
1

Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

l l25. årgang Nummer 4

www.vonge-kollemorten.dk

Dec 2019-Feb 2020

Julen er på vej 
Så er vejret ved at være koldt igen, og vinter månederne er på vej. Dette blad indeholder lidt 
om Club 99 og dets 20 års jubilæum, hvad som sker hos Vonge købmanden, spejderne, en 
Vonge borger som studerer i Skotland, børnehaven Kolbøtten, Ruth har skrevet et indlæg om 
sin sygdom, vi har lidt fra håndbold, gymnastik og til sidst Æ›lilleklub. 
Når I kommer så langt ønskes I alle en rigtig god jul & et godt nytår!
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Club 99
af Tove Malberg

Vi har fået lagt fliser foran klubhuset; det 
er dejligt at kunne gå tørskoet frem og til-
bage. Stor tak til Velux fonden for tilskuddet. 
Vi afholdt også lige en lille indvielse, hvor 
Harry Warrer klippede den røde snor.

Sæson 2019/2020 er nu godt i gang og som 
sædvanligt startede vi med grilldag ved Rør-
bæk Sø. Der var flot fremmøde og Bøje fra 
Restaurant Aalbækken var på besøg og for-
talte om nyt tiltag med madudbringning. Vi 
har kopier, så spørg blot. 

Vi har haft besøg af Kirsten Dalsager, som 
fortalte om Vietnams kvinder, det var meget 
spændende! 

Vi har flere spændende foredrag på pro-
grammet resten af året, såsom julehygge den 
28/11, hvor vi får gløgg og æbleskiver, har 
lidt amerikansk lotteri, og ellers hygger og 
synger lidt julesange.  Måske har vi en enkelt 
overraskelse i ærmet.

Club 99 har jo også haft 20 års jubilæum og 
som I måske har læst i avisen, blev det fej-
ret med stort kagebord og hygge på højt plan. 
Claus Pape, Torben Spejlborg og Harry War-
rer førte os elegant igennem historien om og 
bag Club 99. Superflot fremmøde af vores 

medlemmer igen. 1000 tak for opmærksom-
heden, gaverne vil komme alle til gode.

Stor tak fra Bestyrelsen Club 99 for je-
res støtte i 2019 - vi ses igen i 2020, hvor vi 
har spændende ting på programmet.
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Sociale og aktive ældre: Club 99
Hanne Hansen
40 62 52 08
hkjvonge@gmail.com

Dagplejen i Vonge-Kollemorten, 
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

SFO2 (Hattehuset)
Torben Spejlborg
75 80 31 99
24 91 67 89
torsp@vejle.dk

Lokalrådet Hatten
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
osternykirkeweb@gmail.com

Kollemorten Borger- og 
Ungdomsforening
John Laursen
jordbaer-john@outlook.com
29 33 20 75

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 - 40 24 70 17 
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

Hjemmeside for lokalområdet  
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com

Landi-Askja, Lokal Islands- 
hesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
kastanjely@mail.dk

Middelalderforeningen  
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
 
Regnbuen/SFO
Torben Spejlborg
76 43 51 23
24 91 67 89
torsp@vejle.dk 

Teatergarderoben 
Astrid Jensen
26 58 32 88
www.teatergarderoben-give.dk

Vonge Antennelaug
Jens Møller
28 35 35 03
1950jsm@gmail.com

Bent Andersen
40 79 78 54
1944bka@gmail.com

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

Øster Nykirke Lystfiskerforening 
anno 2009
Formand Kim Dresler
kim@vongevvs.dk

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

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

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

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

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

ØNIF Fodbold
Leo Kloster
20 71 51 33
lk@dmmas.dk

ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
lesen@sol.dk

ØNIF Håndbold 
Mette Hald
40 40 88 32
Mette.hald@jubii.dk

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

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

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

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

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

Foreningsnøglen

Lilly Jessen ( 40 95 35 87 hattebladene@gmail.com
Ruth Krag Nielsen ( 20 89 55 79 hattebladene@gmail.com
Lone H. Weidmann ( 24 40 72 06 hattebladene@gmail.com
Tine Attermann ( 25 57 60 34 hattebladene@gmail.com

Redaktion
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Jernbanegade 14, 7160 Tørring, 
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk

Tømrermester
Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Bygade 83, 7173 Vonge

