, 
men har sagt sit job op og søger derfor nye 
udfordringer. Freya starter i 6. klasse på 
Øster Nykirke Skole efter sommerferien. 
Derudover går hun meget op i løb, spring og 
håndbold. 

Fritiden går med 
husprojekter, hvor 
både hus, garage og 
have efterhånden er færdigrenoveret. Derud-
over nyder vi tiden med familie og venner 
fra nær og fjern. Jannis far og stedmor bor 
i Lemvig, så det bliver til mange ture til Ve-
sterhavet og hygge i haven i sommerhalvåret. 

I sommerferien går 
turen til Island, hvor 
vi skal op og have 
masser af kilometer i 
benene samt en skøn 
naturoplevelse med 
hjem i bagagen. Vi 
har selv planlagt ru-
ten, hvor vi skal op-
leve både syd-, øst- og 
norddelen af øen. Det 
er lidt en anden måde 
at holde ferie på end 
vi plejer, så det bliver 
utrolig spændende at 
se, hvad landet har at 
byde på. Uge 29 plejer 
at blive tilbragt i som-

merhus i Vejers sammen med Bjarkes fami-
lie. Her står den på fiskekonkurrence, rid-
ning, strandtur, is-spisning og meget mere. 
En skøn tradition, som selvfølgelig også er 
på programmet i år.
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Forår med fart på i
Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen
Souschef Børnehaven Kolbøtten

Er der noget bedre end at lege med vand?

I Kolbøtten har vi nydt det solrige forår. Det er blevet til mange timers leg ude på vores store 
udeområder. Årets første vandlege-dag havde vi allerede i maj. Håndklæder og badetøj var 
med i tasken og på det store grønne område var vandspreder, baljer og bøtter sat frem. Der 
blev pjasket og plasket med vand; til stor morskab for både store og små. Flere dage fulgte - 
og følger stadig - med masser af vandleg, vandrender, baljer og fodbade. Herligt at være ude 
i det fantastiske forår.

Forældrekraft – en helt fantastisk opbakning!

Vi var igen så heldige, at et fantastisk forældrearrangement havde gjort det muligt, at Buf-
ferbussen kørte en uge. For de mindste var der tur på bondegård, med masser af oplevelser og 
nærhed med dyr. For de mellemste gik turen til søen, med masser af leg, oplevelser og læring 
i naturen. For de største børn gik turen til Billund – Børnenes Hovedstad - og LEGO House, 
som de havde haft et forløb om, og derfor fik masser af oplevelser og læring; og en fantastisk 
dag med masser af leg. 

Arbejdsdagen var også i år præget af ihærdige og dygtige forældre, som brugte tid og kræfter 
på de mange projekter vi har gang i. 

Det er fantastisk, at opleve den store vilje til at hjælpe, som gør en kæmpe forskel i vores 
hverdag med børnene. Det er med til, at vi kan arbejde med det, som vi helst vil; nemlig bør-
nene. Vi håber, at både gamle og også de mange nye forældre, vil blive ved med at støtte op 
om de gode initiativer, så kulturen bæres videre omkring det gode samarbejde.  

Så tusind tak kære forældre – I gør en forskel for store og små.
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Der er fart på i Kolbøtten   

Til trods for at vi siger farvel til skolegruppen, så er der stadig masser af børn og liv i Kol-
bøtten. Mange nye små er kommet til og endnu flere venter efter ferien. Derfor oprettes der 
nu også en ny gruppe – Sommerfuglene – som bliver en indslusningsgruppe for de nye, som 
kommer til, og vi glæder os til at tage imod de mange, nye børn, som venter. 

Om lidt banker sommeren på og det glæder vi os alle til; og til at ses igen efter ferien.

God ferie fra alle i Kolbøtten!

Cirkus Kolbøtten

I år var totalteater i Kolbøtten et værre cirkus. Der blev ma-
let skilte, lavet billetter, kreeret kulisser. Rundt på stuerne 
øvede små klovne, tryllekunstnere, fantastiske dyr, og seje 
akrobater. 

Det hele endte med en stor forestilling. Først til formiddag 
for skolen, bedsteforældre, dagplejere og andre gæster; i 
fint solskin. Til aften for forældre; i regn og blæst. Alle 
artister trodsede vejret og lavede en flot forestilling. Den 
efterfølgende fællesspisning blev dog rykket indenfor, og 
et hyggeligt arrangement sluttede derfor indenfor med leg 
og hygge blandt børn og voksne. 

Farvel og lykke til – skolegruppen hopper ud

Siden januar har skolegruppen i børnehaven væ-
ret samlet i deres egen gruppe. Den sidste tid har 
de en gang i ugen været på skolebesøg og øvet 
sig i at gå i skolen sammen med de større børn. 
Det har været spændende og lidt stort. De slut-
tede året med en fest med forældre, og de pæ-
dagoger, som har været tilknyttet gruppen, var 
så heldige at komme med. Her blev der uddelt 
diplomer og mapper til alle børn. Og nu venter 
de spændt på at hoppe ud af børnehaven og på 
skolestart. Vi siger tusind tak for lån af de dej-
lige børn i skolegruppen, og lykke til på skolen. 
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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

Kollemortenvej 6, 7173 Vonge. 
Tlf 60 91 87 63

Æbler i sæsonen - 
mange forskellige 
sorter.
Hele året: 
Æblemost, Likør og 
brændevin.

 ”SKOVLY”
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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. 28 56 67 22

Mail: NiniJ1987@live.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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Ildsjælen Erna Storgaard
af Else Marie Nissen

Næsten alle kender Erna for hendes store 
engagement i vores lokalområde. Så første 
spørgsmål til Erna er: 

Hvad driver dig? 

Jeg kan især godt lide det menneskelige og 
at få folk med. Jeg synes jo det er super-
spændende. Jeg har det også i min virk-
somhed. Jeg underviser også gerne gratis 
indimellem, jeg tager hæfter med og deler 
dem ud gratis. Vi skal også have råd til at 
gøre noget, hvor vi ikke skal tænke i de ma-
terielle ting hele tiden.

At være aktiv i foreningslivet - har du 
haft det med fra barnsben?

