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Årets konfirmander Øster Nykirke

Så er høst tiden her
Mange forenings aktiviteter starter nu igen efter sommerens dvale. Og vi håber at i alle har
haft en fin sommer på en eller anden måde.
Denne gang har vi i bladet lidt om netværk og sammenholdet i Vonge Kollemorten, meget
spejder stof, sangaftener, fra skov til p-plads, Vonge høstfest program og igen info fra vore
lokale foreninger og institutioner.
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”Vi har en grøn uniform i overskud”
Vil du med på eventyr?
Spejdere fra 0. til 5 klasse er klar!!
Hvad kan vi tilbyde?
-

Positive og glade spejdere med et godt sammenhold
Masser af frisk luft og fede oplevelser / ture
Personlig udvikling, der bliver et plus på CV’et
Et fællesskab, hvor du også kan være med til at sætte rammerne
Spejdere, der aktivt ”Rykker verden – med vilje”
Gode rammer både sommer og vinter
Opbakning og støtte under ”oplæring”
Betalte ture og kurser
Dine kvalifikationer:

-

Positiv indstilling
Lyst til at lære fra dig i børnehøjde
Klar til at prøve egne grænser af
Glad for naturen og udelivet
Parat til nye og anderledes aktiviteter / udfordringer
Gå-på-mod
Alder: 18+

-

Yderligere info hos Rosa (gruppeleder):
Tlf. 25 21 19 44
rosalarskj@outlook.dk

-

Find os på:
www.vk-spejderne

Vonge-Kollemorten Spejderne

Vi ser frem til at høre fra dig.

Vonge-Kollemorten Spejderne

Konfirmand billede på forsiden er konfirmanderne i Øster Nykirke:
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, Maria Magelund Olsen, Camilla Pia Karlskov, Laura Heine
Krogager Ibsen, Julie Vindbjerg Nørtoft, Sofie Fisker Lund, Ida Rokkedahl Byskov, Clara Elisabeth Norup Rasmussen, Louise Hyldgaard Schrøder Poulsen
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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
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
keldrising@gmail.com
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening
John Laursen
jl@srpack.dk
40 80 04 31
Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10
Forsamlingshuset:
Kollemortenhus
Jens A. Hansen
24 42 14 21
Kts7323@live.dk
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
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
keldrising@gmail.com
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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
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
ØNIF Håndbold
Mette Hald
40 40 88 32
Mette.hald@jubii.dk

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

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

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

ØNIF Eventudvalg
Sonja Kjær
91 87 70 06
Sonja.kjaer@privat.dk

Vonge-Kollemorten Spejderne
(KFUM)
Gruppeleder
Rosa Kjær Jørgensen
25 21 19 44
rosalarskj@outlook.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 Idrætsforening,
Hovedafdeling
Formand Erna Storgaard
25 27 78 80
onif.formand@gmail.com

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

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

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

ØNIF Fodbold
Leo Kloster
20 71 51 33
lk@dmmas.dk
ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
lesen@sol.dk

Lilly Jessen
Inge Egsgaard
Ruth Krag Nielsen
Lone H. Weidmann
Tine Attermann
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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
Bygade 103.
ved Michael og Andrea Jeppesen

P

å Bygade 103 bor familien Jeppesen
bestående af Andrea og Michael Jeppesen
samt nogle høns og kyllinger og deres kat
Lady.
Michael som er fra Århus er uddanet
landmand og har arbejdet med landbrug i
mange år. Nu arbejder han som selvstændig
kostvejleder , en beslutning som han har
taget efter selv at have opnået et større
vægttab og har et arbejde ved siden af hos
Danish Agro. Desuden har Michael også
arbejdet med landbrug i Rumænien i 2,5 år.
I Rumænien var Michael så heldig og møde
sin bedre halvdel, Andrea.

lejlighed i Skanderborg
blev for lille. Nu har vi fået 12
000 kvm fordelt på et fantastisk hus, en lille
skov samt stor have og urtehave og 600 kvm
opbevaringsplads - som Michael nyder.
Vi valgte Vonge fordi vi synes at det var det
helt rigtige hus for os, samt at beliggenheden
er fantastisk i forhold til natur, samt afstand
til indkøb og motorvej.

Vi bruger vores fritid på flere
renoveringsprojekter i hus, stald og ikke
mindst Andreas have. Vi har en pæn
køkkenhave og prøver i stor omfang som
muligt at dyrke vores egne grøntsager. I år
har vi til stor glade for Andrea fået vores
drivhus sat op og der bliver der dyrket
masser af tomater, peberfrugter og agurker
og lidt chilli til Michael.
Andrea flyttede til Danmark tilbage i
slutningen af 2012 og er uddannet idenfor
økonomi. Hun har arbejdet i flere år som
kontorassistent hos et transport firma i
Danmark. Efter en del år i Danmark og fordi
hun har et godt sprogøre er Andrea begyndt
at arbejde som tolk med dansk-rumænsk.

Som mange måske har lagt mærke til har vi
et par skilte ved vejen. Der er sikkert nogle

Vi har boet i lejlighed i Skanderborg og
valgte at flytte til Vonge da vi begge er
havemennesker og godt kan lide at lave ting
udenfor. Vi synes at vores terasse i vores
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der har kørt forbi og set at Andrea laver
juledekorationer og blomsterdekorationer.
Det er hendes helt stor hobby og det vil hun
helt sikkert fortsætte med.
Selv med alle vores projekter nyder vi
stadivæk at bruge tiden med familie og
venner, hvor vi sætter stor pris på brætspillet
Settlers og nyder god mad. En anden del af
vores fritid bruger vi på at rejse, hvor en del
er til Andreas hjemland.
Vi vil gerne sige, at vi er rigtige glade for
at bo i Vonge. Vi har fået nogle gode naboer
og vi synes at det er fantastisk at et samfund
på størrelse med Vonge kan have så mange
forkellige aktiviteter. Her vil vi bla. nævne
høstfesten som vi klart vil anbefale til dem
som ikke har prøvet det endnu.

Stafetten gives videre til:
Annie og Palle Bruun
Møllekrogvej 5, Kollemorten

Mindeord

Vores LAYOUT mand gennem rigtig mange år (ca. 18 år). Gert Hansen er i en
alder af 41 år, afgået ved døden, den 5. juni 2019 (Grundlovsdag).
Gert Hansen var i alle årene meget stabil, og havde godt styr på , at sætte bladet op.
Indlæggene kom imellem hans egne mail, de skulle holdes adskilt, så der var meget arbejde med det.
Jeg kan huske, billederne skulle fremkaldes, og så sendes med posten, for at blive
scannet og sat i bladet!
Ja, der er sket meget i årenes løb!!
Gert har været syg af kræft en tid. Han døde på Sct. Maria Hospice, Vejle, havde
selv forberedt det meste omkring begravelsen.
Så også der , havde han styr på det.
Vore tanker går til hans forældre i Vonge, at
miste en søn i sin bedste alder,
må være svært.
Ære være Gert Hansen`s minde.
På bladudvalgets vegne
Lilly
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Netværk Vonge Kollemorten
Af Else Marie Nissen

F

acebook giver en mulighed for at holde de
sociale kontakter ved lige samt en mulighed
for at finde nye fællesskaber på tværs af interesser. Derfor lavede jeg i sin tid gruppen
“Netværk Vonge Kollemorten”
Inspirationen til gruppen fik jeg fra en gruppe jeg havde været med i, i Vejle nogle år forinden. Den hed “Singlenetværk Vejle - SNV”
og havde samme formål - at skabe netværk
på tværs.
Vi startede med at være ca. 10 medlemmer
og med tiden er det blevet til over 1.500
medlemmer i den gruppe.
Det unikke ved den var, at vi kunne mødes,
når vi havde lyst, til det vi havde lyst til. Hvis
fx. jeg sad og følte mig alene kl. 16.00 og
ville i biografen kl. 19.00 og se en bestemt
film, så kunne jeg skrive det som begivenhed
inde i netværket og inden jeg vidste af det
var vi 8, der ville ind og se samme film. Så
havde vi en biograftur og inden længe havde
vi aftale om spisning forinden.
Derved havde man altid nogen det kunne
hjælpe med en flytning, havde lyst til at
spille matador, tage på fisketur, sommerferie
eller andet, der nu var relevant for den enkelte. For den aktive facebookbruger kunne
man dermed skabe fællesskab på trods af
singlelivet.

blevet skrevet 185 opslag. Brugerne i gruppen er kønsmæssigt fordelt på 57,8% kvinder og 42,2 % mænd.
Der er mulighed for at lægge dokumenter ind
i gruppen, som vi alle så kan søge frem. Det
kan være arbejdsplan til høstfesten,
indkaldelser til årsmøder, fælles information,
invitationer, arrangement kalendere, opmærksomhed omkring forskellige foreninger
samt træningstider i hallen. Mulighederne er
mange og jeg opfordrer til, at så mange så
muligt bruger den, da brugerfladen er kæmpestor for så lille område at være.
Vi bruger gruppen forskelligt og mulighederne er endnu store for, hvad vi kan bruge
gruppen og hinanden til.
Nu er jeg optaget af, hvordan vi som civilsamfund kan være endnu bedre til at
hjælpe hinanden og være opmærksomme
på hinanden. Derfor skal der også skabes
en opmærksomhed omkring ensomhed samt
hvordan vi får dem, som ikke er på Facebook
med i fællesskabet, eller ikke selv er gode til
at søge fællesskabet.
Jeg håber, at flere vil tage del i netværket
og at vi på tværs af aldre og interesser kan
være med til at gøre Vonge og Kollemorten
til stærke selvstændige landsbyer, der vil en
fremtid sammen.