Telefon: 26273001
E-mail: minkoebmandvonge@gmail.com

Eva Rand Mogensen

Bredgade 29, 7160 Tørring

Bygade 83, 7173 Vonge
Telefon: 26 27 30 01

E-mail: 0509885@Minkobmand.Dk
Berit Pedersen

TORBENS 
NØGLE & HÆLEBAR

Nøgler - Skopleje
Hundetegn - Skilte

Batterier

Torben Schrøder Jensen
Hærvejen 200

Sdr. Kollemorten
7323 Give

ÅBEN 
Man - Fre  14 - 18

Tlf. 21 67 04 09
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Stafetten
Møllekrogvej 5.
     ved Palle & Annie Langaa Bruun

Det er som om skæbnen havde en finger 
med i spillet, da vi tilbage i 2010 sad i vores 
lejlighed i Givskud og kiggede i hver vores 
avis efter et eventuelt hus. Efter et hurtigt kig 
i Tørring Folkeblad kunne jeg konstatere jeg 
havde fundet HUSET, da Palle, som sad med 
Give-avisen, sagde ”Det har jeg også!” Da 
vi hver især præsenterede huset, opdagede vi 
at det hus, vi begge havde fundet, var huset 
på Møllekrogvej 5 i Kollemorten. Det blev 
starten på vores eventyr her i området.

Palle og jeg mødte hinanden til line dance i 
Tørring i 2009 og flyttede sammen i en lej-
lighed i Givskud med vores daværende hund. 
Det var en fin lejlighed, men ønsket om at få 
vores eget begyndte hurtigt at fylde. Vi vid-
ste, at vi ønskede at blive i området, selvom 
Palle oprindeligt er fra Ringkøbing og jeg 
kommer fra Rask Mølle-egnen. Jeg var netop 
begyndt at arbejde i Brædstrup som skolepæ-
dagog – et job jeg stadig har. Palle arbejdede 
på daværende tidspunkt hos en entreprenør 

i Ejstrupholm. 
Nu er Palle last-
bilchauffør og 
arbejder for en 
vognmand i Løs-
ning.

De første par år 
som husejere 
gik med at dyrke 
vores egne inte-
resser. Palle var 

i sin fritid gymnastik-instruktør i Vonge og 
Daugaard samtidig med han passede sin line 
dance sammen med mig. I januar 2013 fik vi 
vores ældste søn, Esben. Familielivet bekom 
os godt, og i august 2016 kom endnu en søn, 
Rasmus og i oktober 2017 sidste skud på 
stammen; lillebror Loke, hvilket betyder, der 
er fuld knald på herhjemme. Alle tre drenge 
går i institutioner i Tørring. Esben startede 

i sin tid i dagpleje i Tørring, 
gik videre i børnehaven og 
derfra til skole. Vi har været 
meget tilfredse med den pas-
ning, hvorfor vi valgte at hans 
brødre også skulle passes i 
Tørring. Da vi startede med 
pasningen i Tørring var det på 
grund af arbejdstiderne og at 
vi ikke kunne nå at få hentet, 
men det er nu ikke et valg vi 
har fortrudt.

Med tre små drenge i huset er 
det ikke meget tid til forældre-
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Stafetten gives videre til:
       Lone H. Weidmann
 Bygade 80, Vonge

interesser. Jeg startede dog op med line dan-
ce igen sidste efterår efter nogle års pause, 
hvor det bare ikke passede ind i vores daglig-
dag. Kreative sysler er det aftenerne bruges 
på. Rigtigt meget af det vi laver, er børnenes 
interesser. Esben går til gymnastik i Tørring, 
så han er sammen med sine klassekammera-
ter. Rasmus og Loke går på forældre-barn-
holdet i Vonge, hvilket de elsker. Vi er alle 
her i familien STORE fans af Legoland, hvor 
vi på andet år har sæsonkort. Vi kommer der 
tit og ungerne er vilde med det.

Sidste efterår skete der endnu en stor begi-
venhed for os. Palle var faldet på sine knæ 
med en ring i hånden, hvilket resulterede i et 
bryllup. Bryllupsrejsen gik til SeaWest, hvor 

vi havde børnene med. Det blev den helt sto-
re succes, så vi tog afsted igen i september i 
år – vi håber på en årlig tradition.

Se vores hjemmeside

www.Vonge-Kollemorten.dk

Du kan altid få et arrangement eller 

andet med interesse for 

lokalområdet, på siden.