Nej, det har jeg ikke, men som barn var jeg 
selv aktiv, selvom mine forældre ikke var en-
gagerede i noget i den retning. De bakkede 
op om at mine brødre og jeg gik til noget. Vi 
boede på landet, og det var kun min far, der 
havde kørekort. Så han havde da noget af 
et job med at køre os, men vi cyklede også 
meget. Vi var mere vant til at klare os selv. 
Jeg er født i 1965 ved Ejstrupholm. Der var 
heller ikke så meget trafik dengang og man 
voksede op og var mere selvstændig. 

Mine forældre var ikke selv aktive i forenin-
ger, men det var måske også fordi de havde 
det der lille landbrug, som de skullet tage 
sig af - det var ikke noget de stillede spørgs-
mål ved. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det 
fra, men mine brødre har det ikke i samme 
grad, slet ikke. Jeg må have fået det hele! 

Hvilke værdier ligger der i at være 
frivillig?

Det handler meget om fællesskabet og det, 
at man kan se, at man kan gøre en positiv 

forskel. Jeg har også en klar holdning til 
det man sidder i og det man arbejder med - 
det gælder alle steder i livet. Der skal man 
egentlig være glad for at være og man skal 
også gøre det, fordi man synes det er sjovt. 
Jeg ved godt det ikke altid er sjovt at stå 
op om morgenen og tage på arbejde, men i 
det brede perspektiv skal det være sjovt og 
givende. 

Jeg synes, det er godt at være i forenings-
arbejde. Jeg har siddet i nogle situationer, 
hvor jeg tænkte, ej nu stopper det, eller lig-
nende, men det er jo også en del af det. Det, 
at få løst et eller andet er også spændende, 
og bagefter kan vi jo grine af hvor tosset det 
har været, og så har vi jo noget at grine af 
igen. Det er egentlig noget af det, jeg kan 
lide, jeg ved ikke hvorfor jeg kan lide det, 
men det kan jeg. 

Jeg har prøvet at være helt ude af for-
eningsarbejdet for et par år siden. Det var 
helt underligt, men det var nok lige den tid, 
hvor jeg startede op med min virksomhed. 
Vi var meget væk, i uger ad gangen. Så jeg 
havde mange aktiviteter og der skete en 
masse nyt. Så blev det mere normaliseret. Vi 
boede udenfor byen før og så flyttede vi ind 
i Vonge. Det gav en lille forskel. Det blev 
for kedeligt ikke at være med. 

Opbakningen fra familien: Søren siger 
nogle gange, at han synes det er utroligt, at 
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jeg gider så meget, men altså han er glad, 
for det gør mig glad. Det påvirker ham ikke 
som sådan. Børnene har nogle gange haft 
det svært med det, fordi jeg kom sent hjem 
fra arbejde som speditør, skulle lave aftens-
mad i en fart, og så afsted igen til møde kl. 
19.00. Der var ikke møder hver aften, men 
”Ej mor vi skal aldrig være frivillige, du 
bruger så meget tid på det.” Jeg ved faktisk 
ikke, om de bliver det [frivillige]. 

Tror du nogle af dine børn har det 
samme frivillige gen/ønske i sig? 

Min søn Jeppe er nok den, der har mest af 
det med sit fodbold, men der er nok ikke 
nogen af dem, der griber stafetten og løber 
videre, ikke i samme grad, som jeg har 
gjort. Det gider de ikke. Jeg tror, de har 
andre værdier. Jeg har ikke hørt dem sig, at 
de undre sig over, at jeg gider. Jeg har hørt 
fra andre, at de ikke fatter, at jeg gider. Men 
de synes det er underligt, at jeg gider. 

Jeg går faktisk ikke til noget hvor jeg gør 
noget for mig selv. Jeg går ikke til gymna-
stisk eller andet, hvor det kun er for min 
egen skyld. Det har jeg gjort før fx. efterfød-
selsgymnastik, men jeg tænker nogle gange 
over, at det, der interesserer mig, er det, der 
rykker andre.  Når jeg har prøvet det, så 
gider jeg ikke. 

Jeg har så alligevel droslet lidt ned på det 
frivillige nu. Nu er det Fru Storgaard tid og 
ikke Vonge -Kollemorten tid. Det var faktisk 
en stor opgave og det tager meget tid. 

Du har haft mange formandsroller 
i de frivillige organisationer du har 
været i? 

De steder, jeg har siddet som formand, har 
jeg først siddet som menigt medlem i en pe-
riode. Jeg er ikke gået direkte ind og blevet 
formand. Jo, måske i skolebestyrelsen, men 
ellers ikke. Der var en stor udskiftning og vi 

var mange nye, der kom ind samtidig. Jeg 
startede med dagplejen, dengang Peter var 
lille i 1989. Det synes jeg var spændende. 
Jeg ville også gerne vide noget om, hvor 
mine børn er og påvirke noget i positiv ret-
ning. Kan jeg gøre noget der, så gør jeg det. 
Give Kommune var et stort område, det var 
ikke sådan fra lokalområdet. Men det var 
også meget sjovt. 

Jeg kom i børnehavestyrelsen, da min søn 
Peter startede i børnehaven og i skolebesty-
relsen da Peter startede i skole, så det har 
ligesom været ham, jeg har fulgt. Det var 
en god anledning. Ikke så meget i dagple-
jen, men i børnehaven og skolen er der sket 
en meget stor udvikling. Det var dengang 
børnehaven lå her i Vonge. Den var ikke 
så forfærdelig gammel dengang, men så 
kom der pludselig en hulens masse børn, 
og så udviklede det sig til vi fik en satellit i 
Kollemorten og der er børnehaven nu. Det 
synes jeg egentlig er meget godt, Jeg synes, 
det er super, at der ligger børnehave i Kol-
lemorten og skole i Vonge. Det giver god 
mening i mit hoved. 

Vi fik også skaffet penge til skolen. Det 
var ikke mig, der stod for det projekt, men 
Bjarne Sørensen, der sad i udvalget. Han 
tog teten, og vi fik tilkæmpet os noget re-
novering. Det var vi også stolte af. Det var 
et stort projekt. Hvis ikke vi havde fået det 
hjem dengang, ved jeg ikke om vi havde haft 
skole her i dag. Det gamle var med 60’er 
toiletter i gården, det ville jo ikke gå i dag.

Hvor meget tid bruger du på at være 
frivillig.? 

I den seneste uge har jeg vel brugt 4 timers 
tid og så laver jeg selvfølgelig noget blog 
arbejde. 