Facebooksiden ”Netværk Vonge Kollemorten” er blevet oprettet i den samme ånd.
Fakta om gruppen er, at i juli 2019 er vi nu
936 medlemmer i gruppen, hvoraf 908 medlemmer betragtes som aktive. Det vil sige, de
tjekker eller skriver nyheder i gruppen. Der
er flest besøgende i weekenderne og særligt
om søndagen. De seneste 2 måneder, er der
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v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give
Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

Radio- og TV-reparationer

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

Vonge-Kollemorten
Hallen
Hallen er omdrejningspunkt for
mange aktiviteter, såvel sportslige
som kulturelle.
Skal du holde fest, kan du leje
cafeteriet med plads til 80 personer.
Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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Sammenholdet
Af Else Marie Nissen

F

orestil dig en fremtid, hvor der i Vonge findes et sted du kan komme videre med det du
lige har brug for hjælp til; det kunne være du
er ordblind voksen og gerne vil have hjælp
til at læse papirer, bestille hjælpemidler, eller
lære at læse og skrive. Det kan være hjælp
til lektielæsning for og med unge/børn, historiefortællinger, du er voksen og har fået
børn og nu vil du gerne tage en uddannelse
eller efteruddannelse digitalt og har brug for
et sted at være og mødes fælles og ikke være
for langt væk hjemmefra imens.
Det kan være du sidder i en personlig krise
og godt kan bruge en at snakke med, en som
er uvildig, og som ikke koster 1000 kr. i timen. En ven - en der, lytter og hjælper.
Det kan være du skal finde en ny retning og
har brug for noget coaching. Coaching, der
vil kunne få dig til at se, hvor du gerne vil
hen og få dig tilbage på sporet. hvor vi kan
regne med hinanden og forvente at få hjælp
til at komme videre med en problemstilling.
Vi kunne lave det således, at vi havde et kartotek over, hvem der vidste noget om hvad,
og hvor vi kunne låne viden fra hinanden for
at kunne komme videre, om det så gjaldt en
tagrende, en bærbusk, en familiekrise, budgetlægning, skolearbejde eller andet som vi
alle kender til og går og bøvler med.
Projektet er kæmpestort, og derfor kan vi
ikke klare det alene. Det kan også være, at vi
når vi sidder sammen, kan udvikle så meget
på ideerne at nogle af dem realiseres og andre lægges i skuffen igen.
Vi vil dog gerne gøre et forsøg, og vi vil bede
om jeres hjælp.

I efteråret - altså fra oktober måned og ca. 6
måneder frem - har vi brug for ti mentorer og
ti mentees, der frivilligt har lyst til at kaste
nogle timer ind i dette projekt.
Til kommende mentorer:
Tak fordi I melder jer til dette projekt. Opgaverne vi skal løse kan tidsmæssigt variere,
alt efter hvem der har behov for hjælp, og
hvad de har behov for hjælp til. I gennemsnit
forventer vi dog I kommer til at bruge i gennemsnit 1 time om ugen på mentoropgaven
på de 6 måneder. Altså ml 12-24 timer i alt er
forventningen. Det kan dog vise sig at være
meget mindre, alt efter, hvad folk har brug
for hjælp til. 1-5 timer kan altså også være
tilstrækkeligt i nogle tilfælde. Det vigtige er
altså at I byder ind, hvis I har lyst til at prøve, og I forpligter jer ikke mere, end at det
skal svare til at give en hjælpende hånd til en
“nabo” der har brug for det. I støtter med det
I kan, og skal ikke kunne noget specielt, men
lære fra jer af det I allerede ved og kan give
af viden til andre.
•

Jer som melder jer til opgaven, får
et mini kursus af Erna Storgaard og
Else Marie Nissen i de moralske
aspekter og metoden vi skal anvende, for at kunne være forbundet til
opgaver med mennesker vi bor i by
sammen med.
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Til kommende mentees:
Mentees er navnet til jer der har en problemstilling eller et emne I tænker en mentor kan
hjælpe med eller I gerne vil komme videre
med…
I er de vigtigste for projektet.
Det kan være svært at bede om hjælp, men
muligheden her vil gøre det lettere - du er
ikke forpligtiget over for noget sundhedssystem, der er ingen diagnoser eller pegen fingre. Du får bare nogle råd og en hjælpende
hånd og har ikke betalt en krone for det, til
gengæld har du måske fået en ny ven eller
en tro på, at vi herude i Vonge og Kollemorten vil hinanden det godt. Næste gang er det
måske dig der giver en hjælpende hånd med
noget som DU er god til.
“Sammenholdet” - hvad er det egentlig?
Det er grundlæggende et forsøg der handler
om at få mere af det de tilbyder i storbyerne,
ud på landet. Vi vil gerne sikre vores overlevelse som landsbyer og derfor er det vigtigt,
at vi opfinder nye måder at hjælpe og bruge
hinanden på. Vi har brug for udvikling i de
små byer og vi har langt til nærmeste kommunekontor, sygehus, sundhedshus og anden relevant hjælp. Nogle gange trænger vi
bare til nogle udenforstående at snakke med,
så vi kan finde hoved og hale i det hele.
Her kan vi hjælpe hinanden. Vi vil gerne
snakke med jer om at skamme sig over ikke
at hilse på en syg person ved købmanden, el-

ler vide at naboen har en depression og ikke
turde gå ind og give et kram og uge hej. Vi
vil gerne opfordre til, at vi tør blande os mere
i de ting der er vigtige og betydningsfulde.
Ikke for os selv, men for hinanden.
Vi vil gerne synliggøre, at INGEN kan det
hele selv. Alle har brug for hinanden eller
hjælp, for at kunne nogle ting, hvad enten det
er bogligt eller praktisk, socialt eller alene.
Man kan godt både være mentor for en og
mentee for en anden.
Hvis vi får nogle praktiske hjælpere eller
mentorer/mentees der gerne vil hjælpe med
at få arrangeret nogle oplæg og foredrag i
Vonge eller Kollemorten i perioden, eller
nogen der finder interessante oplæg andre
steder, som vi sammen kunne følges til, så
er I også meget velkomne til at henvende jer.
Debatter og dialoger om moral og etik, bogklub eller andet der kunne hjælpe os til at
sammenhold omkring nogle aktuelle temaer,
noget der betyder noget for dig, og giver mening i din hverdag, det behøver ikke være
noget ”stort og fancy” men gerne helt nede
på jorden, der hvor vi alle får viden og inspiration til at gøre noget for hinanden.
Derfor denne opfordring til alle om at melde
sig, uanset hvor du er i livet og hvad du laver til daglig, bare det, at du synes det kunne
være noget for dig er nok.
Ring eller skriv til Else Marie Nissen på
telefon 30898454 / mail ditprojektermit@
gmail.com eller Erna Storgaard på telefon
22259030 / mail ernastorgaard@gmail.com

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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Sæsonstart hos Vonge-Kollemorten Spejderne
Kom og vær med
En forhåbentlig god sommer / sommerferie er ved at være ovre. Mange er tilbage på
arbejde og et nyt skoleår er atter i gang. Med skolestarten følger opstart af diverse
fritidsaktiviteter, og her er spejdernes tilbud selvfølgelig også med.
Har du et barn, som skal starte i 0.-5. klasse efter sommerferien?
Kan han / hun lide at være ude i naturen og bruge alle sine sanser?
Er han / hun parat til nye udfordringer hver uge / hver 2. uge?
Kan han / hun lide at lege og have det sjovt sammen med sine venner?
Hvis dette er noget for dit barn, så mød op og se, hvem vi er, og hvad vi laver
Han / hun vil få en masse udfordringer, men helt
sikkert også en masse oplevelser 
Bliv spejder hos Vonge-Kollemorten Spejderne
og det sjove er allerede begyndt!!
Vi mødes:
Bævere (Bh. klasse / 1. og 2. klasse): onsdag i ulige uger fra kl. 16.45 til 18.15
Ulve (3.-5. klasse): hver onsdag fra kl. 16.45 til 18.15
På vores hjemmeside www.vk-spejderne.dk kan du bl.a. finde programmer med datoer for
spejdermøderne (peg med musen på ”Enhed” og klik på den enhed, som dit barn tilhører og
download programmet).
Vores værdier
I vores gruppe har vi følgende 5 værdier:
*Alle er med (vi forsøger at tilpasse niveauet, så alle kan være med i aktiviteterne)
*Oplevelser (vi laver bl.a. ture ud i det blå, er med på store lejre, deltager i turneringer &
DM)
*Sjov og leg (legen er altid med, vi kalder det leg med mening og leg for livet)
*Udfordringer (vi udvikler spejderne gennem udfordringer, og giver dem mere og mere
ansvar)
*Sammenhold (vi taler pænt, og motiverer spejderne til at respektere / tage ansvar for hinanden)
13
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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”
14

v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give
Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Siden sidst
Ved udgangen af denne sæson har vi desværre måttet taget afsked med en af vores ulveledere
samt en af vores unge ledere, som har været i gruppen i 14 år, men nu skal videre på universitetet. Udover at det er trist at skulle sige farvel, betyder det også, at vi igen skal rekruttere
nye ledere. Før sommerferien uddelte vi et stillingsopslag i postkasserne indenfor bygrænsen
i både Kollemorten og Vonge og samme opslag kom op at hænge ved de to købmænd. Desværre har der i skrivende stund ikke været noget respons på opslagene, og det giver nogle
store udfordringer med at få bemandingen i enhederne til at gå op.
Sidste år valgte bestyrelsen at samle lederkræfterne hos de spejdere, der går i 0.-5. klasse, dels
for at styrke sammenholdet blandt lederne i enhederne, og dels for at give mere rum til, at der
er plads til lidt fravær ind imellem. Dette vil vi fortsat prioritere, og derfor vil vi også i den
kommende sæson satse på aktiviteter for denne aldersgruppe
Vi har dog hårdt brug for 2 nye ledere, hvis vi skal fastholde vores nuværende aktivitetsniveau for spejderne. Læs derfor gerne vores stillingsannonce her i bladet, mon ikke det kunne
være noget for dig??
Lidt om os
Vi holder til på Hærvejscenteret, dels i lokaler ovenpå Børnehaven Kolbøtten og dels på spejderpladsen, hvor vi har et dejligt grønt område med en hytte, 2 shelters, et hængekøje ”hotel”,
bålplads og egen ”raftegård”, så vi også kan pionere stort.
Du kan også finde os på

Vonge-Kollemorten Spejderne.

På Facebook kan du følge vores mødeaktiviteter, ture og lejre og vores igangværende projekter (pt. er det om- og tilbygning af vores hytte). Du kan også følge støttegruppens indsats
for at lave gevinster til vores tombola. Spejderne og deres forældre / bedsteforældre mødes
den 1. lørdag i november for at lave gevinster til tombolaen, men forud for denne dag mødes
støttegruppen for at lave det, som spejderne dels ikke kan lave (ex. quilling øreringe), og dels
forberedes ting til gevinstfremstillingsdagen (ex. at klippe julehjerte til fuglebolde og ugler i
traktorslange, så de er klar til at blive syet / monteret / samlet). Støttegruppen mødes 3 timer
ca. hver 6. uge hos Bente Hansen i Kollemorten, og gruppen kan godt bruge flere hænder. Alle
med lysten til at give en hånd med, kan være med. Du behøver ikke at have nogen tilknytning
til spejderarbejdet i øvrigt, og du skal ikke forberede noget – du kommer bare. Har du spørgsmål til støttegruppens arbejde, kan du kontakte Bente på tlf. 25 54 14 42.

Vi håber i den kommende sæson at kunne
byde velkommen til flere nye spejdere, ledere og hænder til støttegruppens arbejde.
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Spejdere dyster også!

Distriktsturnering set med spejder- og lederøjne.
Af Lærke Mortensen og Rakel Kristensen

J

eg hedder Lærke og går til spejder i
Vonge-Kollemorten. Jeg har netop været til distriktsturnering, som er en slags
konkurrence i at være spejder. Normalt
konkurrerer man i alders inddelte patruljer ex. senior, trop, junior, ulve eller
bæver, men da vi kun er 3 medlemmer i
vores trop, fik vi lov til at lave en blandet patrulje. Patruljen bestod af 1 seniorspejder, 3 trop spejdere og 2 ulve - alle i
alderen fra 10 til 17 år.

Det startede med, at vi alle skulle mødes
på Thyregod station. Derfra skulle vi ud
på et løb. Et løb går ud på at klare en
række meget forskellige opgaver, som
man får point for. Vi skulle til Thyregod
spejder hytte og partere fisk, som skulle
bruges til aftensmaden. Der skulle vi
også klare en førstehjælps opgave. Opgaven gik ud på at forklare, hvad vi ville
gøre i en ulykkessituation, hvor en havde
skåret sig i hånden, og vennen var kommet til skade, i forsøget på at hjælpe. Efter opgaven skulle vi gå 7 - 8 km med
16

yderligere poster med opgaver undervejs. En af opgaverne gik ud på at lave
blink til den fiskestang, vi havde forberedt på forhånd. Fiskestangen havde vi
selv lavet fra bunden, og den fik navnet
Else. Else og vores stander Knud Kurt
skulle vi have med os overalt på turen.
En stander er en lille flagstang / kæp med
læder flag og er patruljens ekstra medlem.
Da vi ankom til det fælles overnatningssted (Kulsø Spejdercenter), skulle vi i
gang med at lave vores egen lejr med det
samme. Kort efter begyndte vi også at
lave mad. Vi skulle bruge fisken fra tidligere, og fik yderligere ingredienser udleveret. Der var to dommere, der skulle
smage på maden og gi’ en bedømmelse.
Vi havde begrænset tid til opgaven, og
maden skulle afleveres præcist 18.42 ellers ville det koste point. Vi lavede kartoffelmos, karryfisk, stegte skinketern og
bagte fladbrød og dommerne var vilde
med vores mad.

men. Vi skulle derefter på et løb mere,
hvor vi efter at have løst en post fik udleveret en ting som vi skulle bruge senere. Vi fik for eksempel en presenning
et sted, og ved en anden post et reb. Et
tredje sted fik vi en rafte, og alle disse
ting skulle vi bære med rundt fra post til
post. Afslutningsvis skulle vi lave et sejl
som også gav point.
Derefter var der fælles afslutning, hvor
alle point blev gjort op, og vindere for
bævere,
ulve, junior, og trop skulle findes.
Senere på aftenen var der fælles lejrbål
for alle patruljer, hvor der var tid til snak
og hygge. Ved lejrbålet fik vi at vide, at
der ville blive et natløb, hvor det ikke var
et krav at alle skulle deltage, men man
skulle aflevere en opgave for at få en ny
opgave. Der var altså mulighed for at
tjene ekstra point. Hver time var der mulighed for en ny opgave. I vores patrulje
var vi i gang hele natten. Undervejs sov
en eller flere fra patruljen i vores bivuak,
men der var hele tiden mindst 3 spejdere,
der var vågne og i gang med en opgave.
Vi lavede bl.a. en pibe ud af træ, en sømandsknobs tavle, en båd af ler og pionerede en fisk (pionere er at binde pinde
sammen kun med reb).
Mille og jeg var vågen hele natten, mens
andre sov en lille smule, og sammen fik
vi tjent en masse ekstra point. Det var
hårdt at være oppe og derfor snakkede vi
undervejs sammen om, hvem der havde
brug for at sove, og hvem der kunne klare en post mere.
Næste morgen skulle vi pakke vores lejr
sammen, så man ikke kunne se vi havde
været der. Dvs. vores bivuak skulle pakkes ned, bål stedet skulle igen dækkes
med jord, og alt grej skulle pakkes sam-

Fordi vi havde arbejdet natten igennem,
hvor mange andre havde valgt at sove,
havde vi tjent så mange ekstra point at vi
vandt. Det var superfedt
Skrevet af Lærke Mortensen

I weekenden den 27.-28. april var de
ældste spejdere fra Vonge-Kollemorten
gruppe til distriktsturnering. En distriktsturnering er lidt lige som et håndbold eller fodbold stævne. Deres patrulje
bestod af 6 friske piger, og de valgte patruljenavnet Hærvejsbøllerne. De havde
forberedt sig til at kunne klare alverdens
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udfordringer gennem hele turneringen,
hjemmefra. Årets distriktsturnering
havde temaet “På dybt vand”, hvilket
de fleste aktiviteter afspejlede. Patruljen
havde derfor fået til opgave at fremstille
en fiskestang hjemmefra, som de skulle
bruge i løbet af de forskellige aktiviteter.

Distriktsturneringen startede kl. 10:30 på
Thyregod station, herfra blev de dystende patruljer sendt ud på et o-løb i Thyregod by. Da de havde forsøgt sig med
det, skulle de rense 2 fisk til deres aftensmad, inden turen gik til Kulsø Spejdercenter. På gåturen til Kulsø var der nogle
få poster undervejs, den ene indebar at
hjælpe nogle “tilskadekomne” med det
førstehjælp pigerne heldigvis havde lært
hjemmefra. Da spejderne ankom til Kulsø Spejder Center skulle de bygge lejrplads og lave deres egen aftensmad over
bål. Aftenen sluttede af med et hyggeligt
lejrbål, hvor der selvfølgelig kom nogle
fiskere forbi og underholdt.
Efter lejrbålet var det tid til natløb, patruljerne kunne en gang i timen modtage
en opgave gennem hele natten. De bestemte selv om de sov på skift og hvor
mange opgaver de ville nå. Nogle valgte
at gå i seng før den første post blev udleveret, andre blev oppe og klarede poster
indtil kl. 1 om natten. Efter kl. 1 var det
kun Hærvejsbøllerne (og få ledere) der
var vågne, de fortsatte med at kæmpe og
klarede sig, trods skybrud mm, igennem
alle opgaverne i løbet af natten.
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Klokken 7 stod alle op og spiste morgenmad, nogle spejdere var blevet mere
våde i nattens regnvejr end andre. Efter
morgenmaden stod den på et systemløb,
hvor spejderne skulle klare en masse poster. Men nogle af posterne skulle løses
før andre, det fik spejderne dog ikke at
vide fra starten af, så det måtte de finde
ud af undervejs.
Da post-løbet sluttede efter frokost og
alle pointene for ALT i løbet af turneringen var blevet talt op var det tid til præmieoverrækkelsen. Her fandt vi ud af at
vores seje piger, Hærvejsbøllerne, havde
vundet turneringen og dermed fik førstepladsen og den tilhørende vandrepokal
(et spyd). Glade og trætte blev det tid til
at komme hjem med en hel masse fede
oplevelser i rygsækken.
Skrevet af Rakel Kristensen.

Sangaftener
af Lilly Jessen

V

ores sangkreds gennem mange år, er klar
til en ny sæson.
Vi starter op i Kollemortenhus, mandag den
26. august, kl. 19.30.
En gang om måneden, gerne sidste mandag i
måneden samles vi til sang, hvor vi har Gudrun til at sidde ved klaveret.
I er altid velkommen til at være med. Der
kommer et opslag op hos vore købmænd,
både i Kollemorten og Vonge.
En sangaften starter med, at vi går turen
rundt, hvor alle bestemmer en sang, inden
vi får vores medbragte kaffe. Efter kaffe/
snakke pausen, er der frit valg, med forslag,
- så der er det med at komme først. Vi når at
synge godt 30 sange, sådan en aften.
Vi synger fra Højskolesangbogen, så der er
mange at vælge imellem. Vi lærer nye sange
og andre bliver genopfrisket.

Alle vore sangbøger har ikke været i gang
endnu.
Hvis lysten er der, så mød op.
Velkommen.

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
19

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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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn
September - Oktober - November
92.Årgang nr.3 - 2019

Høstgudstjeneste

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Øster
Nykirke
22. september
kl. 10:00
Den 22/9 kl. 10:00 holder vi høstgudstjeneste i
Øster Nykirke. Kirken vil være smukt pyntet og vi
skal selvfølgelig synge nogle af vore smukke høstog efterårssalmer.
Kirkekoret medvirker denne søndag.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
”høstfrokost”, når pølsevognen kommer forbi. Her
vil menighedsrådsformand Karl-Holger Kristensen
også fortælle, om året der er gået i Øster Nykirke/
Vonge menighedsråd. Arrangementet er helt gratis.
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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!

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.

2

Bibeldetektiver i kirken
Mellemgruppen i børnehaven Kolbøtten inviteres d. 4. september til at være bibeldetektiver for en dag.
Bibeldetektiver er et nyt tiltag i samarbejde
med vores lokale børnehave. Børnene får
et lille indblik i, hvad kirke, højtider og traditioner er for noget, - selvfølgelig krydret med
bibelfortællinger, musik, skattejagt og andet
sjov. Bibelen er simpelthen et skatkammer af
gode
og dramatiske fortællinger, der rammer noget i os alle
- børn som voksne; - og når vi i september får besøg fra børnehaven,
bliver de selvfølgelig fortalt i børnehøjde.

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

Indvielse af klaver søndag den 8. september kl. 14.00 i
Øster Nykirke Kirke
Vi har længe ønsket os et akustisk klaver. Ikke fordi vi ikke er glade for vores elektriske klaver. Men vores nye tiltag med hverdagsgudstjenester, hvor klaveret anvendes, og hvor der spilles ganske store solostykker, har affødt et behov for et akustisk
klaver. Og når vi har koncert med kirkekoret, plejer vi at sætte el-klaveret i den ene
side og forstærkeren i den anden side, for at hele koret skal kunne høre klaveret
– men efterhånden som kirkekoret er vokset, er det blevet vanskeligere for sangerne at høre klaveret. Et akustisk klaver kan med sine mange overtoner fylde et stort
rum på en helt anden måde. Overtoner er svagt klingende toner, som opstår, når en
tone frembringes. En tone er altså i virkeligheden ikke kun én tone, men en sammensætning af en grundtone (den egentlige tone) og forskellige lysere overtoner.
Overtonerne er med til at understøtte grundtonen. Overtoner er altså ikke noget, som
man lige umiddelbart kan høre, når der bliver lavet et anslag, men de kan kaldes for
”opbakningstoner” til den egentlige tone, og er altså med til at skabe en fyldig tone.
Vi tog kontakt til Ole-Peter Jørgensen fra Vejle Piano Magasin. Han er klaverstemmer, udfører alle former for reparation af klaverer og flygler, og desuden forhandler
han også instrumenterne. Ole-Peter har fundet et helt fantastisk klaver til os. Mærket
er Petrof, som er kendt for deres romantiske, runde og bløde klang. Klaveret skal stå
permanent i Øster Nykirke Kirke. Da vi ikke har konstant varme i kirken, monteres et
”klima-anlæg” inde i klaveret, således at klaveret ikke skal stemmes hele tiden.
Ved eftermiddagsgudstjenesten den 8.
september vil vi glæde os til at præsentere
klaveret. Oven i købet får vi fornøjelsen af
også at høre Ole-Peter Jørgensen spille et
stykke på klaveret! Han er kendt af mange
i vores område, selvfølgelig som klaverstemmer, men også fordi han ofte optræder med sin musik og med fortællinger
om sit liv som klaverstemmer og musiker.
Hele gudstjenesten foregår fra klaveret
denne dag, både præ- og postludium
samt fællessalmer. Desuden solostykket
ved Ole-Peter Jørgensen.
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset.
4

Hvad var det, der skete, da vi passerede de 60?
Sogneeftermiddag den 10. september kl. 14-16 i Øster Nykirke Præstegård,
Springbankevej 10, 7323 Give
Flemming Rishøj, Esbjerg, kommer
og fortæller om PLUS - alderen.
Et humoristisk, tankevækkende og livsbekræftende foredrag om at acceptere livet,
som værende skønt og levende... også
efter de 60, - at vi selv kan gøre rigtig meget til, at vi ”lever” selvom håret er gråt
og benene lidt skæve. Flemming Rishøj
er tidligere sognepræst i Gjesing kirke i
Esbjerg.

Fri entre! - Kaffen koster kr. 25 - Arrangør Øster Nykirke menighedsråd

Efterårets babysalmesang

Vonge Kirke, tirsdag den 17. september kl. 09.30
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:
17., 24. september,
1., 8., 22., 29. oktober,
5., 12. og 19. november (5. november foregår på Plejecenter Sandbjerg sammen med
Thyregod-holdet)
Tilmelding kan ske senest den 12. september til Vibeke Aagaard Jæger på tlf. 29 10
40 22 eller mail thyregodvestersogne@gmail.com. Der er plads til 10 børn på holdet.
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Spillemandsmessen
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke
I samarbejde med sognepræst Diana Elisa Rasmussen opfører Kirkekoret ved Vonge og Øster Nykirke Kirker
Spillemandsmessen sammen med den ene af værkets komponister, Ivan Damgård. Messen blev uropført ved
Danske Kirkedage i Roskilde i 2004, og siden er den meget populære Spillemandsmesse blevet opført i rigtig
mange kirker landet over.
Der er sammensat et orkester bestående af
Ivan Damgård – violin
Erik Sauermilch – violin
Stig Christiansen – harmonika
Lykke Appelon – sang
Camilla Skjærbæk – tværfløjte
Manny Skjærbæk – klarinet
Leif Boutrup – kontrabas
Tekstforfatter er Holger Lissner. Han skriver selv følgende omkring værket:
Den romersk-katolske messe består af en række faste led: Kyrie, Gloria, Laudamus, Credo,
Sanctus, Benedictus og Agnus Dei, og det meste af dens struktur kan også genfindes i en almindelig
folkekirkelig højmesse. Gennem årene har mange forskellige komponister sat musik til disse
messeled, og derfor kan de lyde meget forskelligt.
Spillemandsmessens 2 komponister, Michael Sommer og Ivan Bjerre Damgård, skriver følgende:
For os, der står bag musikken og arrangementerne, har det været afgørende at tage udgangspunkt
i den danske traditionelle dansemusik. Derfor er alle satserne blevet til på basis af en bestemt
danserytme. Vi har ikke været ude på at gøre folkemusikken mere religiøs, ej heller at gøre
kirkemusikken mere verdslig. Men vi kunne ikke stå for den udfordring, der lå i at prøve, om vores
egen folkemusik kan formidle en gudstjeneste på en måde, der kan tiltale en dansk kirkegænger i
det 21. århundrede.
Kirkekoret opførte korsatserne fra Spillemandsmessen ved forårskoncerten den 23. maj i Vonge Kirke. Det har
været en stor fornøjelse at arbejde med denne skønne og iørefaldende musik. Vi glæder os derfor rigtig meget
til at opføre Spillemandsmessen i sin helhed. Det er en musikgudstjeneste. Således er der både bønner,
læsninger, prædiken, altergang, fællessalmer, instrumentalmusik og korsang.

BUSK-gudstjeneste søndag d. 27. oktober i Øster Nykirke kirke kl. 14:00
Børn og unge ud i hele landet er med i forarbejdet til
og afviklingen af BUSK-gudstjeneste. BUSK står for:
Børn, Unge, Sogn, Kirke og her hos os, er det bl.a. sognets spejdere, der inviteres til at medvirke. Det bliver
en utraditionel gudstjeneste på børnenes præmisser
men med mange af de traditionelle led, som vi kender
fra højmessen.

”Stjerne for hinanden”
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Alle helgens dag
Søndag d. 3. november kl. 9:30 i Vonge kirke og kl. 11:00 i Øster Nykirke
Fra gammel tid er det skik, Alle helgens dag, at mindes vore døde. Vi mindes dem,
der gik forud for os; alle dem vi ikke kendte, og dem vi selv har mistet og savner.
Men først og fremmest gælder det, at vi Alle helgens dag sidder sammen med folk,
som også har oplevet en sorg, og det er måske det stærkeste ved lige netop dén
gudstjeneste.
Alle helgens dag falder i år søndag d. 3. november, og der er gudstjeneste kl. 9:30
i Vonge kirke og kl. 11:00 i Øster Nykirke. Navnene på dem, vi har mistet i det forgangne år, vil blive læst op i begge vore kirker, og således mindet – både i ord, i
handling og gennem smuk musik og sang.
I forbindelse med gudstjenesterne vil der blive tændt lys i kirken samt udleveret lys
til at sætte på gravene. Lyset i kirken og på gravene er udtryk for, at vore døde er
midt i blandt os – i vore tanker, i vore sind og i vore hjerter…
Alle og enhver er hjertelig velkommen!
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Musik og kræft – levende musik under kemoterapi
Sogneeftermiddag den 12. november kl. 14-16 i Øster Nykirke Præstegård, Springbankevej 10, 7323 Give.
Margrethe Langer Bro vil fortælle om sit Ph.d. projekt omkring musikkens indflydelse
på kræftsyge mennesker. Foredraget illustreres med smukt klaverspil. Margrethe er
uddannet pianist fra Vestjysk Musikkonservatorium, hvor hun i dag er ansat som
adjunkt.
Margrethe skriver selv om foredraget:

Fri entre!
Kaffen koster kr. 25
Arrangør Øster Nykirke menighedsråd
8

Gospel workshop i Vonge kirke
lørdag d. 16. november 2019
med May Jeznach Madsen og Steffen Bay
May Jeznach Madsen og Steffen Bay har i mange år arbejdet sammen ved gospel
workshops, koncerter og forskellige kor-events rundt omkring i Danmark, men også i
Tyskland og England. De er passionerede og engagerede omkring, at videreformidle
gospelmusikkens livsglæde og medrivende sange til alle som har lyst til at opleve
energien og glæden ved at synge gospel.
May er uddannet musiklærer og er i dag leder af Gospelfællesskabet Sønderborg,
hvor hun leder tre af de fire gospelkor, der hører til her. Samtidig er hun selvstændig
i firmaet ”Consono” - Musik Med Hjertet, hvor hun tilbyder sangundervisning, gospelworkshops for firmaer og workshops for skoler, efterskoler, kirker m.m.
Steffen er uddannet på Det kgl. danske Musikkonservatorium i København og leder
bl.a. 2 gospelkor i henholdsvis Kolding og Bredballe og er en efterspurgt instruktør
ved forskellige gospel events. Steffen er også producer og sangskriver og har skrevet
sange til flere CD-udgivelser ligesom han hver sommer leder højskolekurset ”Kolding
Sommergospel”.

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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Musikgudstjeneste 1. søndag i advent,
søndag den 1. december kl. 10.00 i Øster Nykirke Kirke
Traditionen tro byder vi det nye kirkeår velkommen med en musikgudstjeneste 1. søndag i advent. I år vil Mette Faber Rasmussen (klaver og
orgel) og Martin Kjær Killie (trompet) kaste glans over gudstjenesten.
Mette stammer fra Jelling og er musikalsk set kendt af mange i vores lokalområde, idet hun har haft forskellige organistansættelser bl.a. i Kollerup
og Vindelev Kirker samt Give Kirke. Hun er nu ansat som organist i Grejs
Kirke. Fra MUSA i Jelling, gennem MGK i Kolding og organistuddannelse
fra Løgumkloster Kirkemusikskole er Mette nu i gang med videregående
studier i kirkemusik og korledelse ved Syddansk Musikkonservatorium i
Esbjerg.

Derudover synger Mette i KorDania i Jelling. Hun underviser i klaver og spiller klavermusik til diverse private arrangementer – også som duo eller trio.
Til vores musikgudstjeneste i Øster Nykirke Kirke medtager Mette Martin
Kjær Killie, der spiller trompet. Martin har en kandidatuddannelse fra Syddansk Musikkonservatorium i rytmisk trompet. Han har forskellig koncertvirksomhed ved siden af sit arbejde som trompetlærer ved Varde Musikog Billedskole. Desuden synger han i Vor Frelsers Kirkes kor i Esbjerg.
10

Julekoncert med kirkekoret
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Julekoncert med kirkekoret finder sted torsdag
den 5. december kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke.

Billedet er fra forårskoncerten 2019

Der er rig mulighed for at komme i julestemning denne aften, idet koret synger dejlig
julemusik – både korsatser over kendte julesalmer og andre korværker, der hører julen
til. Solistiske indslag bliver der også plads til. Poul Viller akkompagnerer fra klaver og
orgel. Der bliver også solostykker for orgel, og endelig får menigheden selv mulighed
for at være aktive, idet vi naturligvis også skal synge nogle af de smukke advents- og
julesalmer.
Der er gratis adgang til koncerten
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Thyregod og Vester Kirker
DET SKER I VORES NABOSOGNE:

Spaghettigudstjeneste Torsdag den 29. august kl. 17.00 i Kirkehuset,
Borgergade 4 i Thyregod og Thyregod Kirke. Vi mødes i Kirkehuset til
en lille aktivitet, hvorefter vi går over i kirken til gudstjeneste, hvor den
frække kirkemus Nikodemus selvfølgelig har noget at sige. Derefter
spiser vi sammen i Kirkehuset. Der er tilmelding til spisning ved Gitte
B. Lorentzen på tlf. 5155 4022 eller mail gblo@km.dk. Spisning koster
25 kr. pr. person over 12 år.
Sangaften Torsdag den 5. september kl. 19.30 i Kirkehuset, Borgergade 4 i Thyregod. Vi holder sangaften fire gange om året, hvor der
bliver valgt nogen sange af organist, præst og kirkesanger, som skal
synges. Derudover plejer der at være rig mulighed for at ønske sange.
Aftensang Torsdag den 19. september kl. 19.30 i Thyregod Kirke. Aftensang er en stille aftenandagt, hvor der er tid til refleksion og at nyde
musikken og stemningen i kirkens rum. Der er kaffe i dåbsværelset
efterfølgende.
Sogneaften Torsdag den 26. september kl. 19.00 i Vester Sognehus,
Sejrupvej 12 i Vesterlund. Kirsten Dahl Knudsen kommer og fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra sit arbejde som souschef på
Gudenå Hospice, fortælle om livet og døden og udfordringerne hos
patienter og pårørende. Kaffen koster 30 kr.
Koncert Søndag den 29. september kl. 16.00 i Vester Kirke. Akademidt arrangerer denne koncert med Duo Al Dente på blokfløjte og lut
og den klassiske sangerinde Anna Maria Wierød. Kirken vil live fyldt
med smukke renæssance toner denne eftermiddag. Billetter kan købes i døren.
Sognecaféer Tirsdagene den 8. og 22. oktober, 5. og 19. november
og 3. december kl. 09.30 i Vester Sognehus, Sejrupvej 12 i Vesterlund.
Morgenkaffe og et spændende tema er på programmet til hver sognecafé. Kaffen koster 25 kr.
Koncert Søndag den 27. oktober kl. 16.00 i Thyregod Kirke er der
12

koncert med duoen Calulah. Den lokale kirkesanger Vibeke Aagaard
Jæger synger og spiller tværfløjte, og Terkel Skibdahl fra Holstebro
spiller klaver, guitar og mundharpe. Repertoiret er i den rytmiske genre
og er af kunstnere, de er inspireret af. De vil bl.a. tage udgangspunkt i
den danske verdensstjerne Lukas Graham. Der er gratis entré.
Sogneaften Torsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Kirkehuset, Borgergade 4 i Thyregod. Denne sogneaften kommer Theresia TreschowKühl, som er Rachels mor fra tv-programmet ”Årgang 0”. Kom til denne
spændende aften i det populære tv-programs tegn. Kaffen koster 30
kr.
Spaghettigudstjeneste Torsdag den 14. november kl. 17.00 i Kirkehuset og Thyregod Kirke. Vi starter med en lille aktivitet i Kirkehuset.
Herefter går vi over til gudstjeneste i kirken, hvor efterårets minikonfirmander vil vise, hvad de har lært i løbet af efterårets undervisning – og
mon ikke kirkemusen Nikodemus vil blande sig lidt. Vi slutter dagen
med fællesspisning i Kirkehuset. Der er tilmelding til spisning ved Gitte
B. Lorentzen på tlf. 5155 4022 eller på mail gblo@km.dk. Spisning koster 25 kr. pr. person over 12 år.
Åndehullet Tirsdag den 19. november kl. 17.00 i Thyregod Kirke. Åndehullet er en lille pause i hverdagens stress og jag. Der er kaffe i
dåbsværelset fra kl. 16.45, hvorefter vi går ind i kirken og nyder en
stille stund med musik, stemning og stilhed.
Koncert i Vester Kirke Onsdag den 13. november kl. 19.30 giver Den
nye Salmetrio koncert med egne fortolkninger af nogle af Leonard Cohens sange. Trioen har for nylig udgivet et nyt album med sange af en
nu afdøde canadiske poet, nogle af dem med danske oversættelser
af Anders Dohn og Steffen Brandt. Der vil dog også i løbet af koncerten kunne opleves numre fra Den Nye Salmetrio’s første cd. «Du som
har tændt millioner af stjerner». Trioen består af Anette Buonaventzen,
vokal, Pojken Flensborg, piano og orgel, samt Ulrik Bust, saxofon. Pojken er til daglig organist ved Uldum og Langskov Kirke, hvor Anette
også fungerer som kirkesanger. Der er gratis adgang til koncerten.
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Øster Nykirke kirke

Viede:

29. juni:
Anne & Mads Ringgaard Kaiser

Døbte:

Begravede / bisatte:

26. april:
Svend Dahlsgård Vogensen
3. maj:
Knud Henning Hansen

5. maj:
Noah Ryholl Skjerning
30. juni:
Karen Frida Lindbjerg
30. juni:
Nicolai Fruensgaard Fogt

Vonge kirke

Døbte:

22. april:
Christiane Slot-Henriksen Benikos
11. maj:
Neo Benjamine Juul Jørgensen
11. maj:
Philippa Hagedorn Rasmussen
11. maj:
Astrid Vestergaard Norlyk
9. juni:
August Vingum Rye Lange
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
E-mail:DER@km.dk

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk
Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk
Kirkesanger :
Caroline Christensen
Kirkesanger :
Esther Liboriussen
Kirkesanger :
Lars Petersen
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Dato:
25/8

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

1/9

11. s. e. trin.

8/9

12. s. e. trin.

15/9

13. s. e. trin.

22/9

14. s. e. trin.

Øster Nykirke
11:00 v/GBL

Vonge

*11:00 + konfirmandindskrivning
*14:00 + kirkekaffe
9:30
*10:00
Høstgudstjeneste

29/9

15. s. e. trin.

6/10

16. s. e. trin.

Torsdag
10/10

11:00 v/GBL
9:30

*19:30 Spillemandsmesse

13/10

17. s. e. trin.

______

20/10

18. s. e. trin.

27/10

19. s. e. trin.

14:00 BUSK

3/11

*Alle helgens dag

11:00

10/11

21. s. e. trin.

17/11

22. s. e. trin.

24/11

S. s. i kirkeåret

1/12

1. s. i advent

______
9:30 v/GBL

9:30
9:30

9:30
11:00 v/GBL
*10:00 Musikgudstjeneste

* Se omtale i kirkebladet
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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Fra skov til p-plads
af Diana Hansen

D

e første planer om udvidelse af p-pladsen
i Vonge blev der talt om allerede tilbage i
2004, da vores daværende præst Dorte fortalte Kristian Tolborg, at vi gerne ville købe det
stykke skov ved siden af den nuværende pplads, som ofte er for lille. Derefter forhandlede vi med Kristian Tolborg og den 17. september 2010 købte vi en bar skovbund. Hvis
vi havde købt skoven med træer på skulle vi
genplante det, så derfor blev træerne fældet
inden købet. Det er endnu en af de mange
regler, vi hele tiden skal tage hensyn til, da
skoven så var blevet fredskov.
D. 4. april 2013 fremlagde vores tidligere
graver, Jesper Goth, de først planer om en
ny p-plads. Det skulle bare være en stor grus
plads ligesom den gamle parkeringsplads.
Det var Stiftet imidlertid ikke enig i; der
skulle være græs på den nye del af p-pladsen.
Så vi gik i gang med at få lavet en tegning
og nogle ideer til, hvordan den nye p-plads
skulle se ud.
Vi var på dette tidspunkt også i gang med at
bygge et maskinhus ved Øster Nykirke og da
vi alle har arbejde ved siden af, blev det lidt
for mange projekter, så vi lagde p-pladsen i
bero.
D. 10. maj 2016 var vi ved at være færdige

med maskinhuset og kunne nu gå i gang med
p-pladsen igen. Vi har i mellemtiden fået ny
graver og Tina Kiær lavede nu et udkast til,
hvordan hun mente p-pladsen skulle se ud.
D. 16. august 2016 udarbejdedes der en
målfast skitse af SWECO. De lavede et flot
stykke arbejde. Projektet skulle derefter godkendes ved Stiftet, Provstiet og af landskabsarkitekt Mette Faurskov. Vi snakkede rigtig
meget frem og tilbage, før vi blev enige om,
hvilke lamper vi skulle have, hvor høje de
skulle være og hvilken farve. Vi ville oprindeligt gerne have grus mellem bedene,
men grus måtte vi ikke få, det skulle være
græs! Vi drøftede, hvordan lågen skulle se
ud. Skulle den ligne den ene låge eller den
anden, da vi i forvejen havde to forskellige
låger. Valget faldt på den gamle sorte låge,
som vi har ved indgangen. Og sidst men ikke
mindst drøftede vi beplantningen. Hvilke
planter ville vi gerne have og hvad måtte vi
få? Vi ville gerne komme dyrelivet til gode
og landskabsarkitekten ville også gerne have
noget beplantning, som blev lidt højt. Endelig fik vi lavet et udkast, som vi alle er glade
for.
D. 22. august 2018 var alt godkendt alle
steder og havde været i høringsfrist, og vi
kunne nu indhente tilbud.

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
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Torvet 12 • 7323 Give • Tlf. 75 73 22 00
gb@give-avis.dk • www.give-avis.dk
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7173 Vonge
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• Jord og anlæg
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og underføring
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Vi spurgte tre entreprenører, hvoraf den ene
sprang fra og de sidste to gav tilbud. Det
blev Peter Hald der fik entreprisen. Og så
gik det stærkt! Den 28. december 2018 kørte
vi rundt med Peter og kiggede på to andre
steder, hvor de havde lagt såkaldt skeletmuld
- og dette har altså intet med dem inde på
kirkegården at gøre! Men det er en blanding
af granit og muld, som græs gror rigtig godt
i og bliver meget kørefast, når græsset få fat.

D. 3. januar 2019 blev der tilkørt 420 m3
sand og der blev kørt tilsvarende muld væk.
Midt i januar blev der lagt skeletmuld ud og
der blev plantet træer og buske og græsfrø
blev lagt ud. D. 1. februar 2019 var det grove
arbejde færdigt, så nu manglede vi bare at
græsset skulle gro sig stærkt.
D. 9. juni 2019 holdt vi indvielse af vores
nye p-plads, som vi håber vi får glæde af
mange år fremover.

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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Sommerhilsen fra
Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen

I lang række efter fanen gik alle kolbøttebørn ind til årets totalteater, som havde temaet
Danmark. Der blev sunget nationalsang og derefter blev publikum guidet gennem geografien,
demokratiet og historien om Danmark i børneperspektiv. Det var kulminationen på et år, hvor
Danmark har været det gennemgående tema, og hvor børnene har lært en masse som de fik
vist i forestillingen. Det gik fantastisk og sluttede i fællessang og derefter festlighed med fællesspisning. En hyggelig tradition endnu engang gennemført, denne gang i solskin, som jo
kun gjorde det bedre.

Sommeren nærmer sig og vi skal sige
farvel til vores røde børn – de kommende
skolebørn. De har siden januar været samlet
og sammen haft masser af oplevelser og aktiviteter, som alt sammen er med til at bane
vejen til skolestart. De har arbejdet med slås
kultur og samarbejde og de har lært en masse
om FN og børns rettigheder, som var en del
af Danmarksprojektet. Sidst på året har de
været på skolebesøg en gang i ugen, og de
sluttede med en festlig aften med alle røde
børn og familier. Nu er de alle klar til at
hoppe ud af børnehavelivet og sige goddag
til skolen, og vi ønsker dem al lykke til!
Vi fik i år mulighed for en fælles sommertur ud af huset for alle børn og voksne. Kl. 09:00
blev alle hentet af busser og turen gik til Tirsbæk Strand. Madpakkerne havde Ellen pakket
og så var vi ellers klar. En hel dag i strålende sol med tæerne i sandet – og vist også en del i
vandet! Med krabbefiskeri, sandslot byggeri, sten og muslingejagt… og sørme om der ikke
også kom et cykelbud forbi med is til alle mand. En fantastisk dag for alle børn og voksne.
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Goddag hører også til omkring sommeren. Vi har sagt farvel til de røde børn, men hen over
de sidste måneder og månederne frem, siger vi også goddag til en masse nye børn, som bliver
budt velkommen på Mariehøne- og Billestuen. Også i personalet har vi sagt farvel til Maibritt,
som skulle videre mod nye oplevelser og nye studier, og vi har sagt goddag til Mona, som er
vores nye studerende og til Charlotte, som er ny vikar i huset.
Noget at glæde sig til efter sommeren…
Vi skal i kolbøtten fejre Helle, som til august har 25 års jubilæum som ansat i Vejle Kommune.
Vi skal ønske Helle stort tillykke og fejre det i børnehaven d. 16. august.
Så ser vi også frem til et samarbejde med kirken, som i det nye børnehave år giver os
muligheden for ture til kirken med besøg, fortællinger og oplevelser.
Og så glæder vi os til igen at samarbejde med de mange aktive og engagerede forældre, som
stiller op til arbejdsdage og arrangementer, som tager initiativer og bidrager til, at skabe den
bedste børnehave hverdag for alle i Kolbøtten.
God sommer fra alle i Kolbøtten

25
41

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

TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD 2019/2020

Hold
Trille-Trolde
U7mix
U9mix
U11 Drenge
U13 piger
Dame senior
Håndbold Fitness

Træner
Kathrine Frank
?
(Casper Lerager)
Casper Lerager
Johnni Langthjem Eriksen
Jesper Ravn
Søren Lundfold
Lotte Overgaard
Kresten Albjerg
Henrik Kjær
Pia Thomsen
Trine Lehtonen
Langthjem

Tidspunkt
Torsdag kl. 16.15 – 17.00
Tirsdag kl. 16.00 – 17.00

Opstart
Uge 39
Uge 36

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00

Uge 34

Torsdag kl. 17.00 – 18.15
Fredag kl. 14.15 – 15.15
(fredag kun ulige uger)
Tirsdag kl. 18.00 – 19.15

Uge 34

Tirsdag kl. 19.30 – 21.30
Torsdag kl. 20.00 – 21.30
Torsdag kl. 18.45 – 20.00

Uge 33

Uge 34

Uge 34

Da vi ikke har ret mange U11 piger, er de velkomne til at træne og spille kampe sammen med
U9 mix. Hvis der kommer nok U11 piger til et hold, vil vi selvfølgelig arbejde på at oprette et
hold til dem.
VEL MØDT i Vonge-Kollemorten Hallen, Vonge!

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

Kontaktpersoner:
Ungdom:

Mette Hald tlf. 4040 8832 – mail: mette.hald@jubii.dk
Tina Brødsgaard tlf. 28551332 – mail: tinatbroedsgaard@gmail.com

Senior:

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

Ø. NYKIRKE

I.F.

1868
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Nyt fra håndboldbestyrelsen - Junior
Af Mette Hald
Håndboldbestyrelsen i ØNIF

Så er sommerferien slut og vi er klar til endnu en sæson med håndbold i ØNIF.
Vi håber selvfølgelig, at alle håndboldbørnene er klar til håndbold efter sommerferien, såvel
gamle som nye spillere.
I år får vi desværre ikke noget U13 drengehold, da der ikke er spillere nok. Vi håber til gengæld at kunne starte et U7 mix hold, og som noget helt nyt arbejder vi på at der til efteråret
starter et forældre/barn hold for de 3-5 årige, hvor leg med bold er i højsædet.
Igen i år vil håndboldkaravanen komme forbi. Her vil indskolingsbørnene, samt 3.-4. klasse
komme i hallen i skoletiden og prøve kræfter med håndbolden.
Tirsdag i høstfestugen vil der være håndboldkampe i hallen. Alle vores hold, både ungdom og
senior, spiller mod Østbirk som har sagt ja til at komme til en hyggelig eftermiddag og aften
i Vonge. Så kom og hep på ØNIF!

Sommerhåndbold
Af Michelle Holm Buck
Bestyrelsesmedlem

H

ermed en lille update på sommersæsonen for ØNIF Senior Damer. Dameholdet har igen i
år været tilmeldt DGI indendørssommerturnering. Holdet prøvede kræfter med serie 1, og det
blev da også til en 2. plads i puljen. Henrik Møller Kjær (træner) og Pia Thomsen (holdleder)
har stået i spidsen for denne sommersæson, og det samme vil de gøre i den kommende sæson
efter sommerpausen. Nu bliver det spændende at se, hvor holdet placerer sig i den serie 1
pulje, som venter dem.
Rigtig god sommer til alle!
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Badminton opstart 2019
Juniorer
Mandag den 9. september kl. 17 starter sæsonen igen i Juniorafdelingen. Det er for spillere
fra 7 år til 17 år.
Trænere: Kevin Byskov og Lasse Stounberg Ravn.
Der vil være mulighed for at låne ketcher.
Seniorer
Mandag d. 9. september kl. 19.00, starter sæsonen for senior igen. Der trækkes lod om banerne i hallens cafeteria kl. 19.00.

SØGER INSTRUKTØR TIL SPRINGHOLD!!
Vi vil gerne tilbyde to springhold i den kommende sæson.
Et hold for 0.-2. klasse, som skal hedde noget i retning af ”begynder-spring – leg på redskaberne”. Et begynderhold med fokus på at blive tryg ved redskaberne, have det sjovt og lære
forskellige begynderspring.
Og et springhold for 3.-6. klasse. Vi har været i dialog med Thyregod Idrætsforening om at
slå vores hold sammen med dem, hvor der er mulighed for at træningen kan foregå på Vesterlund Efterskole om hver tirsdag, men mangler instruktører til at tage holdet.
Det gælder for begge hold: Har du interesse i at blive instruktør for et af disse springhold, så
meld dig til en fra gymnastikbestyrelsen hurtigst muligt. Der er rig mulighed for, at du kan
komme på kursus, så at du kan blive rustet til opgaven.
At være instruktør for begynderholdet kræver ikke, at man selv har den store erfaring som
springgymnast – blot at man har lyst til at være aktive og nærværende sammen med børnene. Så kan et kursus eller to, give inspiration til indholdet. Så måske det kunne være noget
for et par forældre med børn i den aldersgruppe?? Overvej det, for børnenes skyld! Det er
virkelig ærgerligt, hvis der ikke kan tilbydes spring i ØNIF i den kommende sæson.

/Lene D. Sørensen
Formand gymnastikafdelingen
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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

Vi glæder os til en ny sæson – håber også I er klar 😊😊😊😊
Her er en oversigt over holdene og træningstider:

Gymnastik sæson 2019/2020
Opstart i uge 37

Forældre/barn 0-3 år

Onsdag kl. 17-18 i gymnastiksalen

Hoppelopperne 3-6år

Torsdag kl. 17-18 i gymnastiksalen

Danseholdet 0-3. kl.

Torsdag kl. 15.30-17 i gymnastiksalen

Girls On Fire 4.-7. kl.

Onsdag kl. 18-19.30 i gymnastiksalen

Puls & Styrke

Tirsdag kl. 19.30-21 i gymnastiksalen

Svedige mænd

Torsdag kl. 19.30-21 i gymnastiksalen

Yoga Rollinger 0-5. klasse

Onsdag kl. 17-18 i skolens motorikrum

Spring

Gerne mandag, men vi mangler instruktører!!!

Tilmelding på ØNIF.dk
Vedr. tilmelding på børne-holdene – husk at tilmeld i barnets navn.

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

www.minlandsby.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne
www.teatergarderoben-give.dk
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Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15
på Bygade i Vonge
20 45 23 78

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

Høstfestugen byder på nye aktiviteter i år
Søndag d. 1. september skydes høstfestugen i gang og i år vil der være nye
aktiviteter på programmet.
Du kan bl.a. se den store gadedyst fredag aften, hvor der dystes i forskellige
aktiviteter, eller du kan besøge den irske bar med live musik. Derudover vil
der i år være kondiquiz og kagekonkurrence på programmet.
Kondiquiz – søndag d. 1. september kl. 14.00
Kirken har i år valgt ikke at holde børnegudtjeneste i forbindelse med høstfesten ugen. Men derimod kan I komme med på en gåtur i Vonges flotte omgivelser, og sæt din viden om Vonge på spil i kondiquizzen. Der vil være 2 ruter
– én på ca. 3 km og én på ca. 6 km. Undervejs vil der hænge spørgsmål om
Vonge, så tag din familie eller din nabo med til en hyggelig eftermiddag, hvor
du måske kan lære noget nyt om din by!
Når vi kommer retur til hallen, finder vi vinderen af kondiquizzen og der vil
være kaffe og kage. Derudover afholdes Vonges kagekonkurrence, hvor du
kan være med til at vælge Vonges Mesterbager.
Kagekonkurrence – søndag d. 1. september kl. 15.00 – 16.30
Er der en mesterbager gemt i dig? Nu har du muligheden for at være med i
Vonges egen kagekonkurrence, hvor der er præmie på højkant til den flotteste
kage. Kagen skal bages derhjemme og medbringes til udstilling i hallen senest
kl. 15.00. Kagerne bedømmes på udseende af byens borgere, så gør dit bedste
og så er det måske dig der løber med titlen som Vonges mesterbager og den
tilhørende præmie.
Det er gratis at være med i kagekonkurrencen, og kage-elskere i alle aldre kan
være med. Du skal blot tilmelde dig på vongebyfest@gmail.com senest d. 30.
august. Der skal være mindst 5 tilmeldte for at konkurrencen afholdes.
Udover de nye aktiviteter på programmet i år, vil der naturligvis stadig være
banko, optog, fugleskydning og alle de aktiviteter der hører til en god høstfestuge. Se detaljer i programmet.
Høstfestudvalget håber på at se jer alle til en festlig uge.
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HØSTFEST PROGRAM 2019
Søndag d. 1. september
14.00-16-30

Kondiquiz og bagekonkurrence
Kondiquiz og bag den flotteste kage konkurrence

Tirsdag d. 3. september

Håndbold i Vonge-Kollemorten Hallen
Kl. 17.00 U9 Mix – Østbirk
Kl. 17.45 U11 drenge – Østbirk
Kl. 18.30 U13 piger - Østbirk
Kl. 19.15 U13 drenge – Østbirk
Kl. 20.15 Serie 1 damer – Østbirk
(Junior Buchs ølvogn vil være åben)

Torsdag d. 5. september
17.30
17.30-18.30
18.30

Stort reklamebankospil i Vonge-Kollemorten Hallen
Dørene åbnes
Billetsalg til lørdagsfest. Kontant betaling
Spillet starter.
I pausen serveres kaffe og kage
Alle drikkevarer SKAL købes i hallen

Fredag d. 6. september
18.30
18.30
18.30
20.30-23.30
19.00
20.00
20.30-21.00
20.00-22.30
20.00
24.00

Live musik og Gade mod Gade dyst
Junior Buchs ølvogn åbner
Pappas Pizza sælger burger og pizza
Gade mod gade dysten starter
Live musik i det Irske telt ved Kenneth Dupont
Tilmelding til rafleturnering. (Pris 20 kr.)
Sprutbar åbner
Billetafhentning til lørdagsfest (købt over nettet)
Hoppeborge for børn
Rafleturnering starter
Tak for i aften

Vi glæder os til at se jer til en festlig og fornøjelig høstfestuge.
Ret til ændringer forbeholdes.
Arrangør.: Høstfestudvalget
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Lørdag
d. d.
7. 7.
september
Lørdag
september
9.00
9.00
11.30
11.30
12.00
12.00
12.00
12.00
12.30
12.30
13.00
13.00
13.00-14.00
13.00-14.00
16.00
16.00
18.30
18.30

Morgenkaffe,
Optog,
Fugleskydning
ogog
Festaften
Morgenkaffe,
Optog,
Fugleskydning
Festaften
Gratis
kaffe
ogog
rundstykker
i Vonge-Kollemorten
Hallen
Gratis
kaffe
rundstykker
i Vonge-Kollemorten
Hallen
Optog
frafra
Brødbæk
påpå
Mølgårdvej
med
afgående
Optog
Brødbæk
Mølgårdvej
med
afgående
fuglekonge
Gitte
Kyed
fuglekonge
Gitte
Kyed
Optoget
nårnår
festpladsen
(Vonge-Kollemorten
hallen)
Optoget
festpladsen
(Vonge-Kollemorten
hallen)
Stemmesedler
uddeles
Stemmesedler
uddeles
Pandekager
med
diverse
fyld
kan
købes
påpå
festpladsen
Pandekager
med
diverse
fyld
kan
købes
festpladsen
Hoppeborge
til til
børn
Hoppeborge
børn
Fugleskydning
starter
ved
Gitte
Kyed
Fugleskydning
starter
ved
Gitte
Kyed
Hoved
– serieskydning
ligeledes
Hoved
– serieskydning
ligeledes
Borddækningskonkurrence
– pynt
bordet
til til
aftenens
fest
Borddækningskonkurrence
– pynt
bordet
aftenens
fest
Præmie
til til
detdet
mest
opsigtsvækkende
bord
(Ingen
sand)
Præmie
mest
opsigtsvækkende
bord
(Ingen
sand)
Festpladsen
lukker
Festpladsen
lukker
Dørene
åbnes
til til
aftenfest
i hallen.
Billetpris:
250
kr.kr.
Dørene
åbnes
aftenfest
i hallen.
Billetpris:
250
Buffeten
leveres
i åri år
af af
Restaurent
Vedelsborg
(Vejle)
Buffeten
leveres
Restaurent
Vedelsborg
(Vejle)

° ° Billetter
Billetter
købes
købes
via via
bankoverførsel.
bankoverførsel.
° ° Hvis
Hvis
man
man
ønsker
ønsker
at sidde
at sidde
flere
flere
personer
personer
sammen,
sammen,
samler
samler
én én
pengene
pengene
og og
overfører
overfører
til konto
til konto
956095606130284351.
6130284351.
VedVed
overførslen
overførslen
skrives
skrives
antal
antal
personer
personer
og og
navn
navn
på på
dig,dig,
derder
bestiller.
bestiller.
° ° Billetter
Billetter
SKAL
SKAL
betales
betales
senest
senest
mandag
mandag
d. 2.
d. september
2. september
2019.
2019.
° ° Efterfølgende
Efterfølgende
kankan
billetter
billetter
afhentes
afhentes
hoshos
Didde
Didde
Lundfold
Lundfold
enten
enten
torsdag
torsdag
til banko
til banko
eller
eller
fredag
fredag
aften
aften
vedved
Vonge-Kollemorten
Vonge-Kollemorten
hallen.
hallen.
° ° Entre
Entre
100100
kr. kr.
uden
uden
mad
mad
Spørgsmål
Spørgsmål
ang.
ang.
billetter
billetter
kontakt:
kontakt:
Didde
Didde
Høst
Høst
Lundfold
Lundfold
tlf. tlf.
21975650
21975650
el. el.
Zenja
Zenja
Johansen
Johansen
tlf. tlf.
20769279
20769279
° ° INGEN
INGEN
ADGANG
ADGANG
FORFOR
UNGE
UNGE
UNDER
UNDER
16 16
ÅR ÅR
° ° LEGITIMATION
LEGITIMATION
SKAL
SKAL
FOREVISES
FOREVISES
VEDVED
INDGANGEN
INDGANGEN
° ° INGEN
INGEN
UDSKÆNKNING
UDSKÆNKNING
TIL TIL
UNGE
UNGE
UNDER
UNDER
18 18
ÅR ÅR
° ° DRIKKEVARER
DRIKKEVARER
SKAL
SKAL
KØBES
KØBES
I HALLEN
I HALLEN

19.00
19.00
20.30
20.30
21.00
21.00
01.45
01.45
02.00
02.00

Velkomst
Velkomst
ogog
letlet
musik
musik
til til
spisningen
spisningen
Præmieoverrækkelse.
Præmieoverrækkelse.
NyNy
fuglekonge
fuglekonge
udråbes
udråbes
”Let`s
”Let`s
Suit
Suit
Up”
Up”
spiller
spiller
opop
til til
dans.
dans.
Musikken
Musikken
slutter.
slutter.
Aftenfesten
slutter.
Aftenfesten
slutter.
Rundstykker
kan
købes.
TakTak
forfor
i åri år
Rundstykker
kan
købes.

35
51

Club 99 ”Gå pigerne”
af Karen Nielsen

Onsdag den 15. maj, havde vi, ”Gå piger-

ne” fra Vonge, besøg fra Tørring ”Over stok
og sten”.
Vi var i alt 37 personer, heraf kun 4 fra Vonge. Vi startede ved hallen, gik ad stierne op
til Mølgårdvej, videre ad Korsbjergvej og
Tinnetvej tilbage til hallen. Her nød vi vores
medbragte kaffe. Det var en rigtig dejlig tur.

Sidste år var vi med ”Over stok og sten” en
tur i Uldum Kær.
Vi mødes hver onsdag kl. 9.30 ved Sandalplads, kører ud til en holdeplads, finder en
afmærket rute, som vi så går.
Der er plads til flere, så kom bare frem, luften har godt af dig.
Håber vi ses!

Club 99 Program efteråret 2019
Af Hanne Jensen

19/9 kl. 12.00     Grill Rørbæk Sø
3/10 kl. 14.00     Kirsten Dalager, Vietnam
15/10 kl. 14.00   Grønbjerg
17/19 kl 14.00    Jubilæum, en overraskelse
31/10 kl. 14.00    Karl Johan Lindecrona, Finland
14/11 kl. 14.00    Margianna Rasoafaranaivo, Madagaskar
28/11 kl. 1.400    Julehygge, en overraskelse
Håber vi ses!
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Club 99
af Tove Malberg

D

en 16. maj tog en busfuld seniorer på udflugt med Club 99. Turen gik til CATHRINESMINDE TEGLVÆRK ved Broager og
undervejs fik vi kaffe/rundstykker med mere.
Det var spændende at se og høre hvordan
man lavede tegl i ”gamle” dage. Vi fik en
grundig guidet tur, som nok var en øjenåbner
om hvor hårdt det har været dengang alt var
manuelt arbejde.
Derefter kørte vi til Gråsten Rådhuskro, hvor
vi fik serveret en fantastisk middag, hvorefter turen tilbage mod Vonge.
Vi standsede lige igen ved Hylkedahl og fik
kaffe og hjemmebag, så da vi landede i Vonge, var vi vist alle propmætte. En dejlig tur
med flot deltagelse.
Håber I alle har haft en god sommer, og er
klar til nyt program.
Club 99 starter op igen den 19. september
med fælles grilldag ved Rørbæk Sø kl 12.
Medbring selv al forplejning.
Den 3. oktober har vi klubdag i Hallen. Program vil blive omdelt først i september, men
kan også rekvireres ved henvendelse til en
fra bestyrelsen.
Vi håber på rigtig god opbakning fra medlemmerne, og husk at sætte X i kalenderen
ved den 17. oktober, hvor klubben 20 års jubilæum.
Kassereren er klar med NYE MEDLEMSKORT for 2019/2020, så HUSK at forny dit
medlemskab!
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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

Æ›lilleklub
Efterårsplan for 2019 - torsdage 13.00-16.00
26.09 Opstart med boller og lagkage
10.10 Stofbilleder
24.10 Hygge og hvad vi finder på
07.11 Julemus
21.1

Julekort

05.12 Juleafslutning kl.12.00

Kaffe kan som sædvanlig købes 10.00 kr.
Brød/ age medbringes selv

Vi glæder os til at se jer

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

Konfirmand billede på bagsiden er konfirmanderne i Vonge kirke:
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, Christiane Slot-Henriksen Benikos, Lærke Lucca Stolt
Saaby, Sara Frost, Mikkel Jørgen Schou, Amanda Brix Heine Rasmussen
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Årets konfirmander Vonge kirke
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