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Sidste indspurt på 2018
Så kom efteråret og vi tager den sidste indspurt af 2018. Vi har haft en varm og godt sommer
og efterår i år både på godt og ondt. Men der kunde godt have kommet lidt regn indimellem
de varme og tørre dagene. Så kommer sidste foreningsblad i 2018 og det indeholder igen lidt
fra foreninger og institutioner i vores område, en ildsjæl, ØNIF´s 150 års jubilæum, Kildernes
Kors 5-års fødselsdag etc.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nyttår fra os her i foreningsbladet !
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Uddeling af Foreningsbladet
af Lilly Jessen

Fra nytår 2017-18 har postvæsenet sagt fra ved omdeling af vores Foreningsblad!
De sidste 2 gange har vore lokale spejdere, Vonge-Kollemorten spejder, omdelt bladet.
Vi er glade for, de har taget udfordringen op, og at ”portoen” så tilfalder dem, til hjælp
i spejderarbejdet.
Der er mange veje, gader og stræder, der skal sættes ind i ruter, så de bliver overkommelige for alle uddelere!
Vi retter til på de reaktioner vi får fra spejderne. I øjeblikket er der 12 ruter, som bliver
13 eller 14. Men glipper omdelingen, så hent et blad ved købmanden.
Spejderne har 10 dage til omdeling, så
det er ikke sikkert du får bladet samme
dag som din nabo!

TAK til spejderne - og god vind med
omdelingen!

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Borde og stole udlejes

Kollemortenhus

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

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.

Mikael Petersen  Tlf 61 63 21 52
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udlejes på
tlf. 75 80 35 33
jlkollemorten@gmail.com

Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.
REDAKTION
kontakt
hattebladene@gmail.com
ANNONCERING
kontakt
hattebladene@gmail.com
LAYOUT
Geir Karsten Riis
239 69 239
geirkarsten@hotmail.com
TRYK
STEP
Nedergade 35C, 1.sal
5000 Odense
+45 63 11 95 20
info@step.dk
FORSIDE
Juletræfest i hallen 2017
BAGSIDE
ØNIF 150år
DEADLINE
Materiale til nummer 1/19
(udkommer ultimo februar)
afleveres senest:
17. januar 2019
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hattebladene@gmail.com
Der tages forbehold
for trykfejl og ændringer
i foreningernes
arrangementer efter
redaktionens udløb.
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Foreningsnøglen
Sociale og aktive ældre: Club 99
Hanne Hansen
40 62 52 08
hkjvonge@gmail.com
Dagplejen i Vonge-Kollemorten,
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10
SFO2 (Hattehuset)
Torben Spejlborg
75 80 31 99
24 91 67 89
torsp@vejle.dk
Lokalrådet Hatten
Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening
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

Hjemmeside for lokalområdet
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com
Landi-Askja, Lokal Islandshesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
kastanjely@mail.dk
Middelalderforeningen
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
Regnbuen/SFO
Torben Spejlborg
76 43 51 23
24 91 67 89
torsp@vejle.dk
Teatergarderoben
Astrid Jensen
26 58 32 88
www.teatergarderoben-give.dk
Vonge Antennelaug
Jens Møller
28 35 35 03
1950jsm@gmail.com
Bent Andersen
40 79 78 54
bka34@youmail.dk

Børnehaven Kolbøtten
Vibeke Assenholt Brædstrup
76 81 87 30
viabr@vejle.dk
www.kolbotten.vejle.dk

Vonge Borgerforening
Uffe Jensen
20 51 77 99
51 27 10 38
ufjvonge@gmail.com

Sommerfestudvalg i Kollemorten
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
joergen@mikkelsen19.dk

Øster Nykirke Lystfiskerforening
anno 2009
Formand Kim Dresler
kim@vongevvs.dk
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Foreningsnøglen
ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
lesen@sol.dk

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

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

Vonge-Kollemorten Hallen
75 80 31 99
Formand Kim Dresler
28 35 30 44
vkhallen@gmail.com

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

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

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

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

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

ØNIF Badminton
Klaus Mogensen
28 92 82 22
klaus.frank@hotmail.com

Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Henrik Fenger Lyngaard
75 80 31 88 lokal 11
hefly@vejle.dk

ØNIF Fodbold
Susanne Storm
30 23 70 68
post@sannes-ks.dk

Lilly Jessen
Inge Egsgaard
Ruth Krag Nielsen
Lone H. Hansen
Tine Attermann

Skolebestyrelsesformand
Kevin Byskov
41 86 13 18
kebskv@gmail.com
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TORBENS
NØGLE & HÆLEBAR
Nøgler - Skopleje
Hundetegn - Skilte
Batterier
Torben Schrøder Jensen
Hærvejen 200
Sdr. Kollemorten
7323 Give

Tlf. 21 67 04 09

ÅBEN
Man - Fre 14 - 18

Bygade
Bygade 83,
83, 7173
7173 Vonge
Vonge
Telefon: 26 27 30 01
Telefon: 26273001
E-mail:0509885@Minkobmand.Dk
minkoebmandvonge@gmail.com
E-mail:
Eva
Rand
Mogensen
Berit
Pedersen

Tømrermester

Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438
Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Jernbanegade
14,7160
7160
Tørring,
Bredgade 29,
Tørring
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk
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Stafetten
Hærvejen 246.
ved René Kronborg Christensen

Mest af alt er vi nok meget gennemsnit-

lige, men vi er på den anden side på ingen
måde ”normale”. Vi deler de gennemsnitlige
værdier, som alle er beskrevet i håndbogen
for floskler. Alle mennesker kan til enhver
tid fortælle dig hvem og hvad de ønsker at
være, eller at blive anset for at være. Men i
virkeligheden er vi hvad vi gør, og ikke hvad
vi siger.

mer er ønskede
og velkomne. Her
er et rend af ungernes
legekammerater og her bruger vi tid med vores venner og bekendte.
Vores to børn, Sirius og Nova, er nu seks
og ni år. De finder begge stor glæde i deres
venner og kammerater fra vores gode lokale
skole og tidligere i vores dejlige børnehave.
De mødes ofte i løbet af sommeren med andre på legepladsen, i børnehaven eller hjemme i haven.
Der er ingen tvivl om at de to har og finder
mange glæder, men den største begivenhed
på året er uden tvivl den årlige sommerferie
som frivillige på frilandsmuseet Hjerl Hede.
Nova og Sirius går begge til violin og har her
fundet en værdig udfordring og opdaget, at
det kræver en reel indsats at få Vivaldis værker til at lyde som mesterværker. Med stor
modgang kommer stor belønning.