Stor tak til Erna for den store frivillige 
indsats du gør hver dag og hver uge. Det 
gør meget gavn for vores lokalområde.
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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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Visit Vejle har været på tur langs 
Hærvejen
af Erna Storgaard,  
Formand for Lokalrådet

Som led i et turistfremstød i Tyskland og Holland har Visit Vejle, i samarbejde med Visit 
Denmark, valgt at fokusere på Hærvejen.

Vi, der bor i området, ved jo godt, at det er helt fantastisk at bevæge sig rundt i naturen langs 
Hærvejen.

Det vil Visit Vejle også gerne have fortalt til turister, som gerne vandrer og cykler, så derfor 
har de valgt at være med i et branding tiltag af blandt andet Hærvejen i vores område.

Men hvad skal man så se, når man kommer til vores område, og har fokus på Hærvejen?

Rørbæk Sø, var første tanke hos Visit Vejle, og Vester Mølle, hvor man kan fiske. Men nej, det 
er jo ikke lige det, der betegner Hærvejen, eller jo, det gør det, men der er meget mere, som 
giver indtryk af stilheden, roen, naturen som er så skøn, lige her hvor vi bor.

Så for at se hvad Hærvejen har at byde på i vores område, kom der derfor to personer forbi en 
torsdag i juni. Det blev til en rundtur fra Hærvejscentret, via Lindbjergvej til Stampemøllen, 
videre til Søhale, altså helt ud til Hovedvej A13, som godt nok ligger i Ikast-Brande kom-
mune, men som stadig er lige udenfor ”havelågen” og så naturligvis kilderne og badebassi-
nerne, som godt nok er svære at formidle på film, men de to medarbejdere fik et godt indtryk 
af området, som man ikke skaber ved at se på billeder og læse brochurer.

Turen blev derfor tilrettelagt, så de to Visit Vejle medarbejdere kunne formidle det videre til 
de to filmfolk, som skulle komme forbi nogle dage senere, og så de selv kan formidle det, når 
turisterne kommer ind på kontoret i Vejle.

Vi har vist vores område frem, og kan kun vente i spænding for at se det færdige resultat. Det 
bliver ganske små klip, der kommer med i filmen, som udkommer til efteråret.

Billeder fra området langs Hærvejen.
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Kære DIG, din husstand og nabo 
Kollemorten og Vonge borgere 

 
 
Her får du en kærlig sommerhilsen fra Kollemortenhus. Håber du 
har haft en dejlig sommerferie – det har vi  
 
Vores sommerfest i Kollemorten er nu vel overstået og vi siger tak 
til alle jer, der tog godt imod os fra bestyrelsen, da vi indsamlede 
sponsorgaver til reklamebanko tirsdag den 24. juli!  
 
Bestyrelsen i Kollemortenhus har renoveret den store sal hen over 
forsommeren, godt hjulpet af fantastiske frivillige hjælpere og 
det vil vi gerne vise dig. Derfor slår vi to fluer med ét smæk: 
 

Indvielse & Vinsmagning m/ tapas 
Fredag den 28. september 2018 kl. 18.00 

(nærmere info – se opslag hos begge købmænd til august) 
 

På gensyn 

 
PÅ BESTYRELSENS VEGNE

 

 
 
 
 
 
 

TIL: 
 

DIG og alle husstande i 
 

 
Øster Nykirke og Vonge 

Kirke sogne 
 

7323 Give / 7173 Vonge 
 

DANMARK 
 
 

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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Torsdag d. 14. juni tog 50 forventningsful-
de mennesker afsted på sogneudflugt. 

Turen i år gik til Ribe, hvor vi fik en guidet 
tur rundt på Ribe museum. Vi blev delt i 2 
hold, det ene hold havde en mere fortællende 
guide end det andet hold. Vi fik en historie 
omkring Ribe og var oppe at se en udgrav-
ning i byen, hvor der var fundet bopladser. Vi 
havde afsat en time til rundvisningen, nogle 
syntes det var passende, andre kunne godt 
have brugt mere tid.

Så gik turen ned til Ribe Domkirke, som er 
en flot kirke. De, der var oppe i tårnet, kunne 
nyde en fantastisk udsigt. Selv om det er en 
domkirke, var den ikke overvældende flot 
ved alteret. Her har vi nok set andre, der 
var mere prangende. Selv om der var mange 
mennesker i domkirken, så var der en dejlig 
ro.

Herefter gik turen til restaurant Backhaus, 
hvor vi fik karbonade med tilbehør og is til 
dessert. Vi havde afsat 1½ time til spisningen 
og det passede meget fint. Derefter var det på 
gåben tilbage til bussen, som desværre ikke 
kunne køre inde i de små gader, så det betød, 
at der skulle traves lidt.

Herefter gik turen til Gram Slot, hvor vi gik 
en tur i slotshaven og så Gram Slots rose, 
som er skabt af Rosenmageren i Bjerlev. 
Derefter var der kaffe, boller, kringle og lag-
kage på slotskroen. Da vi havde nydt kaffen, 
gik turen hjem til Vonge/Kollemorten igen. 
Vi havde tørvejr lige til vi skulle hjem, så 
vejrmæssigt var vi heldige.

Efterfølgende har vi fået hints om, at det 
kunne være dejligt med en kop kaffe og et 
rundstykke undervejs om formiddagen. Det 
vil vi arbejde på at indføre til næste gang.

Tak for opbakningen til turen!

Sogneudflugt til Ribe
af Ruth Krag Nielsen 
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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

September - Oktober - November

Én gudstjeneste i Pastoratet om søndagen
Øster Nykirke Menighedsråd har d. 21. marts 2018 ansøgt biskoppen om til-
ladelse til alene at afholde én gudstjeneste i pastoratet på søn- og helligdage i 
stedet for to, som har været det almindelige. Denne tilladelse har vi nu fået! Det 
betyder, at der fremover kun vil være én gudstjeneste i pastoratet om søndagen 
med henblik på at samle den menighed, der er, så vi kan opnå et større og rigere 
gudstjenestefællesskab.

Dog vil der stadig være gudstjeneste i begge kirker på de søn- og helligdage, 
hvor der er opbakning dertil!