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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Stafetten gives videre til:
       Lone H. Weidmann
 Bygade 80, Vonge

Hvad sker der ved Købmanden i Vonge?
Af Erna Storgaard

Der kom en mail fra Lilly fra redaktionen, og jo så må vi jo hellere svare, selvom vi nu ikke 
synes der sker så meget nyt, men vil da gerne fortælle lidt om mine tanker om Vores Købmand 
Vonge!

Jeg fortæller ud fra mit perspektiv, som nok er noget anderledes end de fleste, der arbejder i 
en købmandsbutik, de har sikkert en vis erfaring med at arbejde i butik, af den ene eller anden 
art, det har jeg så ikke. Jeg er uddannet speditør, men arbejder nu som selvstændig LEAN-
konsulent, og kommer i mange forskellige danske virksomheder for at hjælpe dem med at 
udvikle og optimere.

Fra bestyrelse til en del af staben

Egentlig havde jeg ikke planlagt at skulle være en aktiv del af driften i butikken, da jeg kom 
ind i bestyrelsen for et års tid siden, men det faldt lige pludselig i den retning, og der er be-
stemt noget, jeg synes er spændende, men naturligvis også udfordrende.

Opgaver er der nok af

Der er masser at se til i en butik af vores størrelse; vi skal holde omkostningerne nede, og 
hvordan gør man så det? Jo, man kan jo slukke for lyset, lukke døren og holde varmen inde, 
være opmærksom på fragtomkostninger, når der bestilles varer og naturligvis kigge på 
lønomkostningerne, som vi skal passe på, ikke løber løbsk. Det er nemt at være flere ansatte, 
men det kræver at omsætningen stiger tilsvarende, ellers er det underskudsgivende.

Bare det at bestille varer er ikke ”bare lige”. Hvis vi kigger på kolonialvarer, altså sukker, 
mel, gryn, toiletartikler osv. så bestilles og leveres det kun én gang om ugen, hos os sker det 
om onsdagen i eftermiddagstimerne, hvorefter der ofte er flere paller med blandede varer, der 
skal ind i butikken. Noget der tager tid, og kræver opmærksomhed fra medarbejderne, sam-
tidig med de passer kassen, hjælper ved flaskeautomaten, tager telefonen, udleverer pakker, 
fylder kageskab op, svarer på spørgsmål osv. Jo, der er nok at se til.

Ud over kolonialvarer, skal der jo også bestilles andre varer, noget via håndscanner, andet 
telefonisk og noget tredje via sælgere, der kommer i butikken.

Jeg vil ikke trætte med at fortælle mere om opgaverne i butikken, men jeg er da blevet lidt 
overrasket over så mange forskellige ting, der hele tiden kræver ens opmærksomhed, alt sam-
men noget der skal prioriteres og hver for sig fylder i hverdagen.

Fastholdelse, fokus og udvikling er en vigtig del af driften

Personligt synes jeg det er et dejligt sted at arbejde, vi har meget frie rammer og er i høj grad 
med til at udvikle butikken, hvilket vi hele tiden er nødt til at fokusere på, for vi kan ikke leve 
af at sælge mælk og brød, der skal mere til!

Derfor har vi hele tiden gang i at udvikle, og har i den forbindelse lavet et hjørne i butikken 
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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

Tlf. 75 80 33 41 (bedst kl. 16-18)

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give

Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

Vonge-Kollemorten
Hallen

Hallen er omdrejningspunkt for 
mange aktiviteter, såvel sportslige
som kulturelle.

Skal du holde fest, kan du leje 
cafeteriet med plads til 80 personer.

Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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med brugskunst, hvilket nogle synes er spild af plads og energi, mens andre synes det er fan-
tastisk og sådan er dét jo. Vi kan ikke gøre alle glade altid. Vi ved naturligvis godt, at vi er en 
købmandsbutik, og at vores hovedfokus skal ligge der og det er altid med i bevidstheden, at 
vores nye tiltag ikke stjæler plads fra købmandsvarerne, men der er plads nok i butikken, så 
den problematik kommer vi vist ikke ud i.

Med i udviklingen er også hvilke varegrupper vi skal have i butikken, derfor har vi nu også 
flere glutenfri produkter i butikken, og vi arbejder til stadighed på at lytte og følge de tenden-

ser der er, i forhold til forespørgsler, vel vidende at vi ikke kan skaffe alt, men vi forsøger, 
det gør vi altid.

Hvad skal vi med en købmandsbutik?

