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Så er vi kommet godt igang med 2019
Dette er så det første forenings blad i 2019, og vi håber alle er kommet vel ind i det nye år!
Denne gang har vi igen lidt om det som foregår i vores lokal område. 
Og det er bla. Morten Spiegelhauer fra Operation X kommer til Vonge, Gudenå området er nu 
blevet en del af Danmarks Naturkanon, indvielse af riderude rundt om Gudenåens udspring, 
Seniordamerne fra håndbold søger ny træner etc.
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Køb billetter på ønif.dk/events

Oplev foredraget BAG OM OPERATION X onsdag den 3. april
2019 kl. 19.00 i Vonge-Kollemorten Hallen i Vonge

MORTEN
SPIEGELHAUER

I foredraget Bag om Operation X giver 
Morten Spiegelhauer publikum historierne 
bag det anmelderroste, prisbelønnede og 
ikke mindst debatskabende TV-program 
Operation X – fra de mange overvejelser 
og anstrengelser til resultaterne og ikke 
mindst konsekvenserne… 

Som frontfigur på TV2-programmet har 
Morten Spiegelhauer gennem mere end 
12 år gennemført flere hundrede konfron-

tationer med alt fra hundehandlere og 
hårde kriminelle til direktører og minis-
tre. Hver gang har han måttet mobilisere 
sit personlige mod, og det har ikke været 
uden personlige konsekvenser.

Har du spørgsmål vedr. eventet?
Ring til Rune Therkildsen på 41 30 09 81

Dørene åbner kl. 18.00 
Skovborgvej 2, 7173 Vonge
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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
  Islænderfolket på tur. 

BAGSIDE
Legepatruljen i gang på 

Øster Nykirke Skole

DEADLINE
Materiale til nummer 2/19
(udkommer ultimo Maj)

afleveres senest:

16. april 2019
på  

hattebladene@gmail.com

Der tages forbehold
for trykfejl og ændringer

i foreningernes
arrangementer efter
redaktionens udløb.
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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
1944bka@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
Berit Pedersen

TORBENS 
NØGLE & HÆLEBAR

Nøgler - Skopleje
Hundetegn - Skilte

Batterier

Torben Schrøder Jensen
Hærvejen 200

Sdr. Kollemorten
7323 Give

ÅBEN 
Man - Fre  14 - 18

Tlf. 21 67 04 09
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Stafetten
Sønderhedevej 15.
             ved Tine Attermann

Herude på landet lige sydøst for Vonge by 
og ikke langt fra Gudenåens og Skjern åens 
udspring, bor vi, Peer og Tine Attermann, 
samt labradoren Bosco, på en lille gård, som 
vi har døbt Christiansminde. 

Peer, som er fra Fyn, er projektleder i ser-
viceafdelingen i Siemens-Gamesa i Brande 
og Tine, som er vestjyde, arbejder som per-
sonlig assistent for den adm. direktør på Fer-
tin Pharma i Vejle (det gamle Dandy). Og for 
sådan nogle som os, der tilbringer vores pro-
fessionelle karriere inden døre og foran en 
computer dagen lang, er der ikke noget mere 
afstressende end at komme hjem til aftenfod-
ring og praktiske gøremål.

Vores karriere som bonderøve er ikke lang. I 
skrivende stund er vi på i vores 3. sæson, idet 
vi flyttede hertil i august 2015, efter 4 dejlige 
år i Surrey i den sydøstlige del af England. 
Før vi flyttede til England i 2011, boede vi 
8 år i Vejle, et par år i Norfolk i England og 
inden da et par år i Esbjerg. 

Vi har 16 ha jord 
fordelt på græs-
marker, skov og eng 
med et lille å løb samt - afhængig af årsti-
den – en til tre søer. I jagtsæsonen går vi på 
jagt så meget som muligt og her er Bosco 
naturligvis med. Vi bruger fritiden på dy-
rene, køkkenhaven, pleje af dyrenes marker 
og skovene og indimellem et renoverings-
projekt i hus eller stald. Vi spiller badmin-
ton i hallen med vores gode naboer, Hanne 
og Kim Frederiksen, går til yoga, løber og 
cykler. 

Udover Bosco har vi også 9 får, inkl. en væd-
der og tre lam, der slagtes til november. Året 
efter vi flyttede hertil opstod der, i fællesskab 
med familie og venner, et griselaug bestå-
ende af tre ungarske Mangalitza uldgrise, 
der af en af vores engelske venner blev døbt 
Run, Rig & U2. Lauget tilførte midler og 
pasningshjælp og det blev sidste år fejret 
med en meget hyggelig grisefest, hvor 20-25 
naboer, familie og venner forsøgte at spise 
sig igennem en kvart-stegt uldgris. Indtil 
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Stafetten gives videre til:
        Karina og Keld Nielsen 
           Banevænget 25. Kollemorten

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

dette forår havde vi den tilbageværende so 
og 3 smågrise, men fordi griseholdet genere-
rede noget mere arbejde end forventet, blev 
de til velsmagende pølser, flæskestege og 
endnu en grisefest i stedet for. Endelig har vi 
7 høns af forskellige racer, som fungerer som 
små hjælpere, der river mos op af græsplæ-
nen, lufter fårenes hø og lægger dejlige æg.

Når vi rigtig skal slappe af, tager vi til Vest-
kysten, hvor vi har en hytte på Værnengene. 
Hytten har hverken indlagt vand eller strøm, 
så her kan man kun lave ingenting!

Vi føler os meget heldige over at være lan-
det her i smørhullet Vongeland. Vi har fanta-
stisk naboer, byen har et overraskende aktivt 
foreningsliv, en købmand, som vi støtter så 
meget som muligt, vi er omgivet af den skøn-
neste natur og motorvejsnettet er tæt på. 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak for mu-
ligheden for at fortælle om os her på Christi-
ansminde og glæder mig til også fremover at 
læse Stafetberetninger i foreningsbladet.
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Sidste nyt fra spejderne
af Line S.L. Jeppesen

Vonge-Kollemorten spejderne vil gerne 
sige mange tak for støtten i forbindelse med 
salg af vores julekalender samt tombola i 
hallen til juletræsfest og hos begge køb-
mænd. Det er dejligt at så mange vil støtte 
spejderarbejdet og vi håber I tager ligeså vel 
imod os næste gang vi kommer rundt.

Et af de store projekter som spejderne arbej-
der på er udvidelsen af vores hytte. I starten 
af januar kom den længe ventede byggetil-
ladelse i hus, og vi kunne påbegynde arbej-
det. Udvidelsen indeholder bl.a. forøgelse af 
indendørsarealet og et udekøkken. Vi glæder 
os til at byggeriet står færdig og forhåbent-
ligt kan tages i brug til sommer.

D. 13/1 afholdt spejderne nytårsparade. En 
god flok spejder og forældre mødtes ved 
skolen i Vonge og gik i samlet flok til kir-
ken. Vejret var ikke rigtig med os, så det var 

godt at kunne komme i tørvejr i kirken. Efter 
en flot gudstjeneste med besøg af kirkemu-
sen Nikodemus, der fik nytårspyntet kirken, 
gik turen tilbage til skolen. Undervejs havde 
lederne lavet poster, på skolen havde Bente 
varmet boller og kakao. En rigtig hyggelig 
dag, med masser af tid til snak.

Vi glæder os over at kunne byde velkommen 
til nye spejdere, både nye ledere, ulve og 
bævere. Der er altid plads til flere. Vi mødes 
hver onsdag kl 16.30-18.00 (bæverne kun i 
ulige uger).

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at 
kontakte os.

Onsdag d. 27/2 afholdes der Generalforsam-
ling (se opslag hos købmændene). Alle er 
velkomne til at kigge forbi og høre om spej-
deråret, der er gået. 
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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”

Mail: 1944bka@gmail.comMobil: 40 79 78 54
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Nyt fra Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen
Souschef Børnehaven Kolbøtten

Nyt år, nye … 

Ja nye hvad – faktisk meget som er nyt 

Børnehaven har vokseværk og mange nye 
små er startet. Det betyder også flere nye an-
satte. Vi har allrede sagt goddag og velkom-
men til Maja, som er startet som pædagog-
medhjælper, til Maibritt, som er ansat med 
timer i køkkenet samt som fast vikar. Til 
Karoline som har været vikar, men nu er fast 
ansat i en projektstilling. Og inden længe 
skal vi også sige goddag og velkommen til 
Marianne, som er ansat som pædagog i hu-
set. Vi glæder os til at de alle sammen bliver 
en del af vores team og vores hverdag, og 
vi får glæde af alle deres input, energi og 
faglighed. 

Og nye røde børn har vi også. De røde børn 
er de kommende skolestartere. De har nu ef-

ter jul fået deres egen gruppe, hvor de hver 
dag er sammen om at blive endnu mere nys-
gerrige omkring skolestart og læringsparate. 
I rød gruppe samles man hver formiddag på 
loftet, hvor der leges, spilles, øves, arbejdes 
og læres en masse.  

Nye input og ny viden skal der også til. 
Derfor tager personalet også på pædagogisk 
weekend, hvor de kan fordybe sig i det fag-
lige arbejde som skal udøves i hverdages 
praksis. Når det sker, så vil skolens perso-
nale træde til i timerne fredag, så personalet 
kan komme afsted. Et samarbejde på tværs, 
er givende for begge parter, og derfor noget 
som har stor værdig for personalet begge 
steder. Samtidig giver det også børnene en 
oplevelse, at møde ” de der fra skolen” og et 
kendskab, når engang der skiftes arena. 
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Noget ikke helt nyt længere, er børneha-
ven. Ikke Kolbøtten, men den første børne-
have i Øster Nykirke sogn. Faktisk så er det 
1. februar 30 år siden, at den første børneha-
ve startede.  I sin tid bekymrede man sig om 
der var grundlag for en børnehave. Heldigvis 
viste det sig at være ubegrundet. Institutions-
området er her, som alle andre steder, hele 
tiden i forandring, og udvikling; Krudthu-
set, Regnbuen, Koloritten og nu Kolbøtten. 
Udviklingen har været stor på 30 år, og den 
udviklingen fortsætter endnu, i hverdagen, 
i rammerne, fagligheden og pædagogikken. 
Ændringer, justeringer og nye tiltag kommer 

til, men i hvert fald én ting holder vi fast i:  
Der blev skrevet da Kolbøtten startede, at 
”børnene i Kolbøtten får dagligt udfordrin-
ger, der passer til deres alder, kunnen og 
formåen, således de kan forlade børnehaven 
med en rygsæk fuld af succesoplevelser, er-
faringer og selvtillid.

”At skabe udvikling, nysgerrighed, tryg-
hed og et godt sted at være”.

Det holder vi fast i, om vi så bliver 100 år 
gamle!

Sidste nyt fra 
Øster Nykirke Skole
af Torben Spejlborg

Frivillighed på en skole!

Man snakker meget om frivil-
lighed i disse år. Der er færre 
der går ind i frivilligt arbejde. 
Man har ikke tid i vores for-
travlede hverdag. Frivilligt 
arbejde kan være mange ting. 
På vores skole bliver der lavet fri-
villigt arbejde og det fortjener der at 
blive fortalt lidt om her. 

6. klasse på skolen har en op-
gave som hedder, at de også 
skal være legepatrulje. Opga-
ven som legepatrulje består 
i at lave aktiviteter for vo-
res indskolingselever i mid-

dagspausen én gang om ugen. 
Legepatruljen har kørt i rigtig 

mange år og fungerer rigtig godt. 
Eleverne i 6. klasse får hjælpe i starten 

til at komme i gang som legepatrulje og alle 
elever deltager. Legepatrulje er ikke en fri-
villig opgave, det er en ”skal” opgave. 

De gode oplevelser som elever i 6. klasse får 
ved at være legepatrulje, har gjort, at nogle 
elever på eget initiativ har startet andre ak-
tiviteter på frivillig basis. Der er en gruppe 
elever, der laver tegneskole og danseskole 
for indskolingselever i middagspausen om 
onsdagen.

Tegneskolen står Mette, Bjørk og Gry J fra 
6. klasse for. De guider børene i forskellige 
måder at tegne på. Det kan være hvilket dyr 
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man kan tegne ud af et 5 tal. Tegn dit yng-
lingsdyr, tegn dit fantasidyr. Jeg spurgte pi-
gerne hvor de fik deres inspiration fra. ”Vi 
søger på nette og så tænker vi lidt på hvad 
vi syntes selv er sjovt at tegne”, lød svaret 
fra pigerne. 

Noget man virkelig lægger mærke til når 
man kommer ind i Basen hvor tegneskolen 
foregår, er roen. Eleverne sidder stille og 
rolig og tegner. Der bliver småsnakket og 
hygget, men ingen ballade. Jeg spurgte de 3 
store piger hvordan de holder ro og orden. 
De svarede, at det ikke var det store problem. 
Kunne man ikke side stille og tegne så havde 
de aftalt med deres tegne elever, at så skulle 
de ud og holde frikvarter med alle de andre. 
Så det er meget nemt fortalte de frisk. 

Efter mit besøg hos tegneskolen gik jeg på 
besøg hos danseskolen. Da jeg kom ned til 
vores motorikrum, som er danseskolens 
træningslokale, var der bare stille som om 
de var gået igen. Jeg listede døren op og på 
gulvet sad næsten 20 børn stille og lyttede 
til deres instruktør. Her er det Lærke, Gry C 
og Isabella fra 6. klasse som er instruktører. 
De var ved at vise nogle øvelser til en serie 
som de var ved at lærer. Instruktører på dan-
seholdet kunne fortælle, at holdet de næste 
par måneder øvede sig, så de kunne vise de-

res dans til gymnastikopvisning i ØNIF. Det 
vil vi glæde os til. Det var en oplevelse at se, 
hvor intens eleverne fulgte med i instruktø-
rens anvisninger. Her blev jeg også nødt til 
at spørge om der aldrig var nogen, som ikke 
ville høre efter. Pigerne svarer: ”Jo, men så 
siger vi bare de skal stoppe ellers skal de ud 
og holde frikvarter. Det plejer at hjælpe.”

Som skole er vi meget stolt af, at have nogle 
elever som syntes det er spændende at lave 
frivilligt arbejde i deres skoletid. Det er en 
god begyndelse og lad os håbe på, at de har 
fået smag for mere og at deres engagement 
kommer til at smitte af på deres omgivelser. 

Tak til alle i 6. klasse for jeres engagement! Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

1/8 side 750 kr./år + moms

1/4 side 1375 kr./år + moms

1/2 side 2600 kr./år + moms

1/1 side 4900 kr./år + moms

Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

Annoncepriser



14

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

Ledig
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Rideskolen
af Martin Petersen

Der er af og til en del ryttere til hest i og omkring Vonge og vi hører tit, at de kommer fra 

rideskolen. 

Det er såmænd også rigtigt, bortset fra, at vi ikke driver en traditionel rideskole. 

Det hedder Assenholtgård Hestepension, og forskellen er, at her skal du have din egen hest, 

som vi så opstalder/fodrer og lukker ud af stalden for dig. Det er et tilbud til dig som vil have 

hest/pony, men som ikke selv har plads og tid til at have dyret hjemme. 

I er velkommen til at tage et kik på hjemmesiden:

Assenholtgård-hestepension.dk

Vonge og Omegns Borgerforening 
Aktivitetskalender 2019

3. marts:    Fastelavnsfest 
25. maj:    Arbejdsdag på legepladsen 
23. juni:    Sankt Hans 
1.-8. september:  Høstfest uge 
12. november:  Generalforsamling 
1. december:   Juletræsfest
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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

92.Årgang nr.1 - 2019

Marts - April - Maj

Forårets babysalmesang
Vonge Kirke, tirsdag den 19. februar kl. 09.00: Babysalmesang.

 En ny omgang babysalmesang begynder. Det 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 
fagter, dans og bevægelse til. 

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

Datoerne er:

19., 26. februar, 

12., 19., 26. marts, 

2. og 9., og 23. april
Tilmelding kan ske senest den 13. februar 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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Vi var lige startet til konfirmationsforberedelse. Den første gang skulle vi spille konfir-
mandrollespil. Vi var allesammen lidt skeptiske, for vi synes ikke, det var det fedeste 
med rollespil, men vi kom alligevel med et åbent sind. 

 Hele årgangen tog bussen til Hastrup plantage, hvor vi blev inddelt i hold. Vi fik uddelt 
en pose med 5 guldmønter og en kappe med vores farve. Vi skulle tjene sølvmønter, 
ved at gøre det godt. Og hvis vi fik brug for hjælp, skulle vi betale med en af vores 
guldmønter. Vi fik at vide, at vi var udvalgt til mester Mifistos hemmelige loge. Vi skulle 
igennem 10 svære prøver. Heriblandt var modighedens prøve, troens prøve og barm-
hjertighedens prøve. Jeg vil ikke afsløre for meget men jeg vil alligevel fortælle, hvad 
det gik ud på. 

Mit hold bestod af Sara, Louise, Amanda, Julie og mig, Clara. Vi skulle ud på første 
post. Vi var spændte på, hvad der skulle ske. Vi gik og gik. Der var ret langt derhen, 
men da vi gik der senere på dagen, var der jo ikke så langt alligevel.

•	 På den første post skulle vi ud til vølven. Vi skulle fortælle hende, hvad vi 
ønskede os mest i verden, og hvad vi ville ofre for det. Vi fik ca. 12 min. ude 
på hver post, så vi skulle hurtigt videre. 

•	 Ved den næste post skulle to af os have bind for øjnene, og vi andre skulle 
føre dem igennem en forhindringsbane uden at sige deres navne. Det vil jeg 
sige, vi var ret gode til. 

•	 Da vi kom til 3. post, fik vi at vide at en af vores holdkammerater var døende. 
Den eneste måde hun ville overleve på var ved, at vi bar hende (på en båre) 
rundt på en bane. Det var virkelig svært, for hun var tung, men alt kan lykkes 
med samarbejde. 

•	 Så skulle vi hen til trolden og troldebekæmperen. Da vi kom, mødte vi tig-
geren for første gang. Vi skulle jage ham væk fra stedet, så det gjorde vi. 
Trolden havde en masse skum-guldstykker til at ligge rundt omkring. Dem 
skulle vi samle ind. Men hvis trolden ramte os med køllen skulle vi smide det 
guld vi havde i hænderne. Vi var meget bange for at blive ramt af køllen. Sara 
og Louise var dem, der var mindst bange for trolden, så de løb ind i skoven. 
Det sjove var hans måde at snakke på f.eks. sagde han “Mig ha’ pige med 
langt hår, for 10 guldstykke”. Vi var flade af grin, men stadig bange for at blive 
ramt af hans kølle.

Konfirmand rollespil – en dag med gys, mod, venskab og mange grin…



33

Konfirmand rollespil – en dag med gys, mod, venskab og mange grin…
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•	 Derefter skulle vi hen til trosbekendelsen. Her skulle vi skrive hele trosbeken-
delsen ned på et papir. Da fandt vi ud af, at vi nok bliver nødt til at øve den et 
par gange. 

•	 Så var det tid til at lære at slås. Vi skulle stå to personer på en bjælke, og 
have en stang hver. Vi skulle skubbe hinanden ned af bjælken og finde den, 
der var bedst til det. 

•	 Da vi ventede på den næste post, så vi at tiggeren sad på en stub. Vi over-
vejede at gå hen og spørge om vi ikke måtte få nogle mønter af ham, men 
det nåede vi ikke. Ved posten skulle vi skyde med bue og pil. Vi skulle skyde 
nogle hoveder ned. Vi var ikke ret gode til at ramme, men da vi fik skum-sten 
til rådighed gik det lidt bedre. Vi så tiggeren gå ude på stien, og ham der stod 
for posten sagde at hvis vi ramte ham med pilen, fik vi 5 sølvmønter, så vi 
prøvede at ramme ham. Vi gik helt tæt på ham, og vi ramte ham en gang. Vi 
spurgte ham også om vi ikke måtte få nogle mønter, vi fik tre af ham.

•	 Tiden gik hurtigt og vi skulle ud til den næste post. Her skulle vi finde de latin-
ske og danske navn, og sætte det sammen med den rigtige farve på trylledrik-
ken. Den klarede vi, men ikke uden også at bruge en guldmønt. 

•	 Herefter skulle vi hen og snakke med mester Mifisto. Han ville have en af os til 
at løbe op af en bakke, røre det knækkede træ og komme tilbage, på under 20 
sek. Men det viste sig at han slet ikke tog tid, han synes bare at det var sjovt 
at se folk løbe op og ned. Især hvis de faldt. Derudover skulle vi bare fortælle 
ham de bedste jokes vi havde, så vi fik endnu en lille grinetur. 

•	 Den sidste post var ved dragen. Det eneste man skulle var at fodre dragen. 
Den var virkelig livagtig, vi prøvede på at overbevise os selv, og hinanden om 
at den var falsk. Men alligevel når dragen kom tæt på, blev vi overraskede, og 
kom nok også med et par sjove udbrud. Jeg tror ham dragetæmmeren havde 
det sjovt.

Det var virkelig sjovt at spille rollespil. Så selv om vi ikke lige havde tænkt, at det 
var det sjoveste, viste det sig at være overraskende sjovt. Samtidig gav det også en 
masse stof til eftertanke. Vi har fået en god oplevelse med i bagagen, og de fleste ville 
nok også sige ja, hvis de fik muligheden igen en anden gang.

// Clara Norup Rasmussen, konfirmand
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KONFIRMATION DENGANG OG NU!
Et møde mellem vores lokale unge og ældre borgere

Som et led i konfirmationsforberedelsen og ikke mindst et samarbejde mellem Club 
99 og kirken, inviterer vi torsdag d. 7. marts kl. 14:00 til en forhåbentlig oplysende 
og hyggelig eftermiddag i Vonge kirke.

Vores lokale konfirmander (12 friske piger og en enkelt dreng) vil stå klar med både 
et indblik i nutidens konfirmationsforberedelse samt både solosang, salmeudveksling 
og selvfølgelig en masse fællessang. 

Øster Nykirke/Vonge konfirmander 2019

Det er vores håb, at der samtidig også 
måtte være nogen med en lidt ældre 
dåbsattest, der forhåbentlig også har lyst 
til at fortælle lidt om konfirmationsforbe-
redelsen dengang, de selv gik til præst. 

Vi slutter eftermiddagen med kaffe, kage 
og snak i våbenhuset! 

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!  
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MATADOR OG KRISTENDOM 
- fortællinger om vort liv

Vi elsker Korsbæks borgere og er nærmest i familie med hele persongalleriet. Kom 
nærmere på Skjerns, Varnæs og de øvrige, som de lever livet med intriger, kærlig-
hed og en forløsende humor. Gennem næsten 100 foredrag landet over, har Ronald 
Risvig fået styrket sin tanke om; At under den historiske fortælling ligger evangeliet og   
”snakker med” og gør fortællingen til en ”Folkelig prædiken”. 

 
Ronald Risvig er valgmenighedspræst ved Aulum-Vinding-Vind valgmenighed 

Foredraget finder sted onsdag d. 20. marts kl. 19:00 i konfirmandstuen     
(Springbankevej 10, 7323 Give).
Fri entre! 

Kaffen koster kr. 25 

Arrangør Øster Nykirke menighedsråd 

 



8

Onsdag den 10. april kl. 19.30 er der koncert i Øster Nykirke Kirke. Det er ensemblet 
Vadehavs Barok, der gæster kirken med et program bestående af barok kirkemusik 
komponeret til tiden op mod påske. 

Vadehavs Barok, som til daglig hører hjemme i Esbjerg, består af sopranen Anne 
Mette Balling, violinisterne Søren Storm Larsen og Ejnar Christian Balling samt orga-
nisten Lars Ole Mathiasen. 

Et særligt kendetegn ved ensemblet er, at de tre musikere spiller på originalinstru-
menter - det vil sige kopier af instrumenter fra 1700-tallet. Det betyder, at man som 
publikum får lejlighed til at høre musikken, som den klingede, da komponister som 
Håndel og Bach skrev noderne.

På programmet ved koncerten i Øster Nykirke Kirke står blandt andet arier fra påske-
delen af Georg Friedrich Händels ”Messias”, salmer af Hans Adolph Brorson og ud-
drag af Georg Phillip Telemanns ”Brockespassion”. Afvekslende hermed spiller de tre 
musikere instrumentalmusik af blandt andre Johann Sebastian Bach og Jean-Marie 
Leclair. Endelig får også publikum lejlighed til at røre stemmebåndene i et par indlagte 
fællessalmer.

SMUK BAROKMUSIK TIL FASTETIDEN

Sopranen Anne Mette Balling er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Aar-
hus og har, udover koncerter med landets symfoniorkestre og medvirken i en lang 
række operaforestillinger, altid haft en helt særlig interesse for den vokale kirkemusik 
fra baroktiden.
Søren Storm Larsen er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium. Ud over at være 
en meget aktiv musiker, er Søren indehaver af landets største nodebutik, Aarhus Mu-
sik, som på trods af navnet rent faktisk ligger i Esbjerg.
Ejnar Christian Balling er for tiden violin-studerende på Det Jyske Musikkonserva-
torium i Aarhus.
Lars Ole Mathiasen er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium og er til daglig 
organist i Gjesing Kirke i Esbjerg.
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Billedet er fra påskedag 2017 i Øster Nykirke Kirke

Påskedag, søndag den 21. april
 
Traditionen tro medvirker kirkekoret ved gudstjenesten påskedag, som i år finder sted 
i Øster Nykirke Kirke kl. 10.00. Koret synger med på fællessalmerne. Desuden synger 
koret introitus som optakt til gudstjenesten og en motet efter prædiken.

Ved kirkekorets forårskoncert vil man i år kunne få en forsmag på Spillemandsmes-
sen, som vi opfører i sin helhed torsdag den 10. oktober. Spillemandsmessen er byg-
get op over den romerske messes forskellige led. Heri indgår bl.a. en del korsatser, 
som vi vil arbejde med i forårssæsonen. Man kan glæde sig til meget velklingende 
kormusik! Og selvfølgelig vil der også være helt andre korsange på programmet.

Forårskoncert med kirkekoret torsdag den 23. maj 
kl. 19.30 i Vonge Kirke

Billedet er fra høstgudstjenesten 2017 i Vonge Kirke

Poul Viller akkompagnerer koret, der ledes af Inge Hermann.               
Der er gratis adgang til koncerten.
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Kirke og dagligt liv i det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens

Enner Mark Fængsel ved Horsens er et topsikret 
fængsel. Her er fængselspræst Jesper Birkler 
dagligt sammen med mennesker, som har be-
gået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner 
fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og for-
varing.

I foredraget fortæller han om den ofte barske 
hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, 
narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og ter-
rordømte  -  en hverdag, som er meningsfuld og 
teologisk udfordrende!

Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i denne sammenhæng  -  spørgsmålet 
om skyld og straf og om håb og længsel? Hvordan kan de indsatte opretholde kontakt 
til familien udenfor, og hvad er det for mennesker, der kommer ud på den anden side 
efter endt straf?

Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst 
i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Præst for fangerne
Foredrag ved fængselspræst Jesper Birkler

Foredraget er tirsdag den 30. april 2019 kl. 14-16 
Springbankevej 10 (Præstegården), Kollemorten, 7323 Give.
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Gudstjeneste og varme hveder
Øster Nykirke kirke torsdag d. 16. maj kl. 18:30

På selve ”Store Hvedeaften” inviterer vi til gudstjeneste og efterfølgende varme   
hveder i konfirmandstuen.

Som en ny tradition vil vi invitere en præst udefra til at holde en kort guds-
tjeneste i kirken og efterfølgende fortælle lidt under kaffe i konfirmandstuen                    
(Springbankevej 10, 7323 Give). 

Denne aften er der mulighed for et gensyn med tidligere sognepræst i Thyregod og 
Vester – nemlig Pastor emer. Jette Langgaard Andersen. Først vil hun forestå 
en kort aftengudstjeneste i Øster Nykirke kirke, - og derefter får vi et lille oplæg i       
konfirmandstuen under overskriften:         

Arrangementet er gratis!

Store bededag i farezonen? - hvor der - naturligvis – også serveres    
VARME HVEDER.
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KONFIRMANDER 2019

Vonge kirke
Torsdag d. 30. maj

Sara Frost, Vesterlundvej 49, 7323 Give

Mikkel Jørgen Schou, Fousingvej 1, 7160 Tørring

Amanda Brix Heine Rasmussen, Elmevej 12, 7173 Vonge

Lærke Saaby, Møllersvej 17, 7173 Vonge

Christiane Slot-Henriksen Benikos, Åsbækvænget 2, 7173 Vonge

Øster Nykirke kirke
Søndag d. 2. juni

Sofie Fisker Lund, Tinnetvej 66, 7173 Vonge

Louise H. S. Poulsen, Vejlevej 152, 7323 Give

Ida Rokkedahl Byskov, Smedevænget 27, 7323 Give

Camilla Pia Karlskov, Bygade 24, 7173 Vonge

Julie Vindbjerg Nørtoft, Pottervej 9, 7323 Give

Maria M. Olsen, Assenholtvej 2, 7173 Vonge

Laura Heine Krogager Ibsen, Agervej 4, 7300 Jelling

Clara Elisabeth Norup Rasmussen, Kollemortenvej 55, 7323 Give



Øster Nykirke kirke

Døbte:

Viede:

Begravede / bisatte:
Vonge kirke

10: november 2018: 
Viktor Laursen Eggersgaard
25. november 2018: 
Magne Gaarde Hansen

14. november 2018: 
Anna Kirstine Olesen

14

13. oktober 2018: 
Magnus A. Daugaard & Marlene H. 
Daugaard

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 

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

Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge
24/2 Seksagesima 11:00 v/GBL
3/3 Fastelavn 9:30
10/3 1. s. i fasten 9:30

17/3 2. s. i fasten 11:00 v/GBL

24/3 3. s. i fasten 9:30
31/3 Midfaste 9:30 
7/4 Mariæ bebudelses 

dag
9:30

14/4 Palmesøndag 9:30 v/GBL

18/4 Skærtorsdag 16:00 v/GBL

19/4 Langfredag 11:00

21/4 Påskedag *10:00 m/kirkekor

22/4 2. Påskedag 9:30
28/4 1. s. e. påske 11:00 v/GBL
5/5 2. s. e. påske 11:00  

12/5 3. s. e. påske 9:30

16/5 *18:30 Hverdagsgudstj. v/
gæsteprædikant 

17/5 Bededag ______ ______

19/5 4. s. e. påske 11:00 v/GBL
26/5 5. s. e. påske 11:00 m/nadver

30/5 Kr. himmelfartsdag 10:00 Konfirmation

2/6 6. s. e. påske 10:00 Konfirmation

9/6 Pinsedag 9:30 

GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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Gudenåens og Skjernåens kilder indstilles 
til Danmarks Naturkanon (august 2018)

Gudenåen og Skjernåen har deres udspring på 
den jyske højderyg, meget tæt på Hærvejen, 
som  gik lige mellem de 2 udspring for ikke 
at skulle forcere åerne.

Området er helt fantastisk, med et landskab, 
som dels er fladt, langs åerne, men med bak-
ker og skråninger, hvor kilderne springer, og 
tilfører vand til de 2 åer, der løber i hver sin 
retning fra udspringene, der ligger med ca. 
100-200 meter imellem.

I området findes også Danmarks første uden-
dørs badeland, som brugte vand fra områ-
det, og var noget af et tilløbsstykke tilbage i 
1940’erne. I dag ligger badebassinerne, som 

er lavet at beton, spredt ud i naturen, og man 
kan levende forestille sig det leben, der har 
været i området.

Der er masser af afmærkede ruter i området, 
som mange Hærvejsturister benytter flittigt.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at flere 
havde indstillet området, så ”vi” var ikke 
alene om at synes dette område fortjente sær-
lig opmærksomhed. Udvælgelsen blev pla-
ceret i Region Midtjylland, og ikke i Region 
Syd, som vi jo hører til, fordi begge åløb er 
i Region Midt, men det har jo ikke 
den store betydning.
Gudenåen og Skjernåens kilder blev ind-
stillet blandt 1671 forslag – nu var der 30 
tilbage

”De troldeagtige rester af Jyllands oprin-
delige egeskov, et rigt planteliv, masser af 
småfugle, måske en fiskeørn – i vandskellet 
på den jyske højderyg, hvor Danmarks to 
største vandløb pibler frem, kan man opleve 
en mosaik af rene kilder, småsøer, kærområ-
der og krat. Gudenåen, Danmarks længste å, 
bobler op og løber mod øst, og bare 100 me-
ter fra dens udspring finder man så udsprin-
get for vores vandrigeste å, Skjern Å, som 
stikker af i modsat retning. I området findes 
også Rørbæk Sø og Tinnet Krat, Danmarks 
største egekrat. Følg åerne på vej – så kan 
du se, hvordan de hurtigt vokser sig større 
og brusende.” Susanne Sayers, medlem af 
juryen

Selve udvælgelsen og kriterierne

Juryen, der bestod af blandt andet Sebastian 
Klein, Frank Erichsen (Bonderøven), flere 
biologer og botanikere samt formanden for 
Danmarks Naturfredningsforening, lod sig 
inspirere af fortællinger fra borgerne, som 
blev beskrevet med ord og billeder på en 

Fra skønt naturområde, til værende 
en del af Danmarks Naturkanon
af Erna Storgaard

De fleste husker nok, at en del af vores lo-
kalområde kom med i Danmarks Naturka-
non, tilbage i november 2018. Her en lille 
fortælling om vejen dertil.
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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
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JM Grave-Boreteknik ApS 
– din professionelle samarbejdspartner 
inden for entreprenørarbejde

• Forsyningsledninger 
•  Jord og anlæg
• Boreteknik og underføring 
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jmgrave-boreteknik.dk
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JM
Grave-Boreteknik ApS

“GODT 
HÅNDVÆRK 
OG TILLID 
ER EN 
ÆRESSAG”

JM Grave-Boreteknik ApS  ·  Vesterlundvej 92, Thyregod  ·  7323 Give
Tlf.: 32 111 333  ·  jmgrave-boreteknik.dk  ·  Mail: info@jmgb.dk

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

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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hjemmeside, og derudover har juryen be-
dømt og udvalgt de 15 steder i Danmarks 
Naturkanon ud fra en række politisk fast-
lagte kriterier:

•	 Den enkelte lokalitet skal have 
smuk natur og noget særligt, der er 
værd at besøge

•	 Lokaliteten skal have en væsentlig 
biologisk, geologisk eller landska-
belig værdi

•	 Der skal være offentlig adgang til 
hele lokaliteten eller til væsentlige 
steder inden for den

•	 Der skal være mindst én specifik 
geografisk lokalitet, som nemt kan 
formidles og være en naturlig ind-
gang for dem, der vil besøge natur-
området.

•	 Indenfor hver af de fem regioner, 
skal der udvælges tre naturkanon 
steder.

Flere lokale borgere har skrevet indlæg på 
siden, og har dermed været med til at synlig-
gøre lige netop vores område, hvilket natur-
ligvis har haft betydning for udvælgelsen.

Gudenåens og Skjernåens kilder vælges 
til Danmarks Naturkanon (1 ud af 15)

Her på den jyske højderyg pibler Danmarks 
to største vandløb frem: Gudenåen, Dan-
marks længste å, bobler op og løber mod øst, 
og bare 100 meter fra dens udspring finder 
man så udspringet for vores vandrigeste å, 
Skjern Å, som stikker af i modsat retning. 

I området kan man også glæde sig over Tin-
net Krat, som er vores største egekrat og den 
sidste rest af den umådelige egeskov, der 
engang dækkede det meste af Jylland. Og 
man kan bade i eller gå ture ved den smukke 
Rørbæk Sø, som Skjern Å fodrer med koldt 
vand som en af dens første gerninger på sin 
tur vestover.

Landskabet med rene og kølige kilder, vand-
løb, søer, overdrev og skov skaber grundlag 
for en rig og varieret natur med mange sjæld-

ne arter, hvor man skal huske at kigge både 
op og ned. Foroven kan man være heldig at 
se den elegante rovfugl rød glente, mens den 
meget sjældne løgfrø har et af sine få leveste-
der i Danmark netop her. De gamle egetræer 
lægger adresse til en masse fugle og insekter, 
som finder bolig og mad i sprækker og hul-
ler.

Det er samtidig et smukt og meget varieret 
landskab og et godt udgangspunkt for at op-
leve Danmarks største åer. Ved kildevældene 
er de ganske små, men de vokser sig hurtigt 
større, og få kilometer derfra er de store nok 
til at sejle i kano på.

Juryens begrundelse

Vores vandløb har spillet en hovedrolle i 
udviklingen af Danmark, og her er vi bog-
stavelig talt ved kilden til en stor del af lan-
dets historie. Her pibler Danmarks to største 
vandløb frem, og her kan man opleve en mo-
saik af rene kilder, småsøer, kærområder og 
krat.

Gudenåen, Danmarks længste å, bobler op 
og løber mod øst, og bare 100 meter fra dens 
udspring finder man så udspringet for vo-
res vandrigeste å, Skjern Å, som stikker af i 
modsat retning. Her er også de troldeagtige 
rester af Jyllands oprindelige egeskov, et rigt 
planteliv, masser af småfugle, måske en fi-
skeørn … Danmarks åer er små, men byder 
på store oplevelser, og det store vandskel er 
en fornem repræsentant for vores ålandska-
ber.

Og hvad så nu…

Tager man på tur i området, ja så er der 
ikke sket det store ved, at det nu er en del 
af Danmarks Naturkanon. Gad vide om det 
gør nogen forskel, gad vide om vi selv øn-
sker at gøre noget for at synliggøre området 
mere, gad vide om naturen er ”glad” for at 
være med i en kanon… Tja, den er nok li-
geglad, og lægger slet ikke mærke til al den 
virak, der til tider opstår. Vi skal blot huske 
at værne om naturen, bruge den aktivt, med 
respekt, uanset om vi ønsker at brande områ-
det på det eller ej.
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Indvielse af ride ruten 
”Rundt om Gudenåens udspring”
af Helle Kristensen og Trine Hedemand

I næsten to år har en flok lokale frivillige 
borgere med støtte fra Vejle kommune arbej-
det på at få anlagt en riderute rundt om Gu-
denåens udspring. Den er nu endelig en rea-
litet og bliver indviet d. 31. marts kl. 13.00. 
Alle interesserede er meget velkomne til at 
deltage, både med og uden hest.  

Selve programmet for dagen er endnu ikke 
fastlagt, men der er ingen tvivl om, at vi vil 
forsøge at skabe en festlig stemning, både 
før og efter det røde bånd klippes over. Og 
to- såvel som firbenede inviteres til at gå en 
forårstur i området, der, hvis nogen skulle 
være i tvivl, for nyligt er udnævnt som en del 
af Danmarks naturkanon. 

Lokal støtte er vigtig 

Selvom naturstyrelsen ejer en stor del af de 
arealer ride ruten er anlagt på, så har det væ-
ret essentielt for tilblivelsen, at lokale lods-
ejere har valgt at støtte dette projekt. Ligele-
des er det en uundværlig arbejdsindsats og et 
stort engagement de lokale ildsjæle har lagt i 
at gøre ride ruten til en realitet. 

Vi skylder en kæmpe tak til medlemmerne 
af stigruppen, for den kæmpe indsats de har 
ydet, for at få puslespillet til at gå op. Uden 

Gudenåens Udspring - På ride ruden passerer man de to shel-
ter pladser nær Koutrupgård. Den tættest ved Koutrupgård er 
etableret med folde så heste også kan overnatte.

Islænderfolket på tur - Selvom ruten ikke er ind-
viet endnu, er der allerede flere, både lokale og 
andre ryttere, der har taget ruten i brug. 

deres hjælp og indsats, ville et projekt 
som det her ikke kunne lykkedes.

Ride ruten omkring Gudenåens ud-
spring starter ved ”Peters Plads”, hvor 
Hærvejen og Vandskellet mødes. Her 
har en lokal landmand givet tilladelse 
til, at hans grund bruges som parke-
ringsplads for ryttere med hestetraile-
re. 

Ruten er 7,5 km lang, og er anlagt såle-
des, at rytterne færdes på arealer, hvor 
hestenes hove ikke kan beskadige den 
smukke natur, men stadig giver ryt-
terne det fulde udsyn over landskabet. 
Flere steder krydser ruten lokale lods-
ejeres ejendom.

Medlemmerne af stigruppen håber der-
for også, at rigtigt mange af de lokale 
borgere har lyst til at deltage i arrange-
mentet d. 31 marts. Det er ikke kun en 
anledning til at indvie ruten, men også 
en lejlighed til at takke de mennesker, 
der har indvilget i at lade ryttere fra 
nær og fjern nyde den smukke natur i 
vores lokalområde, ved at tillade at de 
må færdes på deres jord. 
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•	 Arrangementet starter kl. 13.00 d. 31 marts 2019, på ”Peters Plads”, der hvor 
Hærvejen og Vandskellet mødes.  

•	 Ryttere bedes være klar på hesteryg mindst 10 minutter før.

•	 Vi opfordrer jer til at følge med i de lokale medier og på Vejle Kommunes og 
Vonge-Kollemortens Facebook sider, hvor programmet vil lægges på når det er 
fastlagt. 

•	 Begivenheden bliver gjort tilgængelig på følgende link: https://www.facebook.
com/events/228252191398395/

•	 Ved mere information, kontakt projektleder ved Vejle Kommune, Trine Hede-
mand, mail: trhed@vejle.dk, tlf. 23-678357. 

•	 Stigruppen består af: Brit Henriksen, Bodil Øster, Rose Henriksen, Anita Klejn, 
Else Sørensen, Mogens Lindbjerg, Helle Kristensen og Trine Hedemand.

Fakta

Etablering af Peters Plads - De frivillige ildsjæle 
har lagt meget arbejde i at få ruten til at blive en 
realitet. Her holder de et velfortjent hvil på Peters 
Plads.

Med hestevogn - Ruten Kan tages både af tobenede, af 
firbenede og af dem, der foretrækker turen i hestevogn.

Tilblivelsen af denne rute er et rigtigt godt eksempel på, hvad vi kan opnå i vores lokalsam-
fund, når blot vi arbejder sammen. 
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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
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Bestyrelsen for Vonge Antennelaug ønsker brugerne et Godt Nytår!

Som vi fortalte i sidste nummer af Foreningsbladet, har bestyrelsen valgt at skifte 
udbyder med virkning fra kvartalsskifte juni / juli 2019.

Skiftet betyder, at der skal skiftes modem, hvilket Stofa har lovet vil ske så gnidnings-
løst som muligt.

Skiftet betyder også, at nogle brugere skal have skiftet deres mailadresse. Det drejer 
sig om brugere, der har adresser som f.eks. youmail.dk. Mailadresser som live.dk og 
gmail.com skal ikke skiftes.

Udbyderskiftet betyder, at medlemsadministrationen flyttes fra FDA og Vonge til 
Stofa d.v.s. henvendelse vedr. pakkeskift, udmeldelse, indmeldelse, bland-selv pro-
dukter og internet skal ske direkte til Stofa.

Det betyder, at det er Stofa, der fra 01.07. 2019 opkræver de afgifter og kontingen-
ter som tidligere blev opkrævet af FDA.

Stofa tilbyder 3 programpakker, og programudvalget i de enkelte pakker kan ses på 
Stofas hjemmeside.

Sidst vi skrev, kendte vi ikke Stofas pakkepriser, det gør vi nu og de er som følger:

Grundpakke:   Programafgifter, Koda/Copydan, Vonge Antennelaug helårlig kr. 
2356,68

Mellempakke: Programafgifter, Koda/Copydan, Vonge Antennelaug helårlig kr. 
4235,70

Fuldpakke:      Programafgifter, Koda/Copydan, Vonge Antennelaug helårlig kr. 
4821,46

Det kan som supplement oplyses at, såfremt man som min. har grundpakke er der 
en ”langsom” Internetforbindelse med i prisen.

Der bliver også mulighed for internet only, hvilket aftales direkte med Stofa.

Antennelauget skifter mailadresse fra bka34@youmail.dk til 1944bka@gmail.com 
Skulle nogen ønske at bruge ny mail er den aktiv og bliver gennemset dagligt.

 

Bygade 34,  7173 Vonge
Mobil: 4079 7854 - www.vongenet.dk - Mail: 1944bka@gmail.com
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Er du utilfreds med hvad bestyrelsen laver, så mød frem til kommende   
generalforsamling:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts kl. 19.00 i 
Vonge Hallens cafeteria. Dagsorden ifølge vedtægter.

Har du forslag som ønskes behandlet, skal det være bestyrelsen ihænde min. en uge 
før generalforsamlingen.

Forslag skal være skriftlig og med tydelig underskrift.

Tilstede ved generalforsamlingen vil være en repræsentant fra Stofa.

Bestyrelsen Vonge Antennelaug

Bent Andersen 

Seniordamerne søger ny træner 

Vores træner har desværre frasagt sit job ved udgangen af denne sæson, som 
træner for disse skønne seniordamer fra Ø.N.I.F i Vonge. Lige nu spiller vores 
seniordamer i serie 2. Derfor efterlyser vi en ny træner til de nye sæsoner, så vi 
sammen kan skabe resultater samt bibeholde  samarbejdet mellem holdet og de 
øvrige aktiviteter i Øster Nykirke. På holdet spiller blandt andet disse piger på 
billedet. Der er mange forskellige og gode talenter på seniordameholdet og holdet 
har haft mange gode resultater sammen. De har både spillet serie 1,2 og 3.  

Vil du vide mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
næstformanden Louise Jessen på 60126145 eller louise60126145@gmail.com 

Mvh. håndboldbestyrelsen og seniordamerne 

Nyt fra håndboldbestyrelsen
Af Mette Hald

Så er første halvdel af sæsonen gået. Det 

har været et godt halvår med mange glade 
håndboldbørn.

•	 U8 har deltaget i DGI stævner og kla-
ret sig rigtig godt, med mange vundne 
kampe.

•	 U10 mix er ubesejret i deres JHF pulje 
og rykker derfor fra C-rækken op i B-
rækken.

•	 De vil næste år også deltage i DGI stæv-
ner, så alle spillere har mulighed for at 
deltage i kampe.

•	 U12 piger har spillet en flot sæson og er 
endt som nr. 3 i deres pulje.

•	 U12 drenge har ligeledes klaret sig godt 
og endte som nr. 4 i puljen.

Alle spillere på nær én har meldt sig klar til 
håndbold efter jul, og vi glæder os til endnu 
en halv sæson i ØNIF.

Det nye år vil byde på både hjemmeover-
natningsstævne for U8, en tur til Silkeborg 
for U10 og U12, hvor vi skal se en ligakamp 
med BSV og være med til indløb med spil-
lerne. Vi arbejder også på et nyt neon hjem-
mestævne.

Til sidst skal dog lyde en STOR bøn. Vi 
kommer for alvor til at mangle folk i besty-
relsen efter denne sæson. Og udmeldingen 
er klar. Ingen bestyrelse – ingen håndbold 
i ØNIF. Og hvor vil det dog være ærgerligt, 
når vi nu har så mange, der gerne vil spille 
håndbold.

Så kontakt os gerne hvis I vil være med til 
at håndbolden stadig kan spilles i ØNIF!
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Seniordamerne søger ny træner 

Vores træner har desværre frasagt sit job ved udgangen af denne sæson, som 
træner for disse skønne seniordamer fra Ø.N.I.F i Vonge. Lige nu spiller vores 
seniordamer i serie 2. Derfor efterlyser vi en ny træner til de nye sæsoner, så vi 
sammen kan skabe resultater samt bibeholde  samarbejdet mellem holdet og de 
øvrige aktiviteter i Øster Nykirke. På holdet spiller blandt andet disse piger på 
billedet. Der er mange forskellige og gode talenter på seniordameholdet og holdet 
har haft mange gode resultater sammen. De har både spillet serie 1,2 og 3.  

Vil du vide mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
næstformanden Louise Jessen på 60126145 eller louise60126145@gmail.com 

Mvh. håndboldbestyrelsen og seniordamerne 

HUSK
Sæt kryds d. 17. marts 2019, 

hvor årets 
gymnastikopvisning 

afholdes i 
Vonge-Kollemorten Hallen.
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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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RESTAURANT ÅLBÆKKEN

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64
restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

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

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

ÅLBÆKKEN
Åbent onsdag-søndag 17.00 - 21.00

 alle ugens dage åbent for selskaber

Julefrokost 2014
remoulade og citron

Røget laks med røræg og asparges
Tarteletter med høns i asparges

Ribbenssteg med rødkål
Ris a’la’mande med kirsebærsauce

 
Fiskeanretning 

 

(hvidvinsdampet laks med rejer og kaviar 

 

samt store tigerrejer på tang)
Mørbradbøf med champignonstuvning

Hamburgerryg med grønlangkål
Andesteg med rødkål

Ris a’la’mande med kirsebærsauce

illæg for brød og smør 20,00 kr.

Mortensand
230,00

 
kr.

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

Ud af huset kr. 180.-

Ud af huset kr. 225.-

 Vi servererbåde søndagog mandag

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

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

Op til jul sælger vi også juletræer og pyntegrønt.

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

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

VELKOMMEN TIL  TINNETGAARD
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Vi mødes i Æ›lilleklub i Vonge/ Kollemorten hallen og hygger, spiller 
kort, strikker, hæklet snakker og laver kreative ting.

Program for forår 2019 - torsdage kl. 13.00 -16.00

17. januar Hygge og rester af julesmåkager

31. januar Male på sten (Store sten)

14. februar Folie (tag selv vase/potter med)

28. februar Hygge og hvad vi finder på

14. marts Forårsblomst i filt

28. marts Kort til konfirmation

11. april Afslutning kl. 12.00

OBS! Medbring selv kage. Kaffe købes til 10.00 kr. 

Æ›lilleklub
af Margit Ørnsholt

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

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

Her findes det en hjertestarter:
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