Ordningen evalueres efter et år!     
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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 opret-
tet et vokalensemble, der er en integreret del af kirkekoret. Ensemblet arbejder 
med mere krævende korsatser. Det forventes således, at korsangerne i ensem-
blet kan arbejde med satserne derhjemme, og det er en stor fordel, hvis de kan 
noder. Vokalensemblet øver op til koncerter torsdag aftener kl. 21.30 – 22.15.  
 
Begge kor ledes af organist Inge Hermann, hos hvem man er velkommen til at 
henvende sig for yderligere oplysninger enten på mail: mail@ingehermann.dk 
eller telefonisk: 21 63 39 46. 
 
Nye sangere er særdeles velkomne i forbindelse med opstart af ny sæson efter 
sommerferien! Især på herresiden kunne vi bruge flere stemmer.

Koropstart efter sommerferien
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En minikonfirmand er en dreng eller pige på 
ca. 9 år fra skolens 3. klasse, der går på 
”opdagelsesrejse” i kirken og kirkens uni-
vers. Minikonfirmanderne finder ud af, hvad 
kirken er for noget, hvad der er indeni og 
udenom, og hvad man laver og siger i kir-
ken. Alle der går i 3. klasse på Øster Nykirke 
skole får en personlig invitation i slutningen 
af oktober. Tilbuddet gælder både børn, der 
er døbte, og børn der ikke er døbte. Det er 
frivilligt at deltage. Undervisningen ligger 
efter skoletid og strækker sig over seks un-
dervisningsgange i Vonge kirke. Vi slutter 
3. søndag i advent med at lave krybbespil 
i Vonge kirke. 

Børnegudstjeneste d. 2. september i Vonge kirke kl. 11:00 
Igen i år starter vi Høstfestugen 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 spon-
tane 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”

3. klasse på Øster Nykirke skole 
inviteres til at være minikonfirmander
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Onsdag d. 19. september kl. 19:00 vil der være konfirmandindskrivning i Vonge 
kirke. Efter en kort aftengudstjeneste, som er åben for alle, vil der efterfølgende 
være indskrivning samt informationsmøde om konfirmationsforberedelsen 
2018/19.

Der er konfirmation i Vonge kirke Kr. Himmelfarts dag torsdag d. 30. maj 
2019 og i Øster Nykirke kirke søndag d. 2. juni 2019.

Konfirmandindskrivning onsdag d. 19. september i Vonge Kirke

Efterårets babysalmesang
Vonge Kirke, tirsdag den 18. september kl. 09.00: Babysalmesang.

Lige om lidt begynder en ny omgang babysalmesang, som er et tilbud for børn i alderen 
0-9 måneder. 

Det er hyggeligt samvær med babyer og deres mor/far/bedste, hvor vi synger med fag-
ter, dans og bevægelse til. 

Efter 35-40 minutter sang får vi lidt godt til ganen og hyggesnakker og -pludrer.

Datoerne er:

18., 25. september, 

2., 9., 23., 30. oktober, 

13. og 20. november

Tilmelding kan ske senest den 14. september til Vibeke Aagaard Jæger på tlf. 2910 4022 
eller mail thyregodvestersogne@gmail.com. Der er plads til 10 børn på holdet.
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Den 23. september kl. 10:00 holder vi høstgudstjeneste i Øster Nykirke kirke. 
Kirken vil være smukt pyntet; vi skal lytte til et sandt høst-evangelium og så skal 
vi selvfølgelig også synge nogle af vore smukke høst- og efterårssalmer. 

Kirkekoret medvirker denne søndag.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost i Kollemorten Hus. 
Her vil menighedsrådsformand Karl-Holger Kristensen fortælle om året der er 
gået i Øster Nykirke/Vonge menighedsråd. Arrangementet er helt gratis!

Høstgudstjeneste med kirkekor og fællesspisning

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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Rejse fra 2017. Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op 
med at ryge. Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne. 
På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem til Give. Undervejs var 
Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtteteam.
Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker - 
men også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige 
muligt.
- også at samle over 200.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

Familie på Farten - Vandring for Livet - en gåtur fra Nordkap til 
Midtjylland

Foredraget vi afholdes den 09.10.18 kl. 19.00, i konfirmandlokalet, Præstegår-
den, i Øster Nykirke.

Fri entre

Kaffen koster 25,- kr.
Arrangør Menighedsrådet
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Salmesang og livsfortællinger

Torsdag d. 11. oktober holder vi salmesangsgudstjeneste i Øster Nykirke kirke 
kl. 19:30. Denne aften skal vi synge både nyt og gammelt og vi skal høre lidt 
om de forskellige salmer/sange, vi synger.  
Der bliver hverken prædiken eller Bibellæsninger i traditionel forstand, men vi 
vil opleve, at salmerne i sig selv er små prædikener; - små evangelier, der for-
kynder alt lige fra længsel og inderlighed til sprudlende glæde og fællesskab. 

Ideen bag gudstjenesten er, at jeg i længere tid har været optaget af 
fortælling. Forstået sådan: at vi mennesker, vi kan fortælle os selv; – men vi 
kan faktisk også lade os fortælle – fx via sange. Og derfor er aftenens tema 
også salmesang og livsfortællinger, for de salmer/sange, som vi skal synge, de 
vil uundgåeligt også fortælle lidt om, hvem vi er. Vi skal lytte til 10 forskellige 
livsfortællinger, der spænder lige fra ungdom til alderdom – og alt derimellem, - 
og selvfølgelig skal vi synge en masse salmer/sange…  

Vi slutter aftenen af med en kop kaffe i våbenhuset.  

Vi synger fra Den danske salmebog og Højskolesangbogen; - og husk: der kræves intet 
andet end sangglæde…
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I marts 2018 besøgte Vor Frelsers Kirkes Kirkekor (Esbjerg) Vonge Kirke. Ved 
denne korkoncert blev der spillet et instrumentalt indslag for blokfløjte og guitar. 
Tilhørerne blev denne aften meget begejstrede for de to unge musikere. Begej-
stringen viste sig at være gensidig! Vi har nemlig senere fået en henvendelse 
fra musikerne, hvori de skrev, at de var meget glade for at spille i vores kirke-
rum, og de synes, at akustikken i Vonge Kirke passer helt fantastisk til deres 
lille besætning med blokfløjte og guitar. Muligheden for et genhør med musi-
kerne er opstået her til efteråret, hvor vi glæder os til at byde dem velkommen 
igen.