Hvad er det så en købmand i et lille landsbysamfund skal? Et spørgsmål man godt kan stille 
sig selv, for vi kan ikke være med på alle parametre. Når det gælder priser, er vi i nogen 
tilfælde (nogen vil sige altid, hvilket dog er en overdrivelse) dyrere end andre butikker, vi har 
ikke det samme udvalg som supermarkederne, men vi er jo også en købmandsbutik, men vi 
kan være med når det gælder:

•	 Det at være en arbejdsplads, også for byens unge mennesker, som er helt fantastiske 
at arbejde sammen med

•	 Det at være et samlingssted for byens borgere, mange får sig lige en snak, for man 
møder jo ofte nogen man kender

•	 Det at være et aktiv for et lokalområde af vores størrelse, børnene kan selv gå til 
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købmanden, byens ældre borgere kan komme til købmanden, også selvom de ikke 
har bil

•	 Det at være et aktivt tilvalg for borgerne i lokalområdet, som har købt anparter, og 
forventer butikken er der

•	 Det at være en virksomhed, der ligesom en del andre lokale virksomheder, er af-
hængig af at vores lokalområde udvikler sig, og ikke afvikles. Skolen fastholdes, 
børnehaven ligeså, tilflyttere kommer hertil, så vi ikke er en død by, men en by, der 
er levende, interessant, spændende at bo i

Alt sammen noget man måske ikke lige tænker over, når man gør sine indkøb, men noget jeg 
rigtig gerne vil slå lidt på tromme for, for det har faktisk en betydning at have en købmands-
butik, også i vores lokalområde.

Bestyrelsen ser således ud

Butikken er ejet af byens borgere, der for lidt over 5 år siden købte anparter á kr. 5000,00 + 
større bygningsanparter, hvilket har betydet at butikken er der i dag. Faktisk blev der samlet 
hele 2,7 millioner ind på omkring 3 uger, hvilket er helt vildt!

Derfor er der også en bestyrelse, som er på valg hvert år. Bestyrelsen ser nu således ud: Ma-
rianne Nymann, Bent Olsen, Lars Olesen, Ulrik Bering Henriksen, Margit Johnsen, Klaus 
Mogensen og Erna Storgaard.

Tak fordi du handler lokalt!

Skiltene ved indfaldsvejene til Vonge siger det meget tydeligt: TAK FORDI DU HANDLER 
LOKALT… DET GØR EN FORSKEL! Bedre kan det vist ikke siges.

Borde og stole udlejes

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

Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.

Mikael Petersen � Tlf 61 63 21 52

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Kollemortenhus

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

udlejes på 
tlf. 75 80 35 33 - 40 24 70 17
jlkollemorten@gmail.com
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De skal lave gevinster og finde sponsorer, der vil sponsorere gaver 
til årets tombola. De skal rundt til os alle sammen og sælge årets jule-
kalender og det er et kæmpe arbejde de unge mennesker lægger i det, så 
derfor er det også vigtigt, vi andre støtter op om dem. 

Vi bruger en hel dag med familie og venner på at fremstille gaver og så gør det jo ikke no-
get vi hygger samtidig.

Vi afholder tombola den 1. søndag i advent i Øster Nykirke hallen til juletræsfesten og 
derudover hos vores 2 købmænd i hhv. Vonge og Kollemorten. Vi er ved købmanden i Von-
ge d. 14/12-19 og ved købmanden i Kollemorten d. 15/12-19.

Overskuddet for både tombola og julekalenderne går til spejderne, således deres ture og 
lejre ikke bliver så dyre for dem og på den måde kan alle komme med.

Så kom og støt spejderne enten til Juletræsfesten, hos købmændene, når spejderne kommer 
rundt eller endnu bedre alle steder!

På forhånd tak for støtten til spejderne!

Lige om lidt er december her…
Af Britt Laursen, Vonge-Kollemorten Spejderne

Nu er vi på vej mod årets sidste 2 måneder og som 
sædvanlig er det en travl tid for spejderne.

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.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Et aktivt lokalområde 
– også på nettet!

www.Vonge-Kollemorten.dk

www.vongekollemorten.wordpress.com

www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
Henvendelse:

Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
 Tlf. 75 80 35 29
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Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf. 75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax 75 80 31 54

ApS

v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give

Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Hærvejens Regnskabsservice
v/Hanne Nørtoft Jensen

Hærvejen 210, Kollemorten
7323 Give

Tlf. 75803636/40872859
Mail: h_t@jensen.mail.dk

Hjælp til bogføring, lønbehandling m.v.
i virksomheden eller på mit kontor

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

VI       AT LAVE DIN
Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien

Kollemortenvej 6, 7173 Vonge. 
Tlf 60 91 87 63

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

 ”SKOVLY”

Mail: 1944bka@gmail.comMobil: 40 79 78 54
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Stegt F læsk m.
Persillesauce

Arrangementet gentages den 1. mandag i:
Marts - April

-såfremt der er tilstrækkelig tilslutning

Kollemortenhus

Mandag d. 3. februar 2020,  kl. 18.30

Kokken garanterer flæsk nok til alle!