Mit navn er René og jeg født i Seoul i Sydkorea og som spæd adopteret til Danmark mit fædreland. Jeg er gift med Caroline - et
menneske til hvem jeg nærer ubeskrivelig
stor kærlighed. I hendes nærhed jeg trives og
elskes. Vi har to børn, som vi elsker over alt
andet, men som til tider også har været sat til
salg - billigt!
Der er et yndigt land og i det ligger lille dejlige Kollemorten med vores hus. I det hus
ligger vores rod og derfra vores verden går.
Vi elsker huset med alt, hvad det har krævet af blod, sved, tårer og en trillebøre fuld
af penge. Huset er rammen om vores liv, og
tankerne om hvordan vi ønsker, vores børn
skal mindes deres barndom.
I vores hus er der plads til alle! Hele familien
er inviteret til jul og nytår, og de som kom-

Vi ser Vonge-Kollemorten som pæredansk,
stolt og til tider også helt igennem fjollet.
Når det bliver vigtigt om man bor i Vonge eller Kollemorten, eller kun tænker på sin egen
by, så er det mest fjollet! Men når vi ser, at vi
kan leve og opdrage vores børn i nære rammer, hvor vi trygt kan sende vores børn af
sted til købmanden eller flere timer ubevogtet på legepladsen, og når byen igen og igen
samles om store og små arrangementer, eller
rejser sig og hjælper en nabo i nød, så er vi
stolte over at bo her.
Tak til alle jer som smiler og hjælper vores
børn. Tak til alle jeres børn, som samler vores børn op, når de falder og slår sig og som
deler et venskab med dem.
I sin tid spurgte Caroline hvad jeg ville sige
til, hvis hun søgte stillingen som kirkesanger
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i Øster Nykirke og Vonge pastorat.
Jeg tror, at det der tiltræk hendes opmærksomhed, var tanken om, at være et lille bidrag
til den stolte og betydningsfulde institution
som vores folkekirke, trods alt, stadigvæk er.
At kunne bringe glæde og kvalitet til de, som
søger tryghed, trøst og glæde i de kristne ritualer.
Jeg er på ingen måde i den bedre halvdel af
Guds skala for ”gode kristne”, men når jeg
engang imellem også befinder mig i kirkerummet, kan jeg på et øjeblik dufte og føle
roen, som tvinger sig ind i mine tanker, og
smilet og glæden ved at høre vores præst
prædike. En præst, der i sine prædikener
overbeviser mig om, at hun har brugt væsentligt mere tid og energi på, at skrive budskaber om næstekærlighed og livet, end jeg
har brugt på at finde mit søndagstøj frem.

Der bliver brugt meget tid i disse rum, når
hverdagen og ressourcerne tillader det, og
hvis det var muligt ville vi gerne kunne bruge endnu mere tid der, end vi gør.
Hverdagen løber os nogen gange lidt over
ende, dagene drypper som en utæt vandhane,
der er fart på og vi forsøger at være de forældre, som leger med deres børn, laver mad
med deres børn, krammer deres børn, læser
lektier med deres børn, tager på tur med deres børn, går til fritidsinteresser med deres
børn, og så skal vi selvfølgelig også finde
vores tabte ungdom og realiserer os selv og
PYYYYH!!!!

Derfor vil jeg også udnytte chancen og sende
en tak til Diana og alle andre ansatte ved vores smukke kirker.
Vi står ikke oppe bag købmanden og ”skralder”, vi kører ikke i el-bil og vi har ikke en
vindmølle i baghaven. Vi står til gengæld på
mål for økologien og for klimaet med vores
ydmyge ressourcer. Vi tror på at selv et lille
fnug i det store billede kan gøre en forskel i
forhold til de udfordringer vi alle står overfor, med at skabe mindre dystre fremtidsudsigter for klimaet og vores børn.
Også selvom udsigten til havudsigt her på
Jyllands højderyg, når den globale opvarmning har smeltet indlandsisen, lyder tillokkende.
I en lille del af vores hus har vi et krearum/
værksted, hvor der bliver syet, savet, malet
og meget mere. Det er med tiden blevet et
projekt i familien at give hjemmelavede julegaver. Det er ikke fordi det er en moralsk
højborg eller et statement, men det har vist
sig at give en spændende juleaften for alle
og langt større taknemmelighed og værdsættelse af gaverne.
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I virkeligheden er vi nok bare mest af alt
dem, som bare gør det bedste, de har lært.
Og plus en uendelig portion kærlighed, er
det nok også godt nok.
Vi ved godt det her nok ikke var den fortælling de fleste havde forventet, der er ikke
mange fakta eller direkte svar og det er vel
lige på grænsen til et manifest, men mon
ikke der er nok til at I kan læse og forstå
hvad vi er for nogle fisk?
De kærligste hilsener og TAK for vores dejlige lokalområde!

Stafetten gives videre til:
Peer og Tine Attermann
Sønderhedevej 15, Vonge

Min købmand din købmand vores købmand
af Harry Warrer (en gl. lokalpatriot)

Når jeg bruger denne overskrift,
er det fordi jeg gerne ville, at sådan var det.
Da vi begyndte i 2014, var vi alle
glade, endelig en købmand igen,
benzin og diesel, dejlig nemt og det
gav liv i byen igen. Mange borgere
ydede en indsats ved støtte med fra
5000 kr. og opad, investorer omkring 1,5 mio. uden krav om renter.
Vi fik ved hjælp af mange frivillige
en rigtig flot butik op at stå. Det startede med en rigtig god omsætning,
og alle var glade, man kan hente medicin, ordne post og pakker, hente sin
søndagsavis og morgenbrød m.m. og
gode tilbud oveni på dagligvarer. Vi
får en god betjening af de søde unge

mennesker, der også har en mulighed
for at tjene en skilling.
Da vi startede med den store optimisme, var der en god ven der sagde til
mig: ”Bare vent, om fire år har mange glemt hvordan det så ud, da der
groede ukrudt omkring bygningen og
der ingen tank var”. Nu er jeg bange
for at han havde lidt ret. Vi har en bestyrelse, der lægger mange kræfter i,
det er stadig frivillige, der er med til
at holde det hele i orden. Ingen forlanger, at man køber alt her, men hvis
vi gerne vil beholde ”vores” butik,
vil det gavne, hvis man bare lagde
lidt mere handel her. Blot dette til eftertanke og ha’ det godt.

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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AT LAVE DIN

Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien

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

ApS
Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf.
75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax
75 80 31 54

Æbler i sæsonen Hærvejens Regnskabsservice
mange forskellige
sorter.Jensen
v/Hanne Nørtoft
Hærvejen 210,Hele
Kollemorten
året:
7323 Give
Æblemost, Likør og
Tlf. 75803636/40872859
brændevin.
Mail: h_t@jensen.mail.dk

Kollemortenvej
7173 Vonge.
Hjælp til bogføring,6,
lønbehandling
m.v.
virksomheden
eller på mit kontor
Tlf i60
91 87 63
”SKOVLY”
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v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give
Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Nyt fra Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen
Souschef Børnehaven Kolbøtten

Der er et yndigt land…
Dronning Magrethe bor på slottet og har soldater med bjørneskindshuer, men det er Lars
Løkke som bestemmer over alle. Vi bor i Danmark i Jylland, i Vonge og Kollemorten, Dannebrog faldt ned fra himlen, og vejret skifter hele tiden. Børnenes nysgerrighed og spørgsmål
skaber læringen.
I Kolbøtten er temaet i hele huset Danmark. Der hænger flag på alle stuer, billeder fra Danmarks historier og børnene nynner Nationalmelodien, helt af dem selv. Hvordan der arbejdes
er forskelligt fra alder og stuer, men en ting er sikkert. Vi ved en masse om Danmark, og vi
lærer om kultur, traditioner, sprog, farver og meget mere. Temaet fortsætter længe endnu, for
der er stadig meget dejligt dansk at lære lege og arbejde med.

Vokseværk
Kolbøtten har budt mange nye, små velkomne siden sommer. Der kommer hele tiden flere nye
til og der er god vækst i Kolbøttens børnetal. Vi har fokus på at skabe en tryg børnehavestart
for alle nye små, og få dem ind i huset på den bedste måde. Også de ”gamle” børn skal huskes,
og en ny ældste gruppe vokser frem og er ved at gøre sig klar til at blive skolegruppe efter jul.

Studerende kommer og går…
Vi er i Kolbøtten heldige at have nogle engagerede og dygtige studerende. De
kommer med friske kræfter, nye ideer og faglige motivationer, som alle i huset får
glæde af. Mariehønsene har været i gang med et skraldeprojekt, ledet af vores studerende. Det har budt på tur til Økolariet, skraldeture i Kollemorten, og en masse
læring om natur, skrald, genbrug, som børnene har taget til sig. Snart siger vi farvel
til de studerende, vi har i huset nu – de vil blive savnet. Ny kommer til og vi glæder
os til nye, friske pust i huset.
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Bestyrelsens stemme
I Kolbøtten er vi heldig at have en engageret og arbejdsom bestyrelse. De er forældregruppens stemme i børnehaven og de tager store og små emner op, de er nysgerrige og viser stor
interesse for at være med til at skabe en god hverdag i Kolbøtten. På seneste møde blev det
bestemt at fortsætte madordningen i børnehaven; en beslutning, som vi er rigtig glade for.
Med høst og blæsevejr nærmer tiden sig for mange traditioner i Kolbøtten. Vi glæder os til
efterår og vinter i Kolbøtten.
Kommende arrangementer:
28. og 29/11

Dekorations dage for børn forældre/familier på stuerne

13/12

Lucia optog og nissefest i børnehaven

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
andet med interesse for
lokalområdet, på siden.
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En våd Høstfest efter 3 måneders tørke
af Didde Høst Lundfold, Høstfestudvalget

Traditionen

tro blev der igen i år
afholdt høstfest i Vonge, i år var det
dog en vådere en af slagsen.

Børnedagen var i år droppet, grundet
manglende fremmøde de senere år. Vi
har lige nu lagt hovederne i blød for at
se, om vi kan finde frem til noget nyt til
Høstfesten i 2019. Skulle vi måske løbe
klovneløbet om søndagen og finde på
noget nyt fredag aften? Eller kunne det
være en mulighed at lave en dag for de
ældre, hvor de kunne vise hvilke aktive
aktiviteter de laver i Club 99? Kom gerne med idéer til Høstfestudvalget, hvis I
skulle ligge inde med noget. Børnegudstjenesten blev dog traditionen tro afholdt
i kirken søndag formiddag.
Bankospillet torsdag aften er noget vi
har rigtig meget succes med. Ca. 340
besøgende kom og spillede med om de
ca. 90 flotte gevinster. Derudover var der
mange gevinster at få fingrene i til det
amerikanske lotteri. Det er en rigtig hyggelig aften for alle; både store og små, de
lokale beboere samt gæster fra oplandet.
Stor tak til alle, der gør dette muligt. Alle
sponsorgaver har rigtig stor betydning
for dette arrangement.

Fredag aften blev en gentagelse med
klovneløbet fra sidste år. Det var en lidt
våd og kold aften, men heldigvis havde
rigtig mange fundet løbetøjet frem og
var klar til en tur på 4 eller 6 km. Først
stod Jesper Ravn og Torben Spejlborg
for at få alle mand varmet op i bedste
klovnestil inden alle blev sendt afsted
ud i landskabet med røde næser. Præcis
d. 7. september var det De Danske Hospitalsklovnes ”Spred Glæde Dag”, så
derfor er vi meget stolte over at kunne
overføre 6570,- til dem. Det er dog alle
jer deltageres fortjeneste, at vi kan støtte
denne fantastiske sag, så derfor siger vi
fra udvalget mange tak.
Der var gratis sodavand, pølsehorn og
melon til alle deltagende børn. De voksne kunne købe burgere eller pølser ved
”De Glade Pølsemænd”. De kolde varer kunne købes i enten ølvognen eller
sprutbaren.
Efter klovneløbet var der lagt i kakkelovnen til en hyggelig aften med live musik. Først spillede Henry Therkildsen og
senere Laura Lundfold og skabte en hyggelig stemning. Desværre var vejret ikke
med os, men dem, der blev, hyggede sig
i teltene i tørvejr.
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Træpiller

Gode, billige og lokalkendte
Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Telefon:
23 48 02 92
S I K AV E J 2 1 . 7 1 6 0 T Ø R R I N G
T L F. 7 5 8 0 2 0 1 6

20 33 20 16

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

A
Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

ono
●

●

danske praktiserende
arkitekter

Projektering af alle former for byggeri.
Småt som stort
Uvildig teknisk rådgivning ved køb og
salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk
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Lørdag startede traditionen tro med morgenmad i hallen. Rigtig godt besøgt som
altid.
Optoget gennem byen bestod i år kun af
3 indslag, måske pga. regnen, som viste
sig fra sin værste side, mens optaget gik
gennem byen. De 3 der stillede op, gjorde det dog fremragende og havde virkelig gjort noget ud af det. Og heldigvis
besidder Vonge-borgerne både regntøj
og paraplyer, så der var fin opbakning
med tilskuere ned gennem byen.
Regnen gjorde dog holdt kort tid efter
optoget nåede festpladsen og dermed
blev eftermiddagen en hyggelig en af
slagsen og alle kunne mætte deres maver
med pandekager fra Pandekageboden,
som for tredje år i træk langede pandekager over disken til Høstfesten i Vonge.
Børnene klædt ud som hulemænd og
med en sprudlende vulkan vandt optoget for børn og ”Der er ikke mere mælk”
vandt både som sjoveste og flotteste indslag.
Til aftenfesten var der tilmeldt små 200
deltagere. Maden blev leveret af restaurant Vedelsborg i Vejle og Let’s Suit it up
spillede op til dans. Fuglekongen blev i
år Gitte Kyed, som overtog titlen efter
Kim Dresler.

Eftersom Høstfesten i år har lavet nogle
dyrere investeringer vil der i år ikke blive
uddelt midler. Det var også udmeldingen
sidste år. Men pga. mindre omsætning
i år grundet vejret, har der ikke været
overskud og dermed er det ikke muligt
at uddele midler til Vonge og Omegns
foreninger mv.
Høstfestudvalget går nu i vinterhi, men
allerede i starten af det nye år, går vi i
gang med at planlægge Høstfesten 2019.
Udvalget består af Zenja Johansen,
Martin Møller, Lars Storm, Anette
Kloster, Karina Gaarde, Didde Høst
Lundfold samt Gitte Kjær, der primært
tager sig af de økonomiske sager
sammen med Tove Malberg. Og så siger
vi velkommen til Ricky Buch, som skal
overtage sin fars (Jørgen Buch) tjans
med ølvognen.
En STOR TAK til alle, der har været
med til at gøre Høstfest 2018 festlig og
fornøjelig, ikke mindst til alle, der giver
et nap med før, under og efter - det betyder mere, end I aner.
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Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave

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

Riis Friplejehjem
- Et godt sted at bo -
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Julesorg Juleglæde Julefred
Der var engang én, der gjorde mig opmærksom på, at julen faktisk minder om et H.C.
Andersen eventyr. For Andersen: Han sagde nemlig om eventyrene, at de er fortællinger, som børn umiddelbart forstår – men dybden i fortællingen, den forstår man først
som voksen…
Sådan tror jeg også, det er med julen: - at først som voksne finder vi julens ankerpunkt; først da forstår vi julens dybde… Når vi har oplevet mørke. Når vi har stået
ansigt til ansigt med afmagten… det er først dér, vi først for alvor forstår, hvad julens
budskab egentlig er, – at det er i dét mørke, Gud tændte et lys julenat. At det
er ind i det mørke – juleenglen siger: ”Frygt ikke”.
Og altså: der er bare en historie – jeg ALTID vil bære med mig. Nemlig Dét øjeblik –
hvor det sådan for alvor gik op for mig, hvad jul egentlig er….
For en del år siden holdt jeg julegudstjeneste i en opholdsstue på et hospital. Og efter
selve gudstjenesten – dér blev jeg bedt om at besøge en alvorlig syg kvinde. Jeg tror,
hun var midt i halvtredserne – og dagen forinden, havde hun fået at vide, at lægerne
ikke kunne gøre mere for hende – og hun ville dø af sin kræft.
Og altså: dér lå hun så – urolig og med smerter, der ikke kunne holdes nede med
morfin. Og dér stod jeg: med juleevangelium og ”glæde til hele folket” – og kunne ikke
rigtig få det hele til at passe sammen.
Og jeg kan huske, at jeg tænkte: ”HVAD skal jeg næsten stille op???… Hvad skal en
døende kvinde bruge englenes ord om glæde til?” Men altså jeg læste op – jeg læste
juleevangeliet for hende – og det utrolige skete faktisk: kvinden, hun faldt til ro…
Fortsætter på side 17
2.

Og altså: Lige dér – lige dér gik det op for mig – hvad jul det sådan for alvor er: at det
er, når juleenglen siger ”Frygt ikke” – ind i det mørke, man befinder sig i… I det øjeblik
bliver det jul:
For alle os, der kan være bange i december.
For alle os, der har mistet.
For alle os, der har oplevet sygdom og katastrofer… Lige dér bliver det jul.
”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er
der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”
Jeg synes, der er håb i de ord…

Rigtig glædelig jul!
Hilsner fra præstegården…

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. 2. marts 2019 kl. 10:30.
Derefter:
lørdag d. 11. maj - lørdag d. 24. august - lørdag d. 9. november
Udover de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under søndagens gudstjenester!
2

Musikgudstjeneste 1. søndag i advent, den 2. december, kl.
10.00 i Øster Nykirke Kirke
Vores kirkesanger, Esther Liboriussen, er ud af en musikalsk familie. Hendes søster 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!

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.
3

Børne-jule-gudstjenester i december

Dagplejens julegudstjeneste
Onsdag den 5. december inviteres dagplejen til en mini-julegudstjeneste for de
allermindste børn i alderen 0-3 år. Gudstjenesten begynder kl. 9:00 i Vonge kirke
- og varer små 20 minutter. Forældre med børn i aldersgruppen 0-3 år, som har
mulighed for at deltage, er også meget velkommen denne dag.
Børnehavens Luciagudstjeneste
Traditionen tro starter Børnehaven Kolbøtten deres julefest med en Luciagudstjeneste i Øster Nykirke kirke torsdag den 13. december kl. 18:00. Julegudstjenesten
varer ca. 30 minutter og foregår udelukkende på børnenes præmisser.
Skolens juleafslutning torsdag d. 20. december
Sidste skoledag inden juleferien vil der igen være julegudstjeneste i Vonge
kirke kl. 9:00. Det er en hyggelig tradition, hvor vi i fællesskab tager
forskud på juleglæden, og synger nogle af vores dejlige julesalmer.

4

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

Billedet er fra musikgudstjenesten påskedag 2017

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 akkompagnerer fra klaver og orgel. Der bliver også solostykker for orgel, og endelig får
menigheden selv mulighed for at være aktive, idet vi naturligvis også skal synge
nogle af de smukke advents- og julesalmer.
Der er gratis adgang til koncerten
Så vi alle kan få en glædelig jul…

Øster Nykirke og Vonge menighedsråd har mulighed for at give
trængende personer og familier i Pastoratet julehjælp. Som noget nyt har
menighedsrådet udfærdiget et ansøgningsskema til formålet, som skal være sognepræsten i hænde senest fredag d. 14. december. Ansøgninger efter denne dato kan
desværre ikke behandles. Det er sognepræsten samt en repræsentant fra menighedsrådet, som begge er underlagt tavshedspligt, der behandler de enkelte ansøgninger.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos sognepræst Diana E. Rasmussen eller i vores lokale kirker, hvor ansøgningsskemaet vil være at finde i våbenhuset.
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ENGANG IMELLEM SÅ KAN MAN FAKTISK GODT KOMME
LIDT I TVIVL OM, HVAD DET HER MED JUL EGENTLIG ER
FOR NOGET. ALLE STEDER VRIMLER DET MED NISSER OG
JULEMÆND – OG DE ER DA OGSÅ SUPER-HYGGELIGE. MEN
DET ER ALTSÅ IKKE DEM, JULEN DREJER SIG OM! JUL: DET
DREJER SIG DERIMOD OM, AT GUD TÆNDTE LYS I MØRKET;
- OG DET GJORDE HAN I EN STALD FOR MANGE, MANGE ÅR
SIDEN…
HØR, ELLER GENHØR HISTORIEN OM, HVORFOR VI
EGENTLIG FEJRER JUL, NÅR MINIKONFIRMANDERNE
OPFØRER DERES KRYBBESPIL TIL

FAMILIEGUDSTJENESTE
16 DECEMBER, 2018 | KL. 11:00
I VONGE KIRKE
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GODT NYTÅR!

NYTÅRSGUDTJENESTE

Jeg tror, det er helt normalt, at nytårsaftensdag ikke kun
bruges til madlavning og borddækning men også til at man,
måske blot i glimt, tænker tilbage på det år, der er gået…
For nogle er nytåret mismod og savn; for andre er det
marcipan og champagne! I kirken kan vi netop komme med
alt det, vi nu engang er fyldt op af – der er plads til både
den dybsindige eftertanke og de festklædte nytårsløfter!

3 1. D ECE MB E R | 14 .0 0
Ø S TE R NY KI RK E
EFTER GUDSTJENESTEN SERVERES
BOBLER OG KRANSEKAGE
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Så er det igen tid til Børne- og familiegudstjeneste!

NYTÅRSPARADE
I VONGE KIRKE

13. JANUAR KL 11.00
SPEJDERNE VIL DELTAGE MED FANEN OG HØJT HUMØR, NÅR VI
DENNE SØNDAG HOLDER BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE I
VONGE KIRKE. GUDSTJENESTEN FORESTÅS AF SOGNEPRÆST GITTE
B. LORENTZEN, THYREGOD, SOM ATTER KOMMER FORBI MED SIN
KIRKEMUS, NIKODEMUS
Spejderne vil gå med fanen fra Sandal Plads i Vonge
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EN MEDITATIV
GUDSTJENESTE
Øster Nykirke
3. februar kl. 19:00
I disse mørke vintermåneder er der ikke langt til modløshed og
tristhed. Og derfor er de levende lys da også ren terapi for
dem af os, der ikke konstant har julelys i øjnene. Det levende lys
er nemlig mere end bare flammen
...det er Guds lys, der skinner i mørket og mørket griber det
ikke… (Johs. 1,1ff.)
Kyndemisse bliver i år en meditativ og stemningsfyldt
aftengudstjeneste i stearinlysets skær - med masser af tændte
lys i kirken og med ekstra musikalske indslag ved organist Inge
Hermann, der denne aften vil sidde ved klaveret, fællessalmer
dog med orgelledsagelse. Under gudstjenesten vil menigheden
også få mulighed for at tænde et lys. Et lys for én man tænker
på; et lys for fred eller blot som en symbolsk handling - at den
mørke tid nu har vendt…

I
STEARINLYSETS
SKÆR
K Y N D E L S E M I S S E 13

Øster Nykirke kirke

Viede:

28. juli: Lotte Vinther & Klaus Niels
Vinther
8. september: Annie Langaa Bruun &
Palle Bruun

Døbte:

Begravede / bisatte:

2. august: Karlo Baunsgård Andersen
1. september: Jørgen Fritz Schober
Jørgensen
6. oktober: Hans Chr. Møller

26. august: Mathilde Aalbæk Kristensen
7. oktober: Marius Hjort Blond
7. oktober: Ella Hougaard Thisgaard

Vonge kirke
Døbte:

18. august: Holly Helene Kilstrup
18. august: Anton Overgaard Elmelund Gensø
30. september: Nicoline Schjødt Jensen

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
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
E-mail:DER@km.dk

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk
Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk
Kirkesanger :
Caroline Christensen
Kirkesanger :
Esther Liboriussen
Kirkesanger :
Lars Petersen
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Dato:
18/11

GUDSTJENESTE
Helligdagens navn:
25. s. e. trin.

Øster Nykirke

Vonge
9:30

25/11

Sidste s. i kirkeåret

11:00 v/GBL

2/12

1. s. i advent

* 10:00 Musikgudstjeneste

9/12

2. s. i advent

9:30

16/12

3. s. i advent

23/12

4. s. i advent

______

* 11:00 Børne- og familiegudstjeneste m/krybbespil
______

24/12

Juleaften

14:00

15:30

25/12

Juledag

9:30

26/12

2. Juledag

11:00 v/GBL m/nadver

30/12

Julesøndag

11:00

31/12

Nytårsaftensdag

* 14:00

1/1 - 2019

Nytårsdag

________

6/1

Helligtrekongers søndag 11:00 v/GBL

13/1

1. s. e. h. 3 k.

20/1

2. s. e. h. 3 k.

27/1

3. s. e. h. 3 k.

3/2

4. s. e. h. 3 k.

* 19:00 Kyndelmissegudstjeneste

10/2

Sidste s. e. h. 3 k.

9:30

17/2

Septuagesima

24/2

Seksagesima

3/3

Fastelavn

________

* 11:00 Børne- og familiegudstjeneste m/ Nytårsparade v/GBL
9:30
11:00 m/nadver

9:30
11:00 v/GBL

* Se omtale inde i kirkebladet

9:30

28Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen

GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester

Ildsjælen Maria Nørtoft
af Else Marie Nissen

Frivilligt arbejde kan starte i en tidlig alder
og ildsjælen mærker man allerede som ungt
menneske. Her er et interview med den kun
13-årige Maria Nørtoft fra Kollemorten.
Maria, du har nogle år i træk lavet en bod
ved vejen og solgt ting, med den hensigt
at give pengene til Knæk Cancer. Kan du
fortælle mig lidt om, hvordan du kom på
det?
Vi sad i sofaen og så det store Knæk Cancer
show. Og der så jeg hvordan andre børn havde lavet en masse, så ville jeg også prøve,
at lave noget. Min familie og jeg snakkede
rigtig meget om det og kom så i tanke om
at lave en bod, der kunne stå oppe ved vejen. Så har mine bedsteforældre hjulpet mig
med at lave alt muligt. Det første år var det
mosbamser, de solgte rigtig godt. Så har jeg
solgt strikkede sokker og halstørklæder samt
malede sten og plukkede blomster.
Hvordan var det så at ringe pengene ind
til Knæk Cancer?
Det var meget spændende. Jeg tænkte hele tiden på, hvem jeg mon kom til at snakke med.
Første år snakkede jeg med en fra Ekstra
Bladet og andet år var det en fra REMA1000
som hjalp med at tage imod alle de mange
opkald. Hvis Silas Holst havde været der,
ville jeg ønske det var ham, jeg havde talt
med. For ham er jeg ret stor fan af – ja, eller
fx Christoffer.

Jeg mener, at ildsjæle er nogen, der gerne
vil gøre noget godt for andre, hvad tænker
du?
Jeg ved det er en god indsat, og jeg vil gerne
gøre noget godt for andre. Hvis nogle i klassen har brug for hjælp, vil jeg også gerne
hjælpe dem, og jeg synes faktisk, jeg generelt
er god til det.
Hvad laver du i din fritid efter skole?
Jeg går til klaver og så er jeg hjælpetræner
til gymnastik. Desuden er jeg sammen med
mine venner og spiller IPad. Og om aftenen,
hvis vi alle er hjemme, så kan vi rigtig godt
lide at spille spil.
Så du er også aktiv som frivillig i idrætsforeningen?
Ja det er jeg…
Det kalder jeg en ung, frivillig ildsjæl!
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Vi vil gerne højne produktiviteten
Så kontakt mig, så vi i fællesskab kan

Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:
Vi venter ofte på noget eller nogen
Vi leder ofte efter noget
● Vi er ofte tilbage ved “afsender”
● Vi har en stresset hverdag
● Vi vil gerne undgå at lave noget som er spild
● Vi vil gerne opfylde kundernes behov
● Vi vil gerne højne produktiviteten

Verners Køreskole
optimere processerne ved hjælp af

lean-værktøjer som er tilpasset netop
Jeres situation.

Mosevej 1
Lean-implementering - når det virker
7173
Vonge

●
●

Tlf. 7580 3565

Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge

2255 9030
- mail:3565
erna@storgaardinnovation.dk
MobilTlf.tlf.:
4015
web: www.storgaardinnovation.dk

Undgå
fravær
til køretimer
Undgå
fravær
i skolen
til køretimer

Så kontakt mig, så vi i fællesskab kan
optimere processerne ved hjælp af

A. M. Rengøring

lean-værktøjer som er tilpasset netop

Er der beskidt så kommer vi tit

Jeres situation.

Ausra

Lean-implementering - når det virker

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586
Cvr: 35761594

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

Skolestien 1
7173 Vonge
Danmark

Tømrer & Køkkenmontør
Hans Jørgen Nielsen

Ledig

23 60 72 45
Bygade 16, 7173 Vonge
JM Grave-Boreteknik ApS

JM
JM
Ledig

JMprofessionelle
Grave-Boreteknik
ApS
– din
samarbejdspartner
– dinfor
professionelle
samarbejdspartner
inden
entreprenørarbejde
inden for entreprenørarbejde
• Forsyningsledninger
• Forsyningsledninger
• Jord
og anlæg
• Jord og anlæg
• Boreteknik
og underføring
• Boreteknik og underføring

Se meget mere på vores hjemmeside:
Se meget mere på vores hjemmeside:
jmgrave-boreteknik.dk
jmgrave-boreteknik.dk

Find
os os
påpå
dede
sociale
Find
socialemedier:
medier:

Grave-Boreteknik ApS

Grave-Boreteknik ApS

“GODT
“GODT
HÅNDVÆRK
HÅNDVÆRK
OG TILLID
TILLID
OG
ER EN
EN
ER
ÆRESSAG”
ÆRESSAG”

JM JM
Grave-Boreteknik
7323Give
Give
Grave-BoreteknikApS
ApS· ·Vesterlundvej
Vesterlundvej 92,
92, Thyregod
Thyregod ·· 7323
111
333· ·jmgrave-boreteknik.dk
jmgrave-boreteknik.dk · Mail:
Mail: info@jmgb.dk
Tlf.:Tlf.:
3232
111
333
info@jmgb.dk
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Nyt fra håndboldbestyrelsen – Ungdom
af Mette Hald

Så er der kommet gang i håndbol-

den i ØNIF igen efter sommerferien.
Vi begyndte med 5 ungdomshold fra
U6 til U12. Vi måtte dog efter et par
uger konstater, at der ikke var spillere til U6 og måtte derfor desværre
aflyse dette hold.

Heldigvis havde vi 47 friske ungdomsspillere, fordelt på U8 mix, U10 mix,
U12 piger og U12 drenge, der var helt
klar til en ny håndboldsæson. Samtidig
har vi været så heldige at få 4 nye fantastiske trænere ind i ØNIF håndbold.
Sammen med de to vi allerede kender,
udgør de nu et fantastisk trænerteam på
ungdomssiden.

Vi har også været så heldige at vores
venskabsklub BSV har inviteret os til at
se en ligakamp, hvor vores U10 og U12
spillere får mulighed for at løbe på banen sammen med spillerne. Det bliver i
februar og det glæder vi os meget til.
Vi i håndboldbestyrelsen glæder os til
endnu en sæson i ØNIF håndbold.

Casper Lerager er blevet træner for U8
Søren Lundfold er blevet hjælpetræner
på U10 sammen med Jesper Ravn.

U 10

Lotte Overgaard træner U12 drenge
sammen med Maja Franck
Kathrine Frank og Monika Kjær har
sagt ja tak til at træne vores U12 piger.
Velkommen til jer alle sammen og tak
fordi I vil være med til at være en del af
vores håndboldafdeling.

U 12 Drenge

Vi har i år valgt at melde vores U10 og
U12 spillere til JHF turneringen i stedet
for DGI stævnerne som vi plejer. U8
spiller dog stadig DGI stævner.
Vi er allerede nu ved at planlægge en
masse for den kommende håndboldsæson. Flere ting er i støbeskeen, men vi
kan allerede nu nævne, at der kommer
en håndboldskole i Vonge mandag og
tirsdag i uge 42.

U 12 Piger
19
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ØNIF’s 150 års jubilæum blev fejret
i august måned
Ø. NYKIRKE
Ø. NYKIRKE
af Erna Storgaard (på vegne af ØNIF)
Formand for hovedafdelingen

Efter en hel fantastisk sommer med

masser af sol og varme, var vejret lidt
truende den 19. august, hvor ØNIF
holdt sin 150 års fødselsdag.

Dagen stod i familiens tegn og blev markeret med aktiviteter på sportspladsen,
garneret med kage, øl, sodavand, kaffe/
te og muligheden for at købe pølser fra
en pølsevogn.
Derudover blev der lavet en film fra dagen samt dronefoto, med markering af
tallet 150 på stadion. Alt sammen noget,
der kan ses på vores hjemmeside www.
ønif.dk.
Omkring 170 personer dukkede op til
jubilæet, og var med til at gøre dagen
festlig. Dagen bød også på en gennemgang af fitnessstativet på stadion, hvor
Torben Spejlborg tog os igennem en del
af øvelserne, så nu håber vi rigtig mange
vil benytte stativet i fremtiden.
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Herunder kan du læse talen, som blev afholdt på dagen, en hyldest til en forening,
som nu går de næste 150 år i møde:
Velkommen til jubilæum. Et jubilæum,
som er en af de specielle, for 150 år kan
vi virkelig være stolte af, det er rigtig
flot.
Vi er en forening med masser af MOD og
VILJE til at fastholde og udvikle sportslige aktiviteter i vores lokalområde, hvilket jeg synes vi lykkes rigtig godt med.
I dag kan vi mønstre lige omkring 400
medlemmer, hvilket har været ret stabilt
i de seneste år.
Senest er hele 2 yoga-hold blevet stablet
på benene. Det gik hurtigt, fra ønsket
kom på Facebook, til gymnastikafdelingen fandt en instruktør og 50 personer
havde tilmeldt sig. Det er UDVIKLING,
og noget vi rigtig gerne vil i ØNIF.

Det kan kun lade sig gøre fordi vi har:

•

Nogle helt fantastiske trænere, instruktører – og ikke
mindst unge hjælpetrænere,
som i visse sammenhænge
står i kø for at være med. Det
er helt fantastisk!

•

Nogle aktive borgere i lokalområdet, som ønsker at dyrke
sport LOKALT. Det skal I
have stor tak for!

•

Nogle personer, der engagerer sig i bestyrelserne, for
uden bestyrelser ingen sport.
Her går det op og ned, nogen
har ikke udfordringer i den
retning, mens andre kæmper
mere for det.
Men det skal helst ikke være
en kamp at sidde i en bestyrelse, det skal være sjovt, givende og inspirerende, noget
vi lægger vægt på, men som
ikke altid opleves sådan.
Lige nu er fodboldafdelingen
udfordret bestyrelsesmæssigt,
så måske er der nogle stykker
her i dag, der har interesse i
det – meld jer, det er vigtigt!

•

Derudover har vi vore sponsorer, der støtter foreningen,
og er med til at meget kan
lade sig gøre. Det skal I have
stor tak for!

Også tak til øvrige samarbejdspartnere
skolen, hallen, Vejle Kommune, andre
foreninger og alle de frivillige, der er
med til at gøre det nemmere at være en
lille sportsforening. Jeg har sikkert glemt
nogen, men tak til alle…
Dagen i dag skal være en aktiv dag for
alle. Der vil være aktiviteter i løbet af
dagen, og kl. 14.00 skal vi have taget et
dronefoto. Derudover går Frank fra Nordisk Media rundt og filmer i løbet af dagen, hvorefter han laver en lille film fra
dagen. En film vi efterfølgende vil bruge
som en slags profilfilm for ØNIF.
Her lige om lidt vil Torben Spejlborg
give en intro i brugen af fitnessstativet,
så vi kan få mere gang i brugen af den. I
forhold til dette, vil vi rigtig gerne være
med til at udbygge området. Der er stadig lidt penge tilbage i puljen, (og der
kan søges flere). Så er der nogen, der
har ideer til flere aktiviteter og måske vil
være med i en lille projektgruppe, så skal
I endelig bare melde jer.
Foreningsbladet har i dagens anledning
spurgt om alle bladene fra det startede
måtte ligge fremme, og ja, naturligvis, så
dem kan I kigge i, de ligger inden døre,
så de ikke bliver ødelagt. Så pas godt på
dem.
Til sidst synes jeg vi skal råbe et højt
hurra for VORES idrætsforening – 3 x
hurra og 1 langt!
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Ledig
Restaurant Ålbækken
NYHEDER MED NÆRHED

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

www.aalbaekken.dk
restaurantaalbaekken@gmail.com
Ålbækvej
20,Nykirke
Thyregod,
7323 Give
Øster
Idrætsforening
Ø. NYKIRKE Din lokale
i Vonge-Kollemorten
området
Ø.30
NYKIRKE
Tlf.idrætsforening
51 09
64
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vores fodbold,
nyhedsbrev
via ovenI.F.

gymnastik
badminton.
nævnte hjemmeside.
Vi er og
også
på facebook.
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske
tak–tildejlige
alle frivillige!
vine1–8mad
ud afStor
huset
kaffer - salg fra vinkælder
1868
68
Se
mere
på
www.ønif.dk
med udsøgte specialiteter.

v/ Michael Kjær

Nordvangen 50, 7173 Vonge

KOLLEMORTEN
TØMRER OG SNEDKER

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

M. 20 49 29 78

www.smkbyg.dk

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

7580 3398

alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
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Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 Mobil 40 63 36 93
●

Trætrapper fremstilles efter mål

Nyt fra Gymnastik ØNIF
af Lene Dalgaard Sørensen
Gymnastikforeningen ØNIF

Så

er en ny sæson skudt rigtig
godt i gang. Der er heldigvis mange i Vonge-Kollemorten, der har
lyst til at gå til gymnastik, og de
øvrige hold, som gymnastikforeningen byder på.

Som noget nyt er yoga kommet på
programmet, hvilket er en kæmpe
succes med i alt 50 udøvere på to hold.
Der blev kastet en bold op fra en borger. Bolden blev grebet af en fra bestyrelsen og trylle trylle, trylle så er
der yoga i Vonge-Kollemorten. Stor
ros til jer begge 😊 Og sikke et fantastisk aktivt lokalsamfund, vi bor i.
Efter efterårsferien begynder et børneyoga-hold. I skrivende stund er der
7 tilmeldte på holdet.
Der er rigtig mange gymnaster på
vores forskellige hold - omkring
20 på forældre/barn holdet, omkring 35 børn på Hoppelopperne,
så der er fuld fart på begge hold.
Også danseholdet er kommet rigtig
godt i gang med 10 friske gymnaster,
der er vilde med at danse. Til hver
træning udfordrer instruktørerne dem
også med styrketræning for både arme
og ben, hvilket de klarer rigtig flot og
siger grinende hver gang ”ahhh, det
var da ikke så slemt”. Der er plads til
flere, lyder det fra instruktørerne. Så
kom glad, hvis du har lyst til at danse!

rytmehold med to unge instruktører. Der er omkring 10 på holdet.
Springholdet har ligeledes fået ny
instruktør og træner hver mandag med omkring 12 på holdet.
Det nye ”Puls & Styrke” er også
kommet godt i gang med omkring 20
kvinder på holdet. Trine og Zenja byder hver tirsdag på god og hård træning, så bare glæd jer til foråret, hvor
vores lokalområde bliver fyldt med
spændstige kvinder 😊 Ja, måske også
mænd – jeg mødte Torben Spejlborg
ved købmanden forleden, hvor han
gav udtryk for ”præsentationsangst”
grundet så mange nye ansigter på
hans ”Svedige mænd”.
Vi har i år fået en del nye instruktører,
hvilket vi er meget glade for. Stor tak
til alle instruktører for jeres indsats.
Til sidst lige en reminder til kalenderen. Husk at sætte kryds d. 17. marts
2019, hvor årets gymnastikopvisning
afholdes i Vonge-Kollemorten Hallen.

”Girls on Fire” er navnet er vores
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Kildernes Kor fejrede 5-års fødselsdag!
af Karina B. R. Nielsen

For 5 år siden gik en gruppe sangglade og

entusiastiske mennesker sammen om at skabe grundlaget for et kor - og det blev hurtigt
klart for dem, at det skulle være et kor fyldt
med “sang, glæde, nærvær, varme og fællesskab”. Og hvis man tænker over de “em
”kodeord” - så var valget af et gospelkor lige
til højre-benet.
Koret startede ud med et forholdsvist enkelt program. Det skulle være let og ligetil
for enhver at synge med, og enhver kunne
synge med “sit næb”. Der var ingen krav til
optagelse i koret, og alle kunne deltage på
lige fod.
Kildernes Kor begyndt onsdag den 23. oktober 2013, og til første øve-aften mødte der
12 personer op i biblioteket på Øster Nykirke
Skole i Vonge. 12 personer, som alle havde
ildsjæl og gå-på-mod, og alle besad de lysten
til at skabe noget sammen.
Efter kort tid var interessen for deltagelse i
koret så stor, at der måtte findes et større øvelokale, og valget faldt på Vester Sognehus i
Vesterlund, hvor der også var mulighed for
at lave kaffe og te til pausen. En stor del af en
øve-aften, er netop pausen, hvor der nydes
medbragt kage og hvor snakken kan gå om
løst og fast.
Navnet ”Kildernes Kor” refererer til korets
geografiske placering, i nærheden af Gudenåens og Skjernåens udspring. Koret er sammensat af meget forskellige mennesker, unge
og gamle, mænd og kvinder, ekstroverte og
introverte, skraldgrinende og alvorlige, engagerede og fjollede. Alt i alt et fællesskab,
der kan rumme alle, lige meget hvem man er,
og hvor rummelighed og inklusion er vigtige
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kodeord for fællesskabet. Der er altid en hjælpende hånd, et knus, et forstående øre, hvis
der er problemer på hjemmefronten eller på
arbejdet. Korets medlemmer bryder sig om
hinanden, de tænker på andre end sig selv og
sjælen i koret kan mærkes af alle, der kommer i deres nærhed. De ”vil” hinanden…
Hvorfor synger de?
“Fordi vi mener, at vi har noget at dele med
andre, ikke kun hver onsdag, når glæden ved
sangen og musikken deles, men også når vi
tager ud og giver koncert. Glæden i publikums øjne, lever vi som kor højt på i flere
uger efter en koncert. Når vi kan se, at de,
der lytter til os, får en positiv oplevelse, og
når de engageret begynder at klappe med
eller vippe med foden, så er vores mission
fuldført…” siger korets leder Lars Hindborg
Skovgaard.
Korets formand, Joan Brix Rasmussen supplerer: “Vores mission er fortsat at skabe
glæde og smil på folks læber, og i sidste ende
er det faktisk hjælp til selvhjælp! Det giver
et følelsesmæssigt overskud, i en tid hvor
mange har nok i sig selv. Her ligger det som
en naturlig del af korets DNA at give og yde,
og samtidig glædes ved at nyde samværet i
fællesskab.”
Fødselsdagen blev fejret med fællessang
og kage!

Tiden er gået, og den dag i dag tæller koret
ca. 42 sangere, fordelt på sopran, alt, tenor
og bas, og repertoiret spænder lige fra traditionel og moderne gospel til ørefængende
popsange. Koret mødes fortsat hver onsdag
aften kl. 19.00 i Vester Sognehus i Vesterlund, hvor naboer og andre forbipasserende
kan risikere at få strofer af vellyd i ørerne.
I anledning af korets 5-års fødselsdag, blev
nuværende og tidligere kormedlemmer inviteret til at deltage i fejringen, ved en fællessangsaften onsdag den 24. oktober. I alt
mødte 44 sangglade sjæle op til korets fødselsdag. Der var fuldt hus, og efter nogle
minutter med knus og gensynsglæde, stemte
korleder Lars i med opvarmning, stemmetræning og et udvalg af sange, som både nye
og gamle kormedlemmer kunne synge med
på.
Der blev serveret lækker fødselsdagskage,
fremtryllet af Karina Nielsen. Der var flag
og guirlander til at understrege, at det faktisk

er lidt en bedrift, at holde et gospelkor kørende i 5 år, og endda et kor, der udvider med
flere og flere medlemmer. Korets formand,
Joan Brix Rasmussen, holdt en tale, hvor
bl.a. korleder Lars Hindborg Skovgaard blev
hyldet og takket for sit store engagement i
forbindelse med koret.
Har du lyst til at være med?
Når koret samles hver onsdag til øve-aften
glemmes verdens problemer for en stund, og
al fokus rettes på at synge. Kunne du tænke
dig at være med i koret, så tag kontakt til korleder Lars Hindborg Skovgaard på telefon 60
94 98 23 eller formand Joan Brix Rasmussen på telefon 26 24 19 74. Efterårssæsonen
startede onsdag den 15. august - og bliver afsluttet den 12. december med en julekoncert,
så du kan sagtens nå at være med endnu. En
sæson koster 500 kr. og efter nytår, begynder
forårssæsonen. Sæsonen løber typisk til en
gang i maj måned, og afsluttes med en forårskoncert.
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v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give
Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM
Tinnetvej 6 - Vonge
Tlf. 75 80 33 41 (bedst kl. 16-18)

Vonge-Kollemorten
Hallen
Hallen er omdrejningspunkt for
mange aktiviteter, såvel sportslige
som kulturelle.
Skal du holde fest, kan du leje
cafeteriet med plads til 80 personer.
Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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Bygade 34, 7173 Vonge
Mobil: 4079 7854 - www.vongenet.dk - Mail: bka34@youmail.dk

Vonge Antennelaug har modtaget brev fra YouSee med diverse nyheder, herunder også nye pakkepriser gældende fra 01. januar 2019.
Pakkepriser bliver som følger:
Grundpakke: programafgifter 1528,80 coda/copydan 574,20 Vonge Antennelaug
300,00 = 2403,00
Mellempakke: programafgifter 3961,08 coda/copydan 628,32 Vonge Antennelaug
300,00 = 4889,40
Fuldpakke:
programafgifter 5404,80 coda/copydan 739,08 Vonge Antennelaug
300,00 = 6443,88
Ovennævnte priser er helårlig og bliver opkrævet kvartalsvis. Ovennævnte priser er
gældende for første halvår 2019.
Da bestyrelsen har besluttet at skifte leverandør med virkning fra månedsskifte juni/
juli, forventer vi at de 2 første kvartaler bliver opkrævet som sædvanlig af FDA.
Med virkning fra 1. juli 2019 overgår medlemsadministration til Stofa, som også
bliver ny program leverandør og servicepartner. Bestyrelsen kender endnu ikke
pakkepriser hos Stofa, men vil bekendtgøre dem så snart de er kendt.
YouSee varsler også som vanligt at der sker ændringer i programudbuddet i de enkelte pakker.
YouSee anbefaler, at man følger/læser mere om alt det nye på deres hjemmeside
yousee.dk/meretv.
Der kommer nye kanaler, ligesom der er nye streamingtjenester på vej. YouSee har
også indledt et samarbejde med Apple, hvilket betyder nye muligheder for at se TV.
I forbindelse med leverandørskifte vil bestyrelsen forsøge, i samarbejde med Stofa,
at give så god orientering som mulig.
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Nyt fra Club 99
af Hanne Jensen

Den 20/9 startede vi op med grilldag ved Vestermølle. 30 personer
mødte op til en hyggelig dag.

Den 4/10 havde vi 1. møde i Hallen, hvor vi havde besøg af Claus
Pape og Bundpropperne, en dejlig
eftermiddag med jokes og sang.

2019
10/1

14-16

Ole Peter, Klaverstemmer

24/1

14-16

Generalforsamling

7/2

14-16

Bowling, Vejle. Afgang Hallen kl. 10

21/2

14-16

Kollemortenhus. Kun for sjov

7/3

14-16

Diana Elisa Rasmussen og Konfirmander i Kirken

21/3

14-16

Freddy Christiansen. Australien

4/4

14-16

Forårsfest. Steen Nielsen

09

Udflugt info senere. Afgang Hallen. Opsamling i
Kollemorten

16/5
		

Kroket hver mandag og torsdag fra kl. 9-12
Petanque hver tirsdag fra kl. 9-11
Vandreture hver onsdag kl. 09:30 fra Sandal Plads
Tæppecurling hver mandag fra november fra kl. 9-11
Ved tvivlsspørgsmål kontakt:
Hanne Hansen tlf. 40 62 52 08
PS. medbring brød til foredragene untagen den
Jørgen Jensen tlf. 26 66 03 80
15/11 og den 24/1. Kontingent 50 kr pr. person
Tove Malberg tlf. 21 76 00 13
pr. år gældende fra september.
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Æ›lilleklub
af Margit Ørnsholt

Vi mødes i Æ›lilleklub i Vonge/ Kollemorten hallen hver 2.torsdag i
ulige uger fra 13.00-16.00
Vi hygger, spiller kort, strikker, hæklet snakker og laver kreative ting.
Program for resten af året:
25. oktober		

Hygge og div. ting

08. november

Julekort

22. november

Div. juleting

06. december		

Juleafslutning kl.12.00

PS!
Medbring selv brød/kage
Kaffe kan købes til 10 kr.

Her findes det en hjertestarter:
Vonge-Kollemorten Hallen

Let Køb

Skovborgvej 2
7173 Vonge

Banevænget 7, Kollemorten
7323 Give

Min Købmand

Hærvejscentret

Bygade 83
7173 Vonge

Hærvejen 218, Kollemorten
7323 Give
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ÆKKEN

T

ag-søndag 17.00 - 21.00

ns dage åbent for selskaber
Vi serverer
både søndag
og mandag

nsand

RESTAURANT ÅLBÆKKEN

230,00 kr.

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

rokost 2014

remoulade og citron
s med røræg og asparges
er med høns i asparges
enssteg med rødkål
mande med kirsebærsauce

• A
la carte
Ud af huset
kr. 180.-

- og selskaber
op
til
50
pers.
Fiskeanretning
pet laks med rejer
kaviar
• og
Fredagsbøf
ore tigerrejer på tang)
f med champignonstuvning
• Pizza onsdag og torsdag
gerryg med grønlangkål
• Mad ud af huset
desteg med rødkål
mande med kirsebærsauce
• Firmamøder

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

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give

Telefon 30 51 09 64

restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

Ud af huset kr. 225.-

og smør 20,00 kr.

VELKOMMEN TIL TINNETGAARD
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
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TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

Skal vi bruge vores skønne natur noget mere?
af Erna Storgaard

B

lot et spørgsmål, som for mange nok lyder
lidt underligt, for vi går, løber, cykler, rider
og kommer i det hele taget rigtig meget ud,
os der bor i vores lokalområde – eller gør vi?
Ingen dom over nogen, vi gør lige nøjagtig
hvad vi har lyst til, og derfor har 4 personer
i ØNIF-regi meldt sig på et naturtræningskursus i DGI.
Det er Lone Hedegaard Hansen, Lene Ottosen, Brit Nørgaard Henriksen og undertegnede, det har meldt sig til kurset, for at få
noget inspiration til hvad man kan lave af
sjove øvelser i naturen.
Ikke noget med at løfte store tunge træstammer, eller være først og størst, nej her på
kurset lærer vi alt muligt om hvordan vi får
alle sanserne i spil i naturen. Der er masser af
aktiviteter, som alle aldersgrupper kan være
med til, her er plads til masser af grin og sjov
undervejs.
Så måske kommer der nogle aktiviteter efterfølgende, måske noget aktivt for hele familien med naturen som midtpunkt, for vi
har jo så meget af den. Vi skal bare bruge
den på forskellige måder.
Håber I vil tage godt imod det, når vi måske
kommer med nogle tiltag i løbet af vinteren
eller foråret.

Er der nogen der vil være med til at arrangere noget, så kontakt gerne Erna Storgaard på
mail onif.formand@gmail.com. Man behøver jo ikke have været på kursus for at have
interesse i det.

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

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

Vejle Bibliotek
76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk
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