Mads Mølgaard Madsen (guitar) og Stine Benjaminsen (blokfløjter) dannede 
Bonny Sweet Boy i sommeren 2017 efter at have spillet sammen i musikerkol-
lektivet Det Klassiske Kollektiv. 

Med en legende tilgang til den tidlige musiks dansesatser spiller duoen impro-
visationer over smukke melodier og lader genrer og tidsperioder ophøre. Det 
være sig når de spiller akustisk som duo, men også når de spiller koncerter 
sammen med kunstnere fra den rytmiske scene, hvor bandet tilføjer pedaler og 
effekter til deres klanglige univers.

Bonny Sweet Boy tager udgangspunkt i dansesatser fra renæssancen og ska-
ber deres eget improvisatoriske univers, hvor musikken får nyt liv. De inspireres 
af den musik de spiller, lytter til og begejstres af.

Til efterårets koncerter kan man opleve klassiske duetter, duoens egne kompo-
sitioner og skønne improvisationer. 

Guitarist Mads Mølgaard Madsen har dyrket kammermusik i stor stil, bl.a. med 
Trio Nielsen, som han i 2013 var på turné med i Skotland. Derudover har han 
skrevet og spillet musik til teaterstykker hos foreningen Fugl Føniks i Esbjerg - 
især i sin rolle som kapelmester på deres årlige julekabaret, som han har stået 
for siden 2011. I sin tid som studerende har han været med til at starte forenin-
gen af klassiske studerende på Syddansk Musikkonservatorium, “Det Klassiske 

Koncert i Vonge Kirke onsdag den 24. oktober kl. 19.30 

– Bonny Sweet Boy
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Kollektiv”. Mads blev uddannet klassisk guitarist fra Syddansk Musikkonservato-
rium i 2017.

Blokfløjtenist Stine Benjaminsen har en klassisk baggrund inden for især barok-
musik samt en mere abstrakt moderne musik, hvor improvisation indgår som en 
naturlig del. Hun spiller desuden med effektpedaler og har optrådt med sin egen 
komposition Mørke Æder Forår ud fra haikudigte af den japanske poet Kobayashi 
Issa. 

Hun er medstifter og den ene halvdel af den eksperimenterende blokfløjteduo Duo 
Bragi, som blandt andet har været på turné i Island og spillet koncerterne “Uvishe-
dens Genfærd” og, i samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum, “En Fugleverden”. 
Stine blev uddannet i klassisk blokfløjte fra Syddansk Musikkonservatorium i 2016.

Gratis adgang
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Dåb om lørdagen
Som noget nyt tilbyder vi 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. 10. november kl. 10:30. 
Udover de planlagte lørdagsdåb er der selvføl-
gelig altid mulighed for dåb under søndagens 
gudstjenester!  

Første søndag i november er det Alle helgens dag. Det er dagen, hvor vi, i 
kirkerne, mindes de mennesker, vi har mistet. Navnene på de, der er døde og 
begravet i vores sogne inden for det sidste år – dvs. siden sidste Alle helgens 
dag – vil blive oplæst under gudstjenesterne.  Alle Helgens gudstjenesten giver 
et tiltrængt rum for både sorg, stilhed og eftertænksomhed men sandelig også 
håb – uanset om det er kort eller lang tid siden, man har mistet et menneske, 
man holder af.

Der vil til alle de personer, der står som anmeldere af et dødsfald, blive tilsendt 
dem et brev om disse gudstjenester. 

Alle helgens dag d. 4. november 
kl. 9:30 i Vonge kirke og kl. 11:00 i Øster Nykirke kirke
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Sogneeftermiddag i Øster Nykirke præstegård 
tirsdag den 20/11 - 2018 kl. 14.00.

Blomstre  som en rosengård. 

Vi synger salmer og sange der knytter sig til advent og jul. Danner rammen om et 
poetisk og  lysfyldt  åndehul, som vi kan tænke på i juletravlheden.

Fortællinger og betragtninger vil binde fællessange og - salmer sammen til en 
helhed,  der besinder sig på det væsentlige : Budskabet, Forventninger og Glæden.

Annette Kjær 

Arbejder som freelance foredragsholder , sanger og underviser og er derudover an-
sat som organist ved to kirker i Himmerland, hvor hun bl.a. har taget initiativ til og er 
leder af Midthimmerlands kirkehøjskole.

Hun er diplomatuddannet klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og har 
sunget bl.a. på Den Jyske Opera som solist og assistent i Den Jyske Operas kor. 

Hun er desuden uddannet organist fra kirkemusikskolen i Vestervig.

Der er kaffe og kage i pausen til en pris af 25 ,- kr.
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Vores kirkesanger, Esther Liboriussen, er ud af en musikalsk familie. Hendes sø-
ster er organist, og søsterens søn er kirkesanger. Han har – selvfølgelig – giftet 
sig med en musikalsk pige, der oven i købet er datter af den i organistkredse så 
kendte organist og komponist Per Nedergaard Hansen. Ved en festlig lejlighed 
sidste år hørtes de 2 unge mennesker opføre en sang fra musicalen Chess, der 
er komponeret af ABBA brødrene. Der herskede ingen tvivl overhovedet – de 
skal da simpelthen kaste glans over vores 1. søndag i advent i år!

Musikgudstjeneste 1. søndag i advent, den 2. december, kl. 
10.00 i Øster Nykirke Kirke 

Ægteparret Rebekka og Andreas Faaborg Nedergaard kommer fra Falster, hvor 
de begge har slået deres musikalske – og kirkemusikalske – folder; Rebekka 
som korist og på klaver og Andreas som kirkesanger.



Julekoncert med kirkekoret

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Julekoncert med kirkekoret finder sted 
torsdag den 6. december kl. 19.30 i Vonge Kirke.

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

                                                                                  Der er gratis adgang til koncerten

Billedet er fra musikgudstjenesten påskedag 2017
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Øster Nykirke kirke

Døbte: Begravede / bisatte:

Viede:

Døbte:

Vonge kirke

5. maj: Loke Langaa Bruun

20. maj: Frederik Rye Dalgaard Sø-
rensen

6. maj: Dagmar Ørnsholt Gabelgård 
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19. juni: Carla Nørtoft Berntsen 

19. maj: Mikkel Hartvig Olesen & Laura 
Jane Olesen  

Menighedsrådet orienterer: 
I forbindelse med den nye persondataforordning, som trådte i kraft tilbage i maj 
måned, er det ikke længere tilladt at bringe navne i kirkebladet uden først at have 
modtaget skriftelig tilladelse herom. 

Ønsker man derfor sit barns navn nævnt i kirkebladet i forbindelse med dåb, skal 
man kontakte sognepræsten og indgive skriftelig samtykke. Det samme gælder 
ved vielser og begravelser/bisættelser.
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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. 11/10 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

Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge
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  

9/9 15. s. e. trin. 9:30

16/9 16. s. e. trin. 9:30

Onsdag d. 19/9 19:00 Konfirmandindskrivning

23/9 17. s. e. trin. 10:00 Høstgudstjeneste m/kirke-
kor og fællesspisning

30/9 18. s. e. trin 11:00 v/GBL

7/10 19. s. e. trin. 9:30

Torsdag d. 11/10 *19:30 Salmesangs-gudstjeneste

14/10 20. s. e. trin. ** Henviser til Vester kirke **Henviser til Vester kirke

21/10 21. s. e. trin. 11:00 v/GBL

28/10 22. s. e. trin. 14:00 

m/ kirkekaffe           
4/11 Alle helgens dag 11:00 9:30

11/11 24. s. e. trin. 9:30

18/11 25. s. e. trin. 9:30

25/11 Sidste s. i kirkeåret 11:00 v/GBL

2/12 1. s. i advent 10:00

Musikgudstjeneste
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Da den korte hverdagsgudstjeneste var vel 
overstået, så var der tid til at motionerer lidt, 
for der var planlagt en kort gåtur på ca. 2 km. 
Vi gik ad kirkestien ned mod præstegården 
og via vejen tilbage til Øster Nykirke Kirke, 
hvor en pølsevogn så var klar med hotdogs 
til alle. Undervejs var der 3 stop, hvor me-
nighedsrådsformanden Karl-Holger Kristen-
sen fortalte om menighedsrådets og kirkens 
arbejde. 

Ved første stop fortalte han om det store 
skovbeplantningsprojekt, hvor man har valgt 
at plante eg, men det kræver en bestemt sort 
af eg, da det er fredskov. Da man ikke kunne 
købe denne krogede eg hos de danske plan-
teskoler, måtte man tænke andre muligheder. 
Der blev ansøgt om tilladelse til at samle 
agern fra den fredede eg og dette blev god-
kendt. Der skulle så samles 100 kg agern, 
da der skulle plantes ca. 10.000 egetræer. 
Spejderne blev derfor kontaktet da agern 
skulle samles inden for en uge først i oktober 
måned. De gjorde en kæmpe arbejde og det 

Hotdogs, skovtur og kirke - hvordan 
hænger det lige sammen?
af Bente Kristensen

Hele Øster Nykirke Sogn var onsdag d. 27. 
juni inviteret i kirke af Øster Nykirke menig-
hedsråd, incl. skovtur og hotdogs. Det star-
tede med en hverdagsgudstjeneste i Øster 
Nykirke Kirke, hvor vi sang 3 salmer og 
sognepræst Diana Elisa Rasmussen endnu 
en gang holdt en fantastisk prædiken, som 
var kædet sammen med vores almindelige 
hverdagstanker.

lykkedes spejderne at samle 85 kg. agern. I 
dag ligger agern hos en planteskole, hvor de 
spirede og i dag er små 10–15 cm høje træer. 
Spiringsprocenten ligger på ca. 50 %, dvs. 
ca. 5.000 stk. krogede egetræer, så det er en 
vellykket projekt. Det bliver formentligt en 
gang til næste år at de skal plantes ud. 

Anden stop var ved præstegården, hvor der 
blev fortalt om hvor store præstegårdens 
arealer var før i tiden og hvor vigtigt det har 
været for Øster Nykirke Sogn at have den 
indtægt som præstegården indbragte i sin 
tid. I dag har man stadig en indtægt på selve 
præstegården, hvor der kommer indtægt fra 
jord- og jagtleje og i perioder også både ud-
gifter og indtægter fra skovdriften.

Tredje stop var på Springbankevej ved den 
lille gruppe træer på venstre side af vejen. 
Når vi kiggede til højre for vejen ovre ved 
skovkanten var der en firkant på ca. 25 * 25 
meter. Denne firkant var fredjord og måtte 
derfor ikke dyrkes. Grunden hertil var at der 
var blevet funder sjældne blomster og plan-
ter. Der var også et kirkedige på denne side 
af vejen, som er skellet mellem præstegår-
dens jord og naboen. 

Så var der spurt mod pølsevognen oppe ved 
Øster Nykirke Kirke. For de som kom først 
fik hotdogs først. Stemningen var god, de 
fremmødte hyggede sig i det gode sommer-
vejr og tak for mad, den smagte dejligt, så 
det ser flere af os frem til en anden gang.
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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

20
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Club 99 Udflugt
af Marie Hansen og Rita Kjær

På en rasteplads på A13 drak vi kaffe 
og spiste rundstykker og fik ”en lille 
en” til halsen. Derpå kørte vi videre 
mod Viborg, nærmere bestemt til 
Kalkgrubberne i Mønsted. Her blev 
vi kørt med et lille tog ned i miner-
ne - uh, der var koldt dernede, kun 
8 grader, mod 22 udenfor!! Inde i 
grotten så vi et lysshow om arbejdet i 
kalkminerne, før og nu. Og historien 
om flagermusene, som også holder til 
der! Livet har ikke været let dengang.

Vi kørte nu til Mønsted Kro, hvor der blev serveret en dejlig middag: Karbonader med grøn-
ærter og gulerødder, små kartofler og rødbeder. Til dessert var der svesketrifli. Godt mætte, 
kørte vi videre til Dollerup Bakker. Undervejs fortalte Jørn Jessen lidt Danmarkshistorie, bl.a. 
om Sten Stensen Blicher, hvis fødeegn vi kørte igennem, vi så også mindestenen, der var rejst 
for ham. I Dollerup Bakker nød vi den flotte udsigt over Hald Sø, ja, bare den højde bakkerne 
ligger i, giver en flot natur. Her fik vi vores eftermiddagskaffe med hjemmebag.

Så gik turen hjemad og vi var hjemme igen kl. 17.00. Helt igennem en dejlig tur - vi havde en 
rigtig dejlig dag, hvor alle hyggede sig.

Tak alle sammen for det gode selskab og det gode humør. En stor TAK til bestyrelsen.

Den 17. maj 2018 tog vi på udflugt med Club 99. Kl. 9:00 var vi samlet og kørte mod Viborg. 
Vi startede med at synge ”I østen stiger solen op,” og den skinnede alt det, den havde lært!

Billeder Tove M.

21

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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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

Efterårets program i Club 99 

20/9 2018: Grill Vester Mølle kl. 12

4/10 2018: Claus Pape kl. 14

16/10 2018: Grønbjerg, Bolværks Orkestret

1/11 2018: Bjarne Hyldgård, rejseoplevelser

15/11 2018: Rita Kjær, barne- og ungdomsminder

Adventshygge med gløgg og æbleskiver

Hanne Hansen

Club 99

22
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Sidste sæson blev sluttet af med en forrygende opvisning. Nu nyder vi som-
meren og er i gang med forberedelserne til den kommende sæson, der starter 
op ugen efter høstfesten. 

Sæsonen vil byde på to nye hold – Girls on Fire og Puls & Styrke. 

Girls on Fire er et rytmehold for 4.-8. klasse. Holdet vil blive ledet af to piger fra 
Thyregod Skole, som går på Junior Midt (et landsdelshold). Ligeledes har en af 
pigerne taget en træneruddannelse, så de står godt rustet. De glæder sig rigtig meget 
og håber mange har lyst til at være med på holdet. 

Puls & Styrke er et hold for alle, der gerne vil have sved på panden. Holdet vil 
blive ledet af to unge og friske kvinder Zenja og Trine. Sæsonen vil komme til at 
byde på forskellige træningsprogrammer som f.eks. Tabata, cirkeltræning, stram op 
osv. Til hver træning vil der komme forskellige træningsprogrammer, hvor de for-
skellige muskler i kroppen vil blive brugt og pulsen kommer i vejret.  
Zenja og Trine garanterer sved på panden og god energi  Og håber mange vil 
komme med godt humør. 

Programmet for den kommende sæson vil være følgende: 

  
Mandag:

Mandag  Spring

Tirsdag:

Tirsdag kl. 19.30-21.00 Puls & Stryke 

ØNIF - Nyt fra gymnastikafdelingen
af Lene Sørensen,
Formand gymnastik ØNIF
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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

LedigNYHEDER MED NÆRHED

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

24



41

Onsdag

Onsdag kl. 17.00-18.00 Forældre/barn  

Torsdag:

Torsdag kl. 17.00-18.00 Hoppelopperne

Torsdag kl. 19.30-21.00 Svedige mænd 

Annonceres senere:

Danseholdet 0-3.kl 

Girls on Fire 4.-8.kl

I skrivende stund har vi ikke alle træningstider på plads og der tages ligeledes 
forbehold for ændringer, men hold øje med opslag ved købmanden og på Vonge-
Kollemorten og ØNIF’s Facebook sider. 

Alle hold starter op i uge 37.

Vi har fået en del nye instruktører til den kommende sæson, hvilket vi er rigtig 
glade for. Tak til alle jer  

Vi fra bestyrelsen, glæder os til den nye sæson og ønsker alle en rigtig god sommer. 

PS: Gymnastikopvisningen 2019 bliver d. 17. marts, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen!

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868
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Nyt fra Håndboldbestyrelsen - UNGDOM

Nyt fra Håndboldbestyrelsen - DAME SENIOR

af Mette Hald

af Jesper Karlskov & Thomas Wulff

Som forhenværende og kommende træner for håndholddamerne i ØNIF, skal der først og 
fremmest lyde et stort tak til den forhenværende træner makker Michael Lund Jessen. Vi har 
trænet sammen i 4 sæsoner og Michael har haft en sæson yderligere og vi har sammen kørt 
det meste af Jylland tyndt. Tøserne savner ham og vi glæder os til en ny sæson, hvor min nye 
makker, Jesper Karlskov og jeg har nye ideer og glæder os til at komme i gang. 

Vi har her i april-juni spillet sommer håndbold. Der er blevet trænet hver tirsdag med ca. 15 
tilmeldte spillere. I turneringen har vi været afsted 5 gange, sidste gang torsdag 28/6 i Taulov. 
Vi har spillet som et sammensat hold af spillere fra S3 og vores ny oprykkere S1 hold mod 
følgende hold:

•	 Jelling FS oprykker til S1

•	 Hk Give Fremad S2

•	 Smidstrup S1

•	 Taulov-Skærbæk S1

•	 Erritsø Jyllands serie med 3 S3 spillere

Det har givet flotte resultater, idet vi har vundet begge kampe mod Jelling og Give, en uafgjort 
og et nederlag til Smidstrup og en uafgjort mod Taulov og et nederlag til Erritsø. I skrivende 
stund mangler vi at spille mod Taulov og Erritsø. Vi har prøvet at øve lidt nyt forsvar og prø-
ver at gøre holdet til et kontrahold, der også skal ture fejle; det går den rigtige vej. 

I uge 32 starter den kommende sæson op igen. Vi skal træne tirsdag og torsdag, hhv. kl. 19.30-
21.30 og kl. 20-21.30. Der vil være der løb før træning i stedet for opvarmning. Vi håber, at 
se alle de dejlige ansigter, der har været her i flere år og håber også at se nye, friske ansigter. 

Så er vi ved at gøre klar til en ny håndboldsæson og der er masse i støbeskeen til næste 
sæson. 

I ungdomsafdelingen arbejder vi blandt andet på at få vores U12 spillere på et weekend-
stævne på Sjælland eller i udlandet og er ved at søge midler hertil. Vi glæder os også til vores 
første sæson som venskabsklub med BSV, som vi håber fører en masse sjovt og lærerigt med 
sig. Og mon ikke der, igen i år, sniger sig et overnatningsstævne ind her i Vonge, som vi vil 
være værter for?

Vi glæder os til endnu en fantastisk håndboldsæson i ØNIF!
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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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TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD 2018/2019 

VEL MØDT i Vonge- Kollemorten Hallen, Vonge. 

Du er velkommen til at komme og prøve om håndbold er noget for dig. Når sæsonen er i gang, er der 
tilmelding og betaling på ONIF.dk. 

Kontaktpersoner: 

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

Senior: Louise Jessen tlf. 6012 6145 – mail: louise60126145@gmail.com 

ØNIF håndbold 

Hold Træner Tidspunkt Opstart 
U6 mix Julie Øster og 

Monique Kjær 
Tirsdag kl. 16.15 – 17.00 Uge 33 

U8 mix Casper Lerager og 
Sarah Skov Würtz 

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Uge 33 

U10 mix Jesper Ravn og 
Søren Lundfold 

Torsdag kl. 16.15 – 17.30 Uge 33 

U12 piger Kathrine Frank, Julie Øster 
og Monika Kjær 

Torsdag kl. 17.30 – 18.45 Uge 33 

U12 drenge Maja Franck og 
Lars Norlyk 

Tirsdag kl. 18.00 – 19.30 Uge 33 

Dame senior Thomas Wulff og 
Jesper Karlskov  

Tirsdag kl. 19.30 – 21.30 
Torsdag kl. 20.00 – 21.45 

Uge 33 

Håndbold Fitness Trine Lehtonen Langthjem Torsdag kl. 18.45 – 20.00 Uge 33 

TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD 2018/2019

Vi kan tilbyde en stor flok unge talenter og flere med masser af rutine, der også har masser 
af talent. Så kender du nogen, der skal i gang eller gerne vil prøve noget nyt, så send dem op 
i Hallen; vi tager imod med åbne arme. Vi har spillere, der kommer fra Vonge, Kollemorten, 
Vejle, Tørring og Thyregod, så der er bestemt mulighed for at kunne køre med nogen hvis det 
er. Har du spørgsmål eller vil du vide mere er i velkommen til at ringe til Thomas Wulff på 
24 83 23 94.

Vi ønsker alle en super god sommer og håber vi ses i hallen til en masse spændende håndbold.
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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  

 

30



47

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
•  Adgang til festlokale 
 til 100 pers.

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

32



49

Badminton opstart 2018
Af Klaus Frank Mogensen,
Badminton bestyrelsen

33

Juniorer 
Mandag d. 10. september kl. 17.00 starter sæsonen igen i Juniorafdelingen. Det er for spil-
lere fra 7 år til 17år. 
Trænere: Kevin Byskov og Per Pagel. Der vil være mulighed for at låne ketcher.

Senior 
Mandag d. 10. september kl. 19.00, starter sæsonen for seniorer igen. Der trækkes lod om 
banerne i hallens cafeteria kl. 19.00.

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:

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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HØSTFEST PROGRAM 2018 
 
Søndag d. 2. september   
11.00   Børnegudstjeneste i Vonge Kirke. 
 
Tirsdag d. 4. september  Håndbold i hallen. 
  Håndboldkampe i Vonge-Kollemorten hallen  

Ølvognen er åben fra først på aftenen 
 
Torsdag d. 6. september Stort reklamebankospil i Vonge-Kollemorten Hallen. 
17.30   Dørene åbnes 
17.30-18.30  Billetsalg til lørdagsfest.  Kontant betaling 
18.30  Spillet starter.  

I pausen serveres kaffe og kage 
Alle drikkevarer SKAL købes i hallen 
 

Fredag d. 7. september  Live musik og aktiv aften for børn. 
18.00  Høstfest klovneløb/vandretur 3 ruter – alle kan deltage 
  Hospitalsklovnene støttes  
18.30  Buchs ølvogn åbner 
18.30  Salg af burger og pølser 
19.00  Live musik ved Vonge-Kollemorten Hallen 
19.00  Sprutbar åbner 
19.00  Tilmelding til rafleturnering. (Pris 20 kr.) 
19.00-19.15  Billetafhentning til lørdagsfest (købt over nettet)  
19.00-21.00  Hoppeborge for børn 
20.00  Rafleturnering starter 
24.00  Tak for i aften  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag d. 8. september  Morgenkaffe, Optog, Fugleskydning og Festaften. 
9.00  Gratis kaffe og rundstykker i Vonge-Kollemorten Hallen 
11.30   Optog fra Brødbæk på Mølgårdvej med afgående 

fuglekonge Kim Dresler 
12.00  Optoget når festpladsen (Vonge-Kollemorten hallen). 

Stemmesedler uddeles 
12.00  Pandekager med diverse fyld kan købes på festpladsen 
12.30  Hoppeborge til børn 
13.00   Fugleskydning starter ved Kim Dresler 

Hoved – serieskydning ligeledes 
13.30   Rytme piger fra 0. – 6. klasser laver opvisning 
14.00  Fodboldkampe på oppustelig bane (årgang 2008-2011) 
13.00-14.00  Borddækningskonkurrence – pynt bordet til aftenens fest  

Præmie til det mest opsigtsvækkende bord. (Ingen sand) 
16.00  Festpladsen lukker 
18.30  Dørene åbnes til aftenfest i hallen. Billetpris: 250 kr. 
  Buffeten leveres i år af Restaurant Vedelsborg (Vejle) 
 

° Billetter købes via bankoverførsel. 
° Hvis man ønsker at sidde flere personer sammen, samler én pengene og overfører til konto 9560-

6130284351. Ved overførslen skrives antal personer og navn på dig, der bestiller. 
° Billetter SKAL betales senest mandag d. 3. september 2018. 
° Efterfølgende kan billetter afhentes hos Didde Lundfold enten torsdag til banko eller fredag aften ved 

Vonge-Kollemorten hallen. 
° Entre 100 kr. uden mad  

Spørgsmål ang. billetter kontakt: Didde Høst Lundfold tlf. 21975650 el. Zenja Johansen tlf. 20769279 
° INGEN ADGANG FOR UNGE UNDER 16 ÅR    
° LEGITIMATION SKAL FOREVISES VED INDGANGEN 
° INGEN UDSKÆNKNING TIL UNGE UNDER 18 ÅR 
° DRIKKEVARER SKAL KØBES I HALLEN 

 
19.00  Velkomst og let musik til spisningen 
20.30  Præmieoverrækkelse. Ny fuglekonge udråbes 
21.00  ”Let’s Suit Up” spiller op til dans. 
01.45   Musikken slutter. 
02.00  Aftenfesten slutter.  

Rundstykker kan købes. Tak for i år 
 
 
 
 

 

Vi glæder os til at se jer til en festlig og fornøjelig høstfestuge. 
Ret til ændringer forbeholdes. 
Arrangør.: Høstfestudvalget 
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