TILMELDING senest onsdag, 29. jan. 2020 

Arrangør: Kollemorten Ungdomsforening

Pris pr. voksen kr. 150,- inkl. 1 øl eller 1 vand.
Børn under 12 år: ½ pris.

Tilmelding til Jørgen Mikkelsen, tlf. 28103414
eller

       Kollemorten Borger- og Ungdomsforening       

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

Venlig hilsen

Riis Friplejehjem
-  Et godt sted at bo  -

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave
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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn

Vonge kirke Øster Nykirke kirke

92.Årgang nr.4 - 2019

Desember - Januar - Februar

En præst, jeg engang kendte og som måske ikke var jordens største pæ-
dagog, havde inviteret en børnehaveklasse ind i sin kirke. Det var op mod 
jul og han ville fortælle dem det glædelige under, der skete julenat. I kirken 
var der stillet et fint krybbespil op med både små, søde engle, Maria, Josef 
og det lille Jesusbarn – alt sammen vældig idyllisk og hyggeligt og flot…  
”ALLE er lykkelige”, understreger præsten og spørger så børnene om, 
hvorfor de tror, at det hele er så idyllisk og fredeligt dér i stalden julenat? – 
Hvortil en dreng hurtigt svarer: ”Det er fordi, det hele er lavet af pap…”

Historien, - den har jeg lånt af Johannes Møllehave. Og jeg synes, den på 
mange måder er en fantastisk historie. For altså: det kan han jo ha ret i, - 
den lille dreng… Dét der skete dér i stalden for godt 2000 år siden, det var 
altså alt andet end idyllisk; - det handler om alt andet end perfekte liv…

For prøv lige at lægge mærke til juleevangeliet: Barnet, der fødes – Han 
fødes uden for ægteskab; familieforholdene er rodede – og af alle steder 
fødes Han i en stald, fordi der ikke var plads andre steder. Ja, der er sim-
pelthen fuld plade i rod… 

fortsætter side 2.
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Og alligevel: ja, alligevel er barnet noget HELT særligt. Og dét han fortæller, 
som han ligger dér tandløs i sin krybbe – ja, det er, at det store: glæden, roen, 
kærligheden… alt dét – dét finder vi nogle gange dér, hvor vi slet ikke havde 
forventet det…  

Og altså: det er faktisk juleevangeliet skåret helt ind til benet: at nogle gange 
så skal der altså ikke så meget til, før man mærker juleglæden. Et smil på ga-
den; en håndsrækning; en ven; et lille barn i en stald… 

Jeg håber, at juleglæden når os allesammen i løbet af december…

Dagplejens julegudstjeneste
Onsdag den 4. december inviteres dagplejen til 
en mini-julegudstjeneste i Vonge kirke for de al-
lermindste børn i alderen 0-3 år. Den første guds-
tjenesten begynder kl. 9:00, den næste begynder 
kl. 9:45. Gudstjenesterne er identiske og varer små 
20 minutter. Forældre med børn i aldersgruppen 0-3 
år, som har mulighed for at deltage, er også meget vel-
komne denne dag.  

Skolens juleafslutning fredag d. 20. december  
Sidste skoledag inden juleferien vil der igen være julegudstjeneste i Vonge 
kirke kl. 9:00. Det er en hyggelig tradition, hvor vi i fællesskab tager forskud 
på juleglæden. Minikonfirmanderne opfører krybbespil og vi synger nogle dejlige 
julesalmer.

Hilsner fra præstegården… 



Så vi alle kan få en glædelig jul…

Øster Nykirke og Vonge menighedsråd har mulighed for at give trængende personer og 
familier i Pastoratet julehjælp. Menighedsrådet har udfærdiget et ansøgningsskema 
til formålet, som skal være sognepræsten i hænde senest fredag d. 13. december. 
Ansøgninger efter denne dato kan desværre ikke behandles. Det er sognepræsten 
samt en repræsentant fra menighedsrådet, som begge er underlagt tavshedspligt, der 
behandler de enkelte ansøgninger.  

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos sognepræst Diana E. Rasmussen eller i vores 
lokale kirker, hvor ansøgningsskemaet vil være at finde i våbenhuset.

3

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 ude-
lukkende dåben i fokus. Hvilken kirke, der benyttes til gudstjenesten, besluttes 
af sognepræsten fra gang til gang. 

Den næste lørdagsdåb finder sted lørdag d. 22. februar 2020 kl. 10:30.
Derefter: 
lørdag d. 2. maj 
lørdag d. 22. august 
lørdag d. 14. november

Ud over de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under 
søndagens gudstjeneste!
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Derudover synger Mette i KorDania i Jelling. Hun underviser i klaver og spil-
ler 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 Syd-
dansk Musikkonservatorium i rytmisk trompet. Han har forskellig koncert-
virksomhed ved siden af sit arbejde som trompetlærer ved Varde Musik- 
og Billedskole. Desuden synger han i Vor Frelsers Kirkes kor i Esbjerg.

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 musikguds-
tjeneste 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 lokal-
område, 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.
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Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Julekoncert med kirkekoret finder sted torsdag 
den 5. december kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke.

Der er rig mulighed for at komme i julestemning denne aften, idet koret synger dejlig 
julemusik – både korsatser over kendte julesalmer og andre korværker, der hører julen 
til. Solistiske indslag bliver der også plads til. Poul Viller 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.

Julekoncert med kirkekoret

Billedet er fra forårskoncerten 2019

Der er gratis adgang til koncerten
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NYTÅRSGUDSTJENESTE 

EFTER GUDSTJENESTEN SERVERES

BOBLER OG KRANSEKAGE 

GODT 

NYTÅR! 

31 .

DECEMBER 

VONGE

KIRKE 

KL . 14 :00 
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Sogneeftermiddag den 4. februar kl. 14 - 
16 i Øster Nykirke Præstegård, 

Springbankevej 10, 7323 Give.

Karen Marie Ravn fra Grauballe ved 
Silkeborg.

Hun vil i løbet af eftermiddagen kom-
me med et folkeligt foredrag og lede  
os igennem årstidens sange omkring 
kyndelmisse, hvor solen vender tilba-
ge. Vi synger fra højskolesangbogen.

Der er en pianist ved klaveret som 
spiller med på både rytmiske og klas-
siske sange.

På eventyrrejse i 
højskolesangbogen

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

Nytårsparade ved Hærvejsgruppens spejdere søndag den 12. januar 2020 kl. 
11 i Øster Nykirke

Spejderne vil deltage med fanen og højt humør, når vi denne søndag holder bør-
ne- og familiegudstjeneste i Øster Nykirke. Gudstjenesten forestås af sognepræst 
Gitte B. Lorentzen, Thyregod, som atter kommer forbi med sin kirkemus, Nikode-
mus. Spejderne vil gå med fanen fra Hærvejscentret til Øster Nykirke kirke. 
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Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d. 2. februar kl. 19:00 i

Øster Nykirke kirke

En meditativ aftengudstjeneste hvor den anerkendte harpenist
Joost Schelling medvirker til at skabe den rette stemning, når
det varme lys og det kolde mørke mødes. Joost er �lknyttet
Århus Symfoniorkester.
Under gudstjenesten vil man få mulighed for at tænde et lys.
Et lys for en man tænker på; et lys for fred eller blot som en
symbolsk handling – at den mørke tid
nu har vendt.

Efter gudstjenesten serveres der kjørmes-pandekager efter
gammel dansk skik.
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DET SKER I VORES NABOSOGNE:

Thyregod og Vester Kirker
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Juleknas med Kurts Kor Mandag den 25. november kl. 19.00 i 
Thyregod Kirke. Kurts Kor, som holder til i HUSET i Give, vil denne 
aften synge julen ind. Efterfølgende er der æbleskiver og gløgg i Kir-
kehuset, Borgergade 4. Alle er velkomne til denne hyggelige og stem-
ningsfulde aften. 

Sognecafé Tirsdag den 3. december kl. 09.30 i Vester Sognehus, 
Sejrupvej 12 i Vesterlund. Denne formiddag vil Kirkemusikanterne un-
derholde. Der er desuden kaffe og hyggesnak. Kaffen koster 25 kr. 

Julens 9 læsninger Søndag den 8. december kl. 19.00 i Vester Kir-
ke. Denne stemningsfulde aften vil lokale borgere læse julens ni læs-
ninger skiftevis med fællessalmer og musikalske indslag - en meget 
stemningsfuld aften. 

Julekoncert med Kildernes Kor Onsdag den 11. december kl. 
19.00. Kildernes Kor, som under ledelse af Lars Skovgaard, holder til 
ude i Vester Sognehus hver onsdag aften. Og denne onsdag aften vil 
de smitte os alle med den energiske og livsglade musik, de holder så 
meget af. Vi skal både høre glade og livlige gospelsange og de mere 
stille og eftertænksomme ballader, og mon ikke også, vi får glæde af 
at høre dejlige juletoner… Der er entré.  

Sangaften Tirsdag den 17. december kl. 19.00 i Thyregod Kirke. Til 
denne juleudgave af de fire årlige sangaftener vil der blive quizzet i 
”Hit med julesalmen” – med andre ord vil sangstemmerne blive rørt 
denne aften, og julestemningen vil sprede sig. Der vil blive serveret 
ståkaffe i dåbsværelset og våbenhuset. 



Thyregod og Vester Kirker
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Helligtrekongersaften Søndag den 5. januar kl. 19.00 i Vester Kirke. 
En tidligere eller nuværende sognepræst vil denne aften holde en 
kort andagt i Vester Kirke, hvorefter samme præst vil holde foredrag 
i Vester Sognehus i Vesterlund, hvor der ligeledes vil blive serveret 
kaffe.

Sognecaféer i Vester Tirsdagene den 21. januar, 4. februar og 18. 
februar kl. 09.30 i Vester Sognehus i Vesterlund. Den 21. januar vil 
kirkesanger Vibeke Aagaard Jæger underholde med sang. Den 4. fe-
bruar vil der blive vist Søren Ryge film. Og den 18. februar vil sogne-
præst Gitte B. Lorentzen komme og fortælle, hvad hun har på hjerte. 
Kaffen koster 25 kr. 

Sogneaften i Vester Torsdag den 30. januar kl. 19.00 i Vester Sog-
nehus. Ved denne sogneaften får vi besøg af flyverpræst emeritus 
Kaj Ross-Hansen, som deltog i Vesterlund ved mindehøjtideligheden 
på 75 års dagen for nedskydningen af Royal Air Force piloterne. Kaj 
Ross-Hansen fortæller: Fra katapultsæde til prædikestol er historien 
om en lille lømmel, som fra et godt indremissionsk hjem via opdra-
gelsesanstalt og gymnasiekostskole får opfyldt drømmen om at blive 
jetpilot og præst. Og som siger hvad han mener!!! Kaffen koster 30 kr. 



Øster Nykirke kirke

Døbte:

Døbte:

Begravede / bisatte:

Begravede / bisatte:

Viede:

Viede:
Vonge kirke

31. august: 
Frida Weismann Bøgekvist 
22. september: 
Thilde Madsen 
12. oktober: 
William Helstrup Utoft  

20. juli: 
Maya Bruun Albrechtsen  

7. september: 
Gunnar Johannes Lundsgaard 
11. oktober: 
Niels Ekfeldt Jonassen 

3. oktober: 
Villy Kirkeby Pedersen

31. august: 
Sara Weismann Bøgekvist & Nicklas 
Sidney Weismann Bøgekvist
12. oktober: 
Helene Helstrup Utoft & Kenneth Holm 
Utoft

20. juli: 

Tanya Maria Bruun Albrechtsen & Jan 
Albrechtsen 

14. september: 

Anne Nyborg & Kim Jacobsen Nyborg
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk

Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk

Kirkesanger :
Esther Liboriussen

Kirkesanger :
Caroline Christensen

Kirkesanger :
Lars Petersen

Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk

Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give

Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48

E-mail:DER@km.dk
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GUDSTJENESTE
Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge
24/11 S. s. i kirkeåret 11:00 v/GBL

1/12 1. s. i advent * 10:00 Musikgudstjeneste

8/12 2. s. i advent 9:30 v/GBL
15/12 3. s. i advent * 11:00 Familiegudstjeneste          

m/krybbespil 
22/12 4. s. i advent 9:30
24/12 Juleaften 15:30 14:00
25/12 Juledag 10:00

26/12 2. Juledag 11:00 v/GBL

29/12 Julesøndag 9:30

31/12 Nytårsaften

 

* 14:00

1/1 2020 Nytårsdag ______ ______

5/1 Helligtrekonger 11:00 v/GBL m/nadver

12/1 1. s. e. h. 3 k. * 11:00 Nytårsparade v/GBL 

19/1 2. s. e. h. 3 k. 9:30

26/1 3. s. e. h. 3 k. 9:30

2/2 Sidste s. e. h. 3 k. * 19:00 Kyndelmisse 

9/2 Septuagesima 11:00 v/GBL

16/2 Seksagesima 9:30

23/2 Fastelavn 9:30

1/3 1. s. i fasten 9:30

* 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 Vonge til Stirling
Af Jannie Kjær Jørgensen

Kig ud over Nordsøen på en skyfri dag 
og hvad ser man? Vand! Men lige ovre på 
den anden side af vandet, på næsten samme 
længdegrad som Danmark findes Stirling, en 
lille by 45 min. fra den skotske hovedstad 
Edinburgh (pas på med at udtale navnet for-
kert, man bliver rettet).

Lidt længere uden for Stirling finder man 
University of Stirling, et lille universitet med 
omkring 14.000 elever fordelt på både ba-
chelors og masters uddannelser. Det er her 
jeg pt. bor og kan findes de næste fire år.

I september pakkede jeg mine kufferter og 
fløj til Skotland for at påbegynde det første 
år af en firårig uddannelse, der forhåbent-
ligt ender ud med en bachelor i Fransk og 
Psykologi. Flyveturen tager kun en lille time 
med tidsforskellen og forstår man den me-
get skotske buschauffør, er man i Stirling tre 
kvarter senere. Kulturchok er ikke rigtigt et 
problem, det regner cirka ligeså meget her 
som hjemme i Danmark. Det største chok er 
næsten, at man kan nøjes med at lægge 30 
kr. for en øl, når man er ude - jeg klager ikke. 

Men hvorfor overhovedet bosætte sig i et 
land 85 procent identisk med Danmark, tæt 
på Brexit og hvor accenten er tykkere end 
en nordjydes? Spørgsmålet er rettere hvor-
for ikke…? Ligesom så mange andre star-
tede jeg min skole karriere på Vonge skole. 
Fulgte med videre til Thyregod, derefter et 
år på Bernstorffsminde efterskole, og så et år 
på EF-sprogskole i Nice og Santa Barbara, 
herefter var jeg klar til gymnasiet. Jeg valgte 
at tage den internationale baccalaureate og 
blev i 2018 student fra Kolding gymnasium. 
Derefter vidste jeg ikke helt, hvad jeg ville, 
en ting var jeg dog sikker på, jeg ville gerne 
fortsætte min uddannelse på engelsk. Der er 
ikke så mange uddannelser tilbage i Dan-
mark udelukkende på engelsk ud over kom-
munikation og business, og en ting jeg ikke 
skal studere, er noget der involverer tal. Så 
jeg kiggede uden for Danmarks grænser. 

Jeg ville oprindeligt gerne studere i Frankrig, 
men det er jo ikke alle lande, der har et lige 
så gratis uddannelsessystem for studerende 
som Danmark, så jeg fandt en udvej. Univer-
sitets udgifter i Skotland bliver nemlig betalt 

Kollegierne ligger på campus, på den modsatte side af Uni bygningerne (bibliotek, klasseværelser, kontorer osv.)
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Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:

● Vi venter ofte på noget eller nogen
● Vi leder ofte efter noget
● Vi er ofte tilbage ved “afsender”
● Vi har en stresset hverdag
● Vi vil gerne undgå at lave noget som er spild
● Vi vil gerne opfylde kundernes behov
● Vi vil gerne højne produktiviteten

Så kontakt mig, så vi i fællesskab kan
optimere processerne ved hjælp af
lean-værktøjer som er tilpasset netop
Jeres situation.

Lean-implementering - når det virker

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

Verners Køreskole
Mosevej 1

7173  Vonge

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

A. M. Rengøring
Er der beskidt så kommer vi tit

Ausra

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586

Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge

Danmark

Ledig

JM Grave-Boreteknik ApS 
– din professionelle samarbejdspartner 
inden for entreprenørarbejde

• Forsyningsledninger 
•  Jord og anlæg
• Boreteknik og underføring 

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

Find os på de sociale medier: 

JM
Grave-Boreteknik ApS

“GODT 
HÅNDVÆRK 
OG TILLID 
ER EN 
ÆRESSAG”

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

Undgå fravær i skolen til køretