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Sommer kommer
Så skulle der være en sommer på vej, og forhåbentlig ikke en lige så tør en som sidste år. Må
vi håbe at der bliver lidt mere balance mellem det gode og det ”dårlige” vejer.
Denne gang indeholder foreningsbladet bl.a.: lidt fra de gode affaldsindsamlerne, om foredraget med Morten Spigelhauer, repræsentantskabsmødet i lokalrådet, sommerfest i Kollemorten og nyt fra foreninger og institutioner. I må alle have en rigtig god sommer!
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Affaldsindsamling
af Keld Nielsen

S

øndag d. 7. april mødtes en flok borgere,
unge som ældre, ved de to købmænd i Kollemorten og Vonge for at starte formiddagen
med et rundstykke og en kop kaffe. Efter veloverstået formiddagskaffe blev der udleveret
handsker, tænger, veste og affaldssække og
der blev fordelt ruter, hvorefter folk spredte
sig ud i alle retninger i lokalområdet. Det var
den årlige affalds-indsamling i lokalområdet, der var skudt i gang. Denne gang med
lokalrådet som tovholder.
Efter nogle timer kom stor som lille retur
med halvfyldte poser i Kollemorten. Hvilket
vidner om, at folk måske er blevet bedre til
at samle skrald op efter sig. I Vonge skulle
der dog gå længere tid før sidste kvinde kom
i mål med en fuld sæk og meddelelsen om,
at flere større ting var fundet ude på ruten og
skulle samles op i bil. I Vonge blev der samlet en del mere affald end i Kollemorten. Man
var til gengæld også mødt mere talstærkt op,
og kunne derved dække et større område.
Stor tak til alle der deltog, og var med til at
gøre naturen i vores lokalområde lidt mere
grøn.

Ketty med dagens fangst, en hjemmelavet ”bong”.

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

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

Forside foto: Bagerste række fra venstre: Viktor Brix Rasmussen, Sofie Fisker Lund, Ida Rokkedahl Byskov,
Karla Bjarnholdt Wittendorf (klubmester piger over 10 år), Anders Bjarnholdt Wittendorf (klubmester drenge
over 10 år). Forreste række fra venstre: Kasper Rokkedahl Byskov, Jeppe Ørnsholt Jensen, Emma Rokkedahl Byskov (klubmester spillere under 10 år), Xander Birk Mortensen.
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Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.
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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
1944bka@gmail.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
91 87 70 06
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
Banevænget 25.
ved Keld Bøgelund Rising Nielsen

På

Banevænget 25 bor familien

Nielsen bestående af Karina, Keld,
Markus og Lukas samt de tre kaniner
Bonnie, Soffe og Uta. Kaninerne er
flyttet ind for 2 år siden. Det var drengene der ønskede sig kaniner, men vi
er alle glade for dem. Især er jeg glad
for dem, da det halve af haven nu
er hegnet ind, så de kan græsse frit.
Hvilket gør, at der er mindre græs at
slå, og jeg må sige, jeg er overrasket
over hvor effektivt, de holder græsset
nede.

Karina kommer fra Uldum og er uddannet sygeplejerske og arbejder på
rygkirurgisk afdeling i Middelfart.
Jeg kommer fra Svendborg og er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som efterskolelærer indtil for nylig. Jeg går pt. arbejdsløs.

Vores
to
drenge Markus på 8 år og
Lukas på 11 år går i skole på Øster
Nykirke Skole. Det er de og vi rigtig glade for, da det er en lokal skole
der vægter fællesskabet højt, og hvor
alle kender alle. I fritiden går begge
drenge til svømning i Thyregod, hvilket de er glade for, da de begge to er
nogle være vandhunde. Det gode ved
at bo i en lille by som Kollemorten
er også, at der ikke er langt mellem
legekammeraterne, og man trygt kan
sende sine børn afsted til legeaftaler
uden, at skulle spekulere over, om de
nu også kommer sikkert hjem igen.

Karina er et meget kreativt menneske. Trods mangel på plads er det alligevel lykkedes, at få stablet en mindre systue op i vores mellemgang.
Af og til ville man ønske man havde
flere kvadratmeter at gøre med. Her
syr hun meget tøj til sig selv og re7

sten af familien Udover at sy går hun
på 5. år til gospelsang i gospelkoret
Kildernes Kor, der holder til i Vesterlund.

Hun kan til resten af familiens store
glæde også godt lide at bage dekorative og smagsfulde kager. Dette
nyder drengene især godt af til deres
fødselsdage, hvor de altid har et tema
klart til deres fødselsdagskage.

banestrækning der gik gennem Kollemorten og Vonge.
Vores døre er altid åbne for gæster, og
når vi har venner på besøg hygger vi
ofte med et godt brætspil. Drengene
nyder også godt af, at deres legekammerater altid er velkomne, og der ikke
skal aftales noget på forhånd, men de
bare kan komme forbi og lege, hvis
vi altså ikke lige har planlagt andet.
Jeg er selv meget aktiv i det lokale
foreningsliv, og har gennem en årrække været med i borgerforeningen
og sommerfestudvalget i Kollemorten. For tiden sidder jeg i lokalrådet,
hvor jeg lige er blevet valgt til formand. Gennem foreningsarbejdet har
jeg fået etableret en bred omgangskreds.

Jeg er selv historieinteresseret. Så for
mig var det helt naturligt, at undersøge lidt om Kollemorten og områdets
historie, da vi flyttede hertil for omkring 12 år siden. Dette har jeg haft
stor glæde af, da det altid er rart at
kende lidt til sit lokalområde på den
ene eller anden måde.
Mit indre legebarn kommer især til
udtryk, når jeg hygger mig med at
bygge legomodeller eller modeljernbaner. Sammen med et par venner er
vi ved at etablere os i nogle lånte lokaler, hvor vi har en plan om at bygge
en modeljernbane af den gamle jern8

Stafetten gives videre til:
Andrea og Michael Jeppesen
Bygade 103, Vonge

Foredrag med Morten Spiegelhauer
Af Gitte Kjær

Fordi ØNIF er andet end sport!
Onsdag den 3. april havde Eventafdelingen
under ØNIF igen gjort ET SCOOP. De havde
inviteret til et personligt foredrag i VongeKollemorten Hallen med Morten Spiegelhauer kendt fra OPERATION X.
Den 49-årige Morten Spiegelhauer er uddannet journalist. Han arbejdede ved Danmarks
Radio indtil han i 2004 startede ved tv2 som
tv-vært. Han er manden bag programmet
Operation X.
Programmet har rullet over de danske tvskærme i 14 år. Det har bl.a. vundet en pris
for Bedste Aktualitetsprogram 2 år i træk.
I foredraget Bag om Operation X, gav Morten Spiegelhauer de 150 fremmødte nogle
historier bag det anmelderroste, prisbelønnede og ikke mindst debatskabende Operation X program; fra de mange overvejelser og
anstrengelser til resultaterne og ikke mindst
konsekvenserne.
Som frontfigur har han gennemført flere
hundrede konfrontationer med blandt andet
dyrehandlere, hårde kriminelle, chatkonsu-

lenten, der udnyttede unge piger og senest en
pengeafpresser, der tog fra de dårligst stillede.
Hver gang har Morten måttet mobilisere sit
personlige mod og det har ikke været uden
personlige konsekvenser. Han har ofte været
nødt til at overskride sine egne personlige
grænser i forbindelse med arbejdet på Operation X. Det er gået ud over privatlivet. Han
har skulle foreholde sig til dødstrusler og har
i en periode måtte gå under jorden med familien. Han blev også frikendt fra Landsretten
i sag om krænkelse af privatlivets fred, hvor
Byretten først havde dømt ham. Til sidst
følte Morten Spiegelhauer at angsten havde
fanget ham.
For at komme videre og kunne fortsætte arbejdet med Operation X, har Morten Spiegelhauer udfordret sig selv, ikke kun med at
lave de afslørende Operation X udsendelser,
men også i andre henseender. Han har nemlig presset sig selv langt ud over sine egne
grænser. Ved klippeklatring har han udfordret nogle af verdens mest spektakulære
klatreruter. Han har klatret på flere hundrede
meter høje lodrette klippevægge i Frankrig
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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
26
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og Californien. Alt sammen for at undersøge
hjernens evne til at forandre sig, og hvordan
man kan træne sig selv til at imødegå selv det
hårdeste pres fra sig selv og sine omgivelser
med ro og kølig omtanke. Dette sammen
med daglig meditation.
Og hvorfor fortsætter Morten Spiegelhauer
så? Det gør han, fordi sandhed og retfærdighed skal sejre.
Morten Spiegelhauer fortalte om sagen fra
2006 med Rudy Frederiksen fra Herning. I
8 måneder havde politiet uden gennembrud

efterforsket sagen, som handlede om den jyske chatkonsulent Rudy og både involverede
pengeafpresning
af
internet-chatsiden
”ARTO” og seksuel udnyttelse samt fotografering af et ukendt antal mindreårige piger.
Selvom Rudy kun fik en lille straf, så stoppede Morten Spiegelhauer dog udnyttelsen af
de unge piger. Historien blev levende fortalt
med små klip fra udseendelserne.
Morten Spiegelhauer, en mand vi alle har
brug for, til at gå ind i de sager, hvor ingen
andre tør.

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
andet med interesse for
lokalområdet, på siden.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Borde og stole udlejes

Kollemortenhus

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

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.

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

Mikael Petersen  Tlf 61 63 21 52
11

Nyt fra Vonge-Kollemorten Spejderne
af Rosa Kjær Jørgensen

S

olen har stået så fint på himlen det meste
af påsken og i går begyndte min bøgehæk at
springe ud. Jeg elsker denne årstid, hvor naturen vågner op, alting spirer og gror, og der
kommer flere og flere farver på naturen.
Foråret betyder også, at vi spejdere igen rykker vores aktiviteter udenfor. Troppen, seniorerne og et par ulve har i april haft gang
i forberedelserne til dette års distriktsturnering. Dette indebar, at de først i april sov i bivuak 2 nætter på spejderpladsen (begge nætter var der frost på soveposen), lavede mad
under åben himmel og gik i ”spejderskole”
fra morgen til aften – det var et sammenpresset program og såvel spejdere som ledere var
trætte efter turen. Nu må det så vise sig, om
spejderne kan huske noget at det lærte, når
de den 27. og 28. april deltager i dette års distriktsturnering. Hvad spejderne møder undervejs i turneringen ved kun arrangørerne,
så weekendens udfordringer var et mix ud
fra ledernes erfaringer.
Alle spejdere kan deltage i distriktsturneringen, hver spejder på sit niveau. Det er er god
mulighed for at bevise, hvad man har lært i
årets løb, og hvor god man i ”bæverfamilien,
ulvebanden og patruljen” er blevet til at samarbejde, lidt ligesom til en håndbold- eller
fodboldkamp/-turnering. Jeg glæder mig til
at følge såvel bævere som ulve og de største
undervejs i turneringen – det plejer at være
en rigtig god oplevelse for alle enheder og
ledere.
Ulvene har siden januar arbejdet med ”takt
og tone i ulveflokken, afholdt fuldmånemøde, lært at sætte telt op, løst morsekoder og
haft førstehjælp. Bæverne har i samme periode arbejdet med 2 mærker til uniformen
12

”Navigatør og Familien”. Det første mærke
handler om de interne regler, som bæverlederne har udstukket, for at alle bævere kan
følge sig trygge, når de er til spejder. Bæverne har også arbejdet med færdselsregler og
skilte, som gælder når de er ude i trafikken.
Her lånte vi børnehavens skilte, køretøjer og
kørebanerne på børnehavens legeplads. Det
andet mærke handler om det at arbejde sammen i bæverfamilien. Ud over mærkerne har
bæverne også dryppet lys, holdt bævers fødselsdag og leget forskellige lege.
Forårets komme betyder også, at vi nu endelig har taget første spadestik til vores nye
hytte. Vi har igennem de sidste par år søgt
forskellige sponsorater, så til- og ombygningen kunne blive en realitet. Vi udvider vores
nuværende hytte for dels at få plads til, at vi
alle kan overnatte på egen plads samtidigt,
dels for at skabe mulighed for, at enhederne
kan holde deres møder på pladsen året rundt,
og dels for at samle noget af vores grej det
samme sted; nemlig der hvor det bruges,
nede på vores plads (pt. er det 3 forskellige
steder). Vi får i løbet af de næste måneder
brug for ekstra hænder og håber, at spejderforældrene bakker op om projektet (vi har et
par tovholdere som styrer projektet).
Men sidder du og tænker ”jeg har et par ledige hænder, som spejderne godt må låne”,
ja så hører vi gerne fra dig – skriv til: gruppebestyrelse@vk-spejderne.dk
Alle vores ledere opfordres til løbende at tage
på de betalte lederkurser, og det tilbud benytter flere ledere sig heldigvis af. Kurserne
giver ofte inspiration og idéer til nye måder,
hvorpå vi kan modernisere de gamle spejderfærdigheder. Det er vigtigt, at vi følger med

tiden, både hvad angår spejderaktiviteter, nyheder og udfordringer / nye tiltag fra KFUMspejderne i Danmark, og samtidig er det også
rigtig godt for ledernes interne fællesskab at
være af sted sammen; det giver mulighed for
at tænke tanker på tværs og lære hinanden
bedre at kende. Først i marts tog 7 ledere af
sted på weekendkurset ”Linjen Ud” i Hobro,
og selvom vi ikke deltog i de samme moduler, er jeg helt sikker på, at alle fik noget med
hjem i bagagen.

der, hvor de vigtigste beslutninger omkring
børnene træffes?? Jeg håber, at den nye bestyrelse ved siden af byggeriet også får tid til
at arbejde med kulturen i vores forening, så
”Spejder også fremover ikke er noget man
går til, men noget man er” med de værdier,
som nu engang hører til det at være spejder.
Vi har som noget nyt åbnet mulighed for, at
børn, der skal starte i 0. kl. efter sommerferien, kan starte som spejder, allerede når de
i foråret ”indsluses” i før-skolestarten. Disse
nye skolebørn er velkomne hos bæverne fra
medio maj. Vi håber på denne måde at kunne
give vores nye spejdere en blidere opstart,
fordi de ikke også skal forholde sig til skolestart. Bæverne holder møde hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 16.30 til 18.00.
Sidste møde inden sommerferien bliver den
12. juni, denne dag mødes alle spejdere og
deres forældre. Der uddeles årsstjerner og
andre mærker til spejdernes uniform.

Hærvejsbøllerne klar til deltagelse i distriktsturneringen for 2019

Efter årets generalforsamling er der stadig
opbakning til spejderarbejdet, dog mangler
vi hårdt / stadig 2 forældre i bestyrelsen. Bestyrelsen tæller pt. 5 medlemmer og består
udover to forældrerepræsentanter og en ung
mand (tidligere spejder) også af to lokale fra
Vonge. De tre sidstnævnte har ingen aktive
spejdere i enhederne, men giver en hånd med
i bestyrelsen, så vi fortsat har spejdere i vores
lokalområde. Jeg har over 20 års ”anciennitet” hos Vonge-Kollemorten Spejderne, først
som spejderforælder og senere som frivillig
og har fulgt udviklingen i bestyrelsesarbejdet i flere år. Jeg tænker ofte på, hvorfor der
bliver færre og færre forældre i vores og andre foreningers bestyrelser efterhånden som
årene går. Kan vi som forening / bestyrelse
leve med, at forældreopbakningen udebliver,

Vi glæder os til at se nye og nuværende
spejdere, når vi den 14. august igen starter
op efter sommerferien. Vi har plads til flere
- både spejdere og ledere - så kom bare På
nuværende tidspunkt forventer vi at kunne
tilbyde spejderaktiviteter indenfor følgende
aldersgrupper:
*Bævere: Børnehaveklasse – 1. og 2. klasse
*Ulve:

3. - 5. klasse

Vi holder til på Hærvejscenteret, Hærvejen
218, Kollemorten. Du kan finde programmer og mødetidspunkter på:
Vores hjemmeside: www.vk-spejderne.dk
Følg os på Facebook:Vonge-Kollemorten
Spejderne
God sommer til alle bladets læsere.
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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

Mobil: 40 79 78 54

Mail: 1944bka@gmail.com
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

Repræsentantskabsmøde i
lokalrådet
af Keld Nielsen

O

nsdag d. 20. marts blev der afholdt repræsentantskabsmøde i hallens cafeteria. Der
var fremmødt omkring 30 personer. Før mødet startede var lokalrådet vært med smørrebrød og drikkevarer.
Mødet blev startet med, at de repræsenterede
foreninger kort fortalte hvad de havde lavet
i løbet af året, og hvordan det gik. Det var
dejligt at høre, at der er godt gang i de forskellige foreningers aktiviteter, og der var
god opbakning til de afholdte arrangementer.
Erna Storgaard aflagde årsberetning for lokalrådet, og kunne konstatere, at vi har et aktivt lokalområde, og at lokalrådet har et godt
samarbejde med Vejle kommune. Hele beretningen kan læses i sin fulde længde sammen
med et fuldt referat fra repræsentantskabsmødet på nedenstående link.
https://vonge-kollemorten.dk/lokalraadethar-holdt-repraesentantskabsmoede-laesreferat-her/
Efter årsberetningen var det tid til at tage hul
på aftenens tema. Else Marie Nissen præsenterede et projekt, som hun er en del af. Det
hedder projekt sammenhold. Projektet går
kort fortalt ud på, at man lokalt gennem en
mentorordning skal prøve at hjælpe unge og
voksne videre i livet. Projektet skal efter planen starte op i september 2019 og evalueres i
september 2020.
Der blev diskuteret rundt om bordene, hvordan og hvad man kunne hjælpe med.. De
ideer der kom frem i løbet af snakken var
noget Else Marie kunne tage med sig videre
i udviklingen af projektet. Der var en positiv
stemning for projektet. Man kan følge med i
projektet på Facebook.

Efter aftenens tema blev
lokalrådets regnskab og
budget gennemgået. Begge blev godkendt
uden kommentarer. Man kunne konstatere,
at lokalrådet har en sund økonomi, blandt
andet på baggrund af det årlige kontingent
fra samtlige foreninger i lokalområdet.
Så var det tid til valg til lokalrådets bestyrelse. Her meddelte Erna Storgaard at hun
stoppede sit lange og omfangsrige arbejde i
bestyrelsen. En stor tak til Erna for det flotte
stykke arbejde hun har lagt i lokalrådet. Der
var ikke noget stort kampvalg, så den gamle
bestyrelse blev genvalgt og som nyvalgt kom
Michael Lillelund Jeppesen også med i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse i lokalrådet 2019
Den nye bestyrelse har på sit første møde d.
8. april konstitueret sig så posterne i den nye
bestyrelse ser således ud.
Formand: Keld Nielsen
Næstformand: Jørgen Mikkelsen
Sekretær: Nini Juul Jørgensen
Medlem: Peer Attermann
Medlem: Lars Olesen
Medlem: Karina Brødbæk
Medlem: Michael Lillelund Jeppesen
Suppleant: Kris Sørensen
Suppleant: Ketty Sparvath
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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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Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Til eftertanke...

Kan man tørre dåben af?
Jeg læste for et stykke tid siden en artikel om Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet. I artiklen fortalte han begejstret om sin egen dåb. Rane er døbt
som voksen. For da hans døtre skulle døbes, valgte han også selv at lade sig
døbe. Han har nemlig på sine mange ekspeditioner rundt i verden oplevet og
anerkendt, at troen på noget guddommeligt har en vigtig plads i tilværelsen.
”Du kan nemlig ikke leve og dø på naturvidenskaben!”, - siger han. Det, synes jeg, er afsindig godt sagt! For ALT kan bare ikke reduceres til et spørgsmål om kemi og biologi, – det er simpelthen en forarmelse af selve livet.
Rane Willerslev fortæller videre, at han også er sig helt bevidst om, at man ikke
bare kan tørre dåben af igen, når man først er blevet døbt. ”Sådan er det nemlig
med ritualer”, - siger han. ”Sket er sket. De kan ikke rulles tilbage, - nej, de bliver
simpelthen en del af dit liv og din fortælling”.
Så vidt Rane Willerslev. Jeg tænker, at mange forældre netop har dette syn på
dåben, når de står og skal træffe beslutningen om dåb eller ikke dåb af deres
lille ny. Forældre i dag ved godt, at der er noget uigenkaldeligt ved det gamle
dåbsritual, - også selvom de måske ikke opfatter sig selv som værende religiøse.
De forældre, der lader deres børn døbe, taler ofte om dåben som en fejring af
deres barn, - en fejring af livet simpelthen og det under, som er blevet lagt i deres
hænder. Og sådan en underfuld oplevelse, som det jo er at blive forældre, dén
Fortsætter på side 17
2.

er simpelthen for stor til at sidde alene med hjemme i stuen. Nej, - den skal deles
med både Gud og mennesker. Og derfor kommer vi til kirken. Vi kommer fyldt af
glæde og taknemlighed over det lille barn, -og forventningsfuldt bærer vi det til døbefonten. En oplevelse, som fra tid til anden kan komme helt bag på de involverede,
fordi det ofte først går rigtigt op for en, hvor stor dåben faktisk er, i det øjeblik man
står ved døbefonten og tager imod det løfte og de kærlighedsord der lyder: at uanset
hvem du er og hvor du er, så er du elsket af Gud med en stor og evig kærlighed,
som vil følge dig alle dage indtil verdens ende… Og lige netop derfor kan dåben
altså heller ikke tørres af igen. Én gang døbt altid døbt! Én gang elsket altid elsket!
Dét er løftet!

Konfirmandindskrivning søndag d. 1. september i Vonge Kirke

Søndag d. 1. september kl. 11:00 er der konfirmandindskrivning i Vonge kirke. Efter gudstjenesten vil der være informationsmøde om
konfirmationsforberedelsen 2019/20.
Som noget nyt er der nu også digital tilmelding til konfirmationsforberedelsen. Tilmeldingen kan ske i perioden 1. april til 1. september 2019, gældende for de konfirmander der skal konfirmeres i 2020. Den digitale tilmelding kan findes på:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Der er konfirmation i Vonge kirke Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 21. maj 2020 og i
Øster Nykirke kirke søndag d. 24. maj 2020.
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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
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Pinse, P-plads & P-tærter

Invitation
I anledningen af min fødselsdag (Pinse), vil det glæde mig at se dig
til et lille arrangement søndag d. 9. juni kl. 9:30.
Der vil være lidt brød, vin, en enkelt tale (- eller to) og selvfølgelig et par
sange til lejligheden.

I min fremskredne alder behøver jeg ingen gaver – bare godt selskab!
Men menighedsrådet har alligevel sparet sammen til en lille ting til mig i år
– nemlig en ny, fin parkeringsplads!
Og den skal selvfølgelig indvies både med tale, kaffe og P-tærter!

Jeg håber, at se jer alle sammen!
Men skulle du være forhindret pga. miniputfodbold, weekendarbejde eller
en dansende pinsesol, så kan jeg også næste søndag…
og søndagen efter…
og faktisk også søndagen efter igen...

Kærlig hilsen
Vonge kirke
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2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Ringive
Gudstjeneste i det grønne…
Den 10. juni kl. 14:00 er der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Ringive, Ringivevej 113, 7323 Give. Som i de foregående år er det præster og menigheder
fra Give, Farre, Vorslunde, Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod, Vester samt
Øster Nykirke og Vonge sogne der går sammen om en fælles gudstjeneste i det fri
med forhåbentlig dejligt vejr og masser af sang og godt fællesskab. Ringive Sogns
Kirkekor medvirker ved gudstjenesten. Tag selv stole eller tæpper med til at sidde
på – både under gudstjenesten og til den medbragte kaffe bagefter…
Vel mødt!

Dåb om lørdagen
I Øster Nykirke og Vonge pastorat afholder vi lørdagsdåb fire gange
om året. Gudstjenesten er kortere og ikke mindst mere børnevenlig og så har den udelukkende dåben i fokus. Hvilken kirke, der benyttes
til gudstjenesten, besluttes af sognepræsten fra gang til gang. Den
næste lørdagsdåb finder sted lørdag d. 24. august kl. 10:30.
Derefter:
lørdag d. 9. november
Ud over de planlagte lørdagsdåb er der
selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjeneste!
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Sogneudflugt torsdag d. 20. juni 2019
I år går turen til Horsens! Her skal vi først have en rundvisning i Sønderbro
kirke – også kaldet ”Lysets kirke”. Inden rundvisningen er der en kop kaffe og
et rundstykke, som vi nyder stående. Herefter går turen til Dollys, hvor vi spiser
stegt flæsk med persillesovs og til dessert får vi citronfromage. Når vi er færdige med at spise, besøger vi det gamle fængsel i Horsens, hvor vi også vil få
en rundvisning.
Som afslutning på dagen får vi kaffe på Korning kro, inden vi tager hjem efter en
forhåbentlig god dag.
Program for dagen:
KL. 8.20 afgang fra Kollemorten Hus
KL. 8.30 Afgang fra Sandalsplads Vonge
Formiddagskaffe i Horsens
Kl. 10.00 rundvisning i Sønderbro kirke/”Lysets kirke”
Kl. 11.00 afgang
Kl. 11.30 middag på Dollys
Kl. 13.00 afgang til fængslet
Kl. 13.20 ankomst til fængslet
Kl. 13.30 rundvisning
Kl. 15.00 afgang
Kl. 15.30 kaffe på Korning kro
Kl. 16.45 afgang hjem
Kl. 17.15 ankomst Sandalsplads Vonge
Kl. 17.25 ankomst Kollemortenhus
Vi glæder os til at se jer. Tilmelding senest d. 5. juni, af hensyn til tilmelding på Dollys.
Hvis der er nogle hensyn vi skal tage f.eks. sukkersyge, glutenallergi, etc. vil vi gerne
vide det ved tilmelding. 								
Prisen for udflugten er 250,- og drikkevarer skal selv betales under middagen.
Tilmelding til: Hanne Frederiksen
22 51 42 28

Ruth Krag Nielsen
20 89 55 79

OM KÆRLIGHED

Solnedgangsgudstjeneste
Det er de lyse aftener og nætters tid. Og mens det endnu er lyst udenfor
og inden mørket falder på, er det rart at samles om dét, der virkelig
betyder noget: nemlig kærlighed, fællesskab og liv. Vi samles for at minde
hinanden om, at liv det er mere end stress og økonomi; det er at samles og
gi’ kærligheden en chance...
Derfor vil vi torsdag d. 4. juli kl. 19:00 holde solnedgangsgudstjeneste i
Øster Nykirke kirke. Vi skal bl.a. høre og synge nogle skønne sange og
lytte til smuk guitarspil ved guitarist Kurt Lundsfryd Jensen.
Efter gudstjenesten vil der være rundvisning ved Øster Nykirke kirke, hvor
tidligere menighedsrådsformand Jørn Jessen vil fortælle alle de gode
historier om kirken og området. Vi slutter aftenen af med en let anretning
og et glas sommerbobler.

Kurt Lundsfryd Jensen er lærer ved Thyregod Skole og
Vesterlund Efterskole, lærer ved Give Musikskole, lærer
ved aftenskolen (FOF) og desuden korleder og privat
underviser.
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OM SKØNHED
Everything has beauty, but not
everyone sees it

Solnedgangsgudstjeneste
Torsdag d. 15. august kl. 19:30 holder vi atter solnedgangsgudstjeneste denne gang i Vonge kirke. Gudstjenesten giver et tiltrængt pusterum midt i
en travl hverdag, der kan være fuld af så meget. Dér vil være tid til bøn og
tanker og ikke mindst skøn musik. Vores solist denne aften er sanger og
guitarist Henry Therkildsen. Han vil i samarbejde med sognepræst Diana
Rasmussen reflektere over temaet "skønhed".
Vi slutter aftenen med et glas sommerbobler i våbenhuset.

Henry Therkildsen er lokal født og startede sin
musikalske løbebane i Øster Nykirke sogn med andre
jævnaldrende musikalske legekammerater.
Denne aften vender han tilbage med sin guitar og
sange om skønhed ved livet - på både godt og ondt...

KOROPSTART
EFTER
SOMMERFERIEN
TORSDAG DEN 29. AUGUST
KL. 19.30 – 21.30
I PRÆSTEGÅRDENS KONFIRMANDSTUE
Vi øver alle torsdage kl. 19.30 – 21.30 i præstegårdens
konfirmandstue og følger skolernes ferier og fridage. Koret tæller 31
sangere fordelt på sopran, alt, tenor og bas.
Mød koret torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke,
hvor Spillemandsmessen opføres i samarbejde med sognepræst
Diana Elisa Rasmussen samt et til lejligheden sammensat orkester,
der ledes af værkets komponist Ivan Damgård.
Mød også koret til julekoncert torsdag den 5. december kl. 19.30 i
Øster Nykirke Kirke.

Gospel Workshop
lørdag d.16.11.19 i Vonge
kirke.
Ved lederen af Bredballe Gospel Choir, Steffen Bay som ledsages af May
Madsen.
Dagen starter kl. 10.00 og der øves hele dagen for at afslutte med koncert kl.
17.00.
Dagen er gratis dog er tilmelding nødvendig.
Så – fyld termokanden og smør en god madpakke - kom og deltag i en helt
forrygende dag.
Tilmelding til : Hanne Frederiksen, tlf: 22 51 42 28. Senest d.01.11.19.
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Øster Nykirke kirke

Døbte:

Begravede / bisatte:

26. januar:
Villy Rasmussen

24. februar:
William Øster Knudsen
2. marts:
Johanne Rahbek Lauritsen
2. marts:
Mathilde Bremer Lerager
7. april:
Constantin Taudal Lange

Vonge kirke

Døbte:

Begravede / bisatte:

17. februar:
Emil Træholt Eskildsen

22. februar:
Paw Sørensen
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
E-mail:DER@km.dk

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

Dato:

Helligdagens navn:

Øster Nykirke

26/5

5. s. e. påske

11:00 m/nadver

30/5

Kr. himmelfartsdag

2/6

6. s. e. påske

9/6

Pinsedag

10/6

2. Pinsedag

*14:00

16/6

Trinitatis søndag

11:00 v/GBL + nadver

23/6

1. s. e. trin.

30/6

2. s. e. trin.

11:00

7/7

3. s. e. trin.

*19:00 Solnedgangsgudstjeneste
______

14/7

4. s. e. trin.

21/7

5. s. e. trin.

9:30 v/GBL

28/7

6. s. e. trin.

**Henviser til Give

4/8

7. s. e. trin.

11/8

8. s. e. trin.

4/7

10:00 Konfirmation
10:00 Konfirmation
*9:30
Friluftsgudstjeneste i
Ringive

9. s. e. trin.

25/8

10. s. e. trin.

1/9

11. s. e. trin.

14:00 Friluftsgudstjeneste i
Ringive

9:30

-----------

11:00 v/GBL + nadver

**Henviser til Give
9:30

9:30

15/8
18/8

Vonge

______

*19:30 Solnedgangsgudstjeneste
______

11:00 v/GBL

* Se omtale inde i kirkebladet

*11:00 + konfirmandindskrivning

** Grundet ferieafvikling henviser vi denne søndag til gudstjenesten i Give kirke kl. 9:00
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
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GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester

Indvielse af ride ruten
Gudenåens udspring
af Helle Kristensen
Stigruppen Vonge/Kollemorten

S

olskin, den klareste forårsluft, hestevrinsk,
glade ryttere og fodgængere. Den 31. marts
blev den nye ride rute ved Gudenåens Udspring indviet, og i den forbindelse havde
ryttere fra nær og fjern fundet vej til Hærvejen 314 for at deltage i indvielsen.

til at fremhæve, hvad vi kan opnå i vores små
lokale samfund.

De blev gjort selskab af politikere fra Vejle
og Hedensted kommune, repræsentanter fra
Skov- og Naturstyrelsen, lokale lodsejere,
der velvilligt har ladet ruten går gennem deres jord, friske fodgængere og ikke mindst
medlemmerne af den lokale stigruppe, der
gennem de seneste 2 år har arbejdet hårdt
på, at rideruten skulle blive en realitet. Nu
er rideruten ikke blot en realitet, men også
officielt indviet.

Sponsorer, der har støttet arrangementet:

Indvielsen blev en stor succes, og det skyldes ikke mindst den store opbakning, vi har
modtaget fra de lokale sponsorer. Deres støtte var i høj grad med til at sikre, at alle, der
deltog på dagen havde en virkelig god dag,
og vi har efterfølgende modtaget stor ros fra
alle de deltagende ryttere såvel som fodgængere, der fremhævede, at det store engagement, der lå i afviklingen af indvielsen, gik
langt ud over hvad de havde forventet. Det er
sådanne arrangementer, der virkelig er med

Vi vil derfor også benytte denne lejlighed til
at takke de lokale sponsorer, der ydede deres
støtte til arrangementet.

Hornsyld Købmandsgård
Vejle Specialfoder
AB Rideudstyr
Åstebro Korn & Foderstof
Dyr og Fritid- Hedensted
Dyrcenter Midt - Holstebro
Købmanden i Givskud
Torben Schrøder
Kollemorten Auto
HK Mølvang
Spejderne i Øster Nykirke
Købmanden i Kollemorten
Dan Cake
Bagergården i Tørring
PV-trapper
Claus Ardal Photography
Kennel Thorkjær’s v/ Else Sørensen
Lokalrådet Vonge/Kollemorten

Foto: Claus Ardal
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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

NYHEDER MED NÆRHED

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

Skolestien 1
7173 Vonge
Danmark

Ledig Ledig

JM Grave-Boreteknik ApS

JM
JM
Ledig

JMprofessionelle
Grave-Boreteknik
ApS
– din
samarbejdspartner
– dinfor
professionelle
samarbejdspartner
inden
entreprenørarbejde
inden for entreprenørarbejde
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Kommunen satser på hesteturisme

Giv et praj

Hesteturisme bliver mere og mere udbredt,
og hvert år indvies flere nye ruter rundt omkring i landet. Også i Vejle Kommune ønsker
man at imødekomme denne udvikling, hvilket byrådsmedlem og formand for Natur- og
Miljøudvalget Karl Erik Lund også fremhævede i sin tale ved indvielsen.

I stigruppen forsøger vi ved fælles indsats at
sikre, at de faciliteter, der møder rytterne på
ruten, er velholdte og i orden. Skulle du som
besøgende opleve fejl eller mangler, vil vi
dog gerne opfordre til, at du via appen “Giv
et praj” melder eventuelle mangler til Vejle
Kommune. Denne app er ikke kun relevant
i relation til rideruten, men overordnet hvis
du oplever fejl og mangler på de kommunale
områder.

Derfor har kommunen gennem de seneste
år indviet flere nye rideruter, der giver besøgende på hesteryg mulighed for at opleve
de smukke landskaber i vores kommune fra
hesteryg.
Du kan se en oversigt over ruterne her:
https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/find-ruter-i-naturen/rideruter/
Gudenåens Udspring blev sidste år udpeget
som en del af Danmarks Naturkanon. Danmarks Naturkanon består af 15 naturområder, der er værd at fremhæve i den danske
natur, og netop derfor giver det også rigtig
god mening, at vi nu har fået anlagt og indviet rideruten nær Gudenåens Udspring.

Ved at benytte appen “Giv et praj” eller indberette via Vejle Kommunes webside:
www.vejle.dk/Selvbetjening/giv-etpraj/ går beskeden direkte til de udførende
hænder. Hermed lettes arbejdsgangen for de
involverede medarbejdere, så fejlen kan blive
udbedret hurtigere, ligesom det bliver meget
nemmere for os borgere at melde ind, når vi
oplever fejl og mangler i vores lokalområde.
Afslutningsvis vil vi i stigruppen Vonge/Kollemorten gerne takke alle, der mødte op d. 31
marts., det var dejligt at se så mange støtte op
om arrangementet.

Foto: Claus Ardal
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Bingo Banko i Kolbøtten
af Birgitte Kjemtrup Høyer

L

ørdag d. 2. marts afholdte børnehavens
bestyrelse Bingo Banko i børnehaven, med
det formål at samle penge ind, så børnene
kan komme på bustur.
Og hvilken fantastisk lørdag det var! Vi havde dækket op i gymnastiksalen, og flere forældre bidrog med dejlige kager, pølsehorn,
pizzasnegle, gulerødder m.m. Ligeledes var
der hos de to købmænd købt ind til saft, sodavand og kaffe til de voksne. Stemningen
var rar og hyggelig, og når børnene ikke
længere havde tålmodighed til at vente på en
fuld række, kunne de gå op på Mariehønestuen, som var åbnet i dagens anledning.
Inden dagen havde bestyrelsen lagt et stort
arbejde i at skaffe sponsorgaver. Rigtig mange tak til alle virksomheder, der gav en gave
til dagen. Det er og var overvældende! Både
i kvalitet og kvantitet. Uden sponsorer var
det aldrig gået, og vi kan fortælle, at der til
børnene blev samlet hele 5.492,70 kr. ind! Så
børnene kan nu glæde sig til store oplevelser
uden for Kolbøtten.
Rigtig mange tak til sponsorerne:
JDE
COOL
Jysk
Skovly Æbler
Vonge VVS
Jens K Mikkelsen
Martinsen Revision
Sansegynge
Give Malerforretning
EMR
Lactalis
Tinnetgård
20
32

Erna Storgaard
Fogtmann Logistik
Smalle Transport
Engelbrecht biler
AHS Parts
Bauhaus Vejle
Nytorvs Bager Give
Tørring Bager
Vonge Købmand
Kollemorten Købmand
Marianne Nymann på vegne af Recke
Skandinavien A/S
Dancake
Birgitte og Erik Kjemtrup Høyer
Agrometer
Automester Givskud
Bestseller
Kollemorten Autoværksted
DK Company
Sportsmarster Brande
ADM Aps

Kolbøtten - de helt
særlige dage
af Sarah Sevelsted Christensen
Souschef Børnehaven Kolbøtten

I Kolbøttens store hus er der gang i leg
og aktiviteter hele dagen lang. Leger vi
bare…? Går du gennem huset vil du helt
sikkert både blive mødt af superhelte,
prinsesser, bygmestrer, kokke, frisører,
bondemænd, brandmænd, baby dinosaurer og mange flere. Legen er i fokus og legen er i udvikling.

Nogle dage er anderledes. Der er dagsordenen mere tydelig. Fx en herlig fastelavnsfest,
hvor rollerne for alvor kom til syne, i form
af masser af fine udklædninger. Og hvor traditioner om kattekonger, tøndeslag og sange
holdes til stor glæde.

Eller når påsken banker på, og der bygges
reder, forberedes, og så endelig - en hare kigger forbi, til stor glæde og skaber masser af
ny fantasi og mange spørgsmål hos både de
største og mindste.

Og ikke mindst en uge, hvor Bufferbussen
– til stor glæde for alle - kører ud og udvider børnehavens verden til pludselig at være
naturlegepladser og i skove med masser af
spændende oplevelser, og i byparken, hvor
både dyr og legepladser skabte stor glæde,
og da også til Århus, hvor børns Danmarkshistorie blev udforsket og legepladser fra
verden afprøvet.

Disse dage er særlige for alle børn og voksne i børnehaven Kolbøtten. Hvorfor så ikke
planlægge alle dage? Næh, for det særlige er
jo netop det, der også sker før og efter. Før,
hvor vi bruger hele kroppen og snakker, skaber spænding og forestillinger om det, som
skal ske. Og efter, hvor vi bruger det vi har
oplevet til at undres, blive nysgerrige, stille
nye spørgsmål, lære nyt. Og alt det vi oplever på de særlige dage; det er lige netop det,
som er med til at skabe legen, fantasien og
udviklingen på alle de andre dage.
Så …. hvilke dage er det nu faktisk, som er
de helt særlige, hvis vi virkelig ser efter? I
Kolbøtten er hver dag særlig og vi vil ikke
undvære hverken det ene eller det andet.
Det næste helt særlige som sker – er vores
Totalteater. Vi glæder os til alle de særlige
dage frem til vi skal have forestilling. Vi arbejder alle med temaet Danmark, og vi vil
invitere alle med til en tur til vores Danmark.
Så glæd Jer!
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Tømrer & Køkkenmontør

Træpiller
Hans Jørgen Nielsen

Gode, billige og lokalkendte
Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
23
60 72 45
eller 21968137

Bygade 16, 7173 Vonge

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

20 33 20 16

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

A
Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

ono
●

●

danske praktiserende
arkitekter

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

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk
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S

Håndbold Senior Damer
Af Michelle Holm Buch
seniorspiller og bestyrelsesmedlem

S

æsonen 18/19 er nu slut og hvilken sæson
det har været! Damer Senior vandt Serie 2
med 10 kampe ud af 10 mulige og med en
målscore på +90, hvilket betyder oprykning
til Serie 1 efter sommer!

Oprykningen og sæsonafslutningen blev
fejret på bedste vis, hvor holdet var en tur
i Rush Trampolinpark i Århus og Escape
Room i Skanderborg. Dagen sluttede af med
fællesspisning og fest i Vejle.

Udover at sæsonen sluttede med en oprykning, så sluttede den også med, at vi måtte
sige farvel til vores kære trænere Thomas
Wulff, som har været en del af holdet de sidste 5 år, og Jesper Karlskov, som har været
hjælpetræner den seneste sæson. Vi ønsker
dem begge alt held og lykke fremover, og
vi håber at se dem på tilskuerbænken den
kommende sæson.

Sæsonen 19/20 starter efter sommerferien,
og her byder vi velkommen til den nye trænertrup: Henrik Kjær som træner og Pia
Thomsen som holdleder. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til den kommende sæson. Henrik Kjær vil også stå i spidsen for
dette års sommersæson, hvor holdet er tilmeldt DGI-turneringen.

Som ses på billederne blev der brugt masser af energi i Rush Trampolinpark, og energien slap
også op til sidst.

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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Nyt fra håndboldbestyrelsen - Junior
Af Mette Hald
Håndboldbestyrelsen i ØNIF

S

å er håndboldsæsonen 2018/19 ved at
være slut. Igen en sæson med mange glade
håndboldbørn og en masse gode oplevelser.
Vi har blandt andet haft U10 og U12 spillene med i Silkeborg, hvor vi så en ligakamp
mellem Bjerringbro-Silkeborg og Team Tvis
Holstebro. Da vi er venskabsklub med BSV,
var børnene så heldige at få lov til at lave
indløb med BSV spillerne. En kæmpe oplevelse, især for børnene, men så sandelig også
for trænere og de mange forældre, der havde
taget turen til Silkeborg. Efter kampen stillede BSV spillerne op til autografer, så hjemkosten til Vonge blev lidt senere end forventet... Det synes børnene vist bare var fedt!
U8 har også afholdt et overnatningsstævne i
Vonge med ca. 75 deltagere fra forskellige
klubber. Et super godt arrangement, hvor
der, traditionen tro, blev slået katten af tønden fredag aften, og spillet en masse håndbold lørdag.
Som afslutning på en god sæson, blev der
weekenden d. 5.-6. april afholdt neon overnatning i Vonge for vores U10 og U12 spillere. Da udstyret til neon-festen var udlånt,
blev der i stedet indkøbt 1500 knæklys, som
blev brugt til at lave banen med. En fed aften…
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Vi har også måtte sige farvel til gamle bestyrelsesmedlemmer og goddag til nye, som
er klar til kæmpe for håndbolden i ØNIF. Vi
får de kommende år en stor udfordring på
ungdomssiden, da årgangene for de kommende håndboldspillere desværre er meget
små. Vi håber derfor på at kunne få så mange
af børnene, såvel nye som gamle, til at fatte
interesse for håndbolden i ØNIF. Vi vil derfor også i år afholde håndboldkaravane med
hjælp fra JHF. I år afholdes det d. 29 august,
hvor indskolingsbørnene samt 3.-4. klasse
kommer i hallen i skoletiden og prøver kræfter med håndbolden. Vi håber selvfølgelig
på, at børnene herefter får lyst til at gå til
håndbold.
I forhold til trænere næste år, har flere af
vores dygtige ungdomstrænere valgt at fortsætte næste år. Det er vi super glade for, men
vi mangler stadig enkelte trænere og hjælpetrænere. Det drejer sig især om U7 mix, som
vi MEGET håber på at kunne få op at køre
i år.
Så kontakt os gerne hvis du har lyst til at
være en del af vores håndboldklub!

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

Annoncepriser

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

Annoncepriser
Foreningsbladet

HUSK at:
for Øster Nykirke Sogn
Når man støtter Foreningsbladet
er man med til at udvikle og
for ØSTER NYKIRKE SOGN
vedligeholde
1/8 side 730 kr./år
+ moms sammenholdet i det
lokale
miljø, samtidig med, at man
1/8 side 750 kr./år + moms
1/4 side 1300 kr./år
+ moms
hjælper
til at gøre det attraktivt at
1/4 side 1375 kr./år + moms
bosætte
sig i lokalområdet..
1/2 side 2500 kr./år + moms
1/2 side 2600 kr./år + moms
Man risikerer at øge sit
kundekartotek…
1/1 side 4900 kr./år + moms
Henvendelse:

Foreningsbladet

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:
Når man støtter Foreningsbladet
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Restaurant Ålbækken
www.aalbaekken.dk
restaurantaalbaekken@gmail.com
Ålbækvej
20,Nykirke
Thyregod,
7323 Give
Øster
Idrætsforening
Ø. NYKIRKE Din lokale
i Vonge-Kollemorten
området
Ø.30
NYKIRKE
Tlf.idrætsforening
51 09
64
Her er
plads til alletil
indenfor
håndbold,
FølgI.F.
os løbende ved
tilmelding
vores fodbold,
nyhedsbrev
via ovenI.F.

Book gardinbussen • mie@bjarnholtgardiner.dk • Tlf. 75 80 34 34

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 ØNIF badminton junior
Af Kevin Byskov

V

i har hos ØNIF Badminton junior netop afsluttet sæsonen 2018/2019. Vi har i denne sæson
været 10 tilmeldte spillere til holdet, 4 piger og 6 drenge, med en god aldersspredning fra
årgang 2004 til 2012. Vi sluttede officielt sæsonen d. 8. april med vores klubmesterskab, som
afvikles for 3 grupper hhv. U10, drenge ældre end U10 og piger ældre end U10. Klubmestre
2018/2019 blev Emma, Anders og Karla.
Gruppe
U10
Drenge ældre end U10
Piger ældre end U10
I løbet af sæsonen har vi også været ude og
spille stævner hos klubber i vores netværk for
badmintonklubber i den gamle Give Kommune. I år har vi været i Thyregod, Gadbjerg
og Give, hvor sidstnævnte var Give Egnsmesterskab 2019 i marts måned. Vi fik desværre
ikke en ny egnsmester fra ØNIF Badminton i
år. Men der var også hård kamp om titlerne,
hvor der i alt var tilmeldt 74 ungdomsspillere til stævnet, heraf alene 27 i U13 drenge.
Men det var en hyggelig dag med gode, udfordrende kampe. Desuden fik vi også vist
vores nye, flotte spillertøj frem, som et par
handlekraftige damer var så søde at hjælpe
med at fremskaffe.
Det er i skrivende stund ikke helt afklaret,

Deltagere ved Give Egnsmesterskab 2019,
hvor vi også fik luftet vores nye, flotte spillertøj for første gang.

Klubmester 2018/2019
Emma Rokkedahl Byskov
Anders Bjarnholt Wittendorf
Karla Bjarnholt Wittendorf

Deltagere ved vores Klubmesterskab 2018/2019.

om vi igen i år kan tilbyde sommerbadminton, da vi først har møde med vores netværksklubber 24. april, men vi er naturligvis klar
til at byde tidligere og nye spillere velkommen igen efter sommerferien til en ny sæson
med badminton for juniorspillere. Her kan vi
også byde velkommen til en ny hjælpetræner
gennem ”Unge i front” uddannelsen. Det er
Lasse Stounberg Ravn, der startede badminton-karrieren med at spille i ØNIF, og som
efter en tur forbi klubben i Bredsten nu er
klar til at starte på talenthold i Kolding efter
sommerferien. Lasse også netop hjemvendt
fra DM i U13 A-rækken med guld og bronze
i hhv. double og single. Vi er rigtig glade
for at kunne byde Lasse velkommen som ny
hjælpetræner efter sommerferien.
De bedste sommerhilsner fra
ØNIF Badminton junior.
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Sommerfest 2019
af Keld Nielsen

Allerede nu kan vi fra sommerfestudvalget meddele, at der igen i år er sommerfest i Kollemorten i uge 30. Så husk at sætte kryds i kalenderen. Det hele
foregår som det plejer, og på samme sted. Pladsen ved hytterne i Kollemorten.
Der kommer et mere fyldigt program når tiden nærmer sig.
Lørdag
eller
Søndag

Der sættes telt op og pladsen gøres klar. Har man tid og overskud er man velkommen til at komme forbi og give en hjælpende hånd med.

Tirsdag

Reklamebanko.

Torsdag

Fællesspisning med kondibingo.

Lørdag

Pladsen er åben det meste af dagen. Der startes med gratis morgenkaffe og morgensang.
Traditionen tro er der optog gennem byen hvor alle kan deltage,
så begynd allerede nu at tænke over et festligt indslag til optoget. Husk der er præmier til de bedste indslag.
Hele ugen sluttes af med en stor fest lørdag aften med dans og
livemusik. Allerede nu kan det afsløres at bandet North Avenue
kommer og spiller.

Søndag
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Så skal pladsen ryddes. Har man ikke for ondt i hovedet efter
lørdagens fest, er man velkommen til at komme og give en ekstra hånd med.

Bygade 34, 7173 Vonge
Mobil: 40 79 78 54 - www.vongenet.dk - Mail: 1944bka@gmail.dk

Rettelse!
I forbindelse med generalforsamlingen i Vonge Antennelaug, har der været oplyst pakkepriser som skulle være gældende 2. halvår 2019. Der har
desværre været en fejl i de oplyste priser, hvilket vi beklager.
De korrekte priser for 2019 er vist herunder.
Med venlig hilsen Vonge Antennelaug / Stofa
Priser Vonge Antennelaug pr. 1. juli 2019 og resten af året:

Lille pakke

Pris pr. måned

pris pr. år

151,09 kr.

1.813,05 kr.

Koda og CopyDan
kr.

50,52 kr.

606,24

Vonge Antennelaug
kr.

25,00 kr.

300,00

226,61 kr.

2.719,29 kr.

340,98 kr.

4.091,70 kr.

Koda og CopyDan
kr.

55,20 kr.

662,34

Vonge Antennelaug
kr.

25,00 kr.

300,00

421,18 kr.

5.054,04 kr.

392,93 kr.

4.715,10 kr.

Koda og CopyDan
kr.

62,45 kr.

749,38

Vonge Antennelaug
kr.

25,00 kr.

300,00

480,37 kr.

5.764,48 kr.

Programafgift

Pris i alt
Mellem pakke
Programafgift

Pris i alt
Stor pakke
Programafgift

Pris i alt

Såfremt du ønsker at vide mere om hvad der sker frem mod leverandørskifte 01. juli, så kig på hjemmesiden: stofa.dk/vonge
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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

Club 99
Af Tove Malberg
Pva. Bestyrelsen Club 99

N

u er sæson 2018/19 færdig og vi takker
alle medlemmer for flittig fremmøde til vores aktiviteter.
Tak til Petanque, Kroket og Tæppecurling
spillerne; I er med til at vi får ekstra penge i
kassen til underholdning mm. Vi har i løbet
af sæsonen haft mange gode foredragsholdere og vi har været i Vejle til bowling og
spisning. En eftermiddag i Kollemortenhus
sammen med Grønbjerg/Langelund, hvor
vi var 79 til hygge med festlig musik, syng
sammen og kaffe/boller/lagkage. I Forårsfest deltog 50 feststemte personer, vi fik dejlig mad og nød god musik, det var en rigtig
dejlig aften.
I skrivende stund har vi endnu ikke været

på udflugt, men det skal vi den 16. maj, og
vi forventer en god tur som vi plejer, med
rundstykker, en enkelt eller 2 til halsen, at vi
ser noget spændende, spiser en god frokost
og på hjemturen drikker vi kaffe og spiser
hjemmebag.
Den 23. maj får vi besøg af Smartex kl. 1415.30, så er der mulighed for at forny sommertøjet.
Den 4. juni kl. 12 er der fælles grilldag ved
klubhuset. ALLE kan deltage.
HUSK! Medbring selv al forplejning.
Vi ønsker alle en god sommer og på glædeligt gensyn til september.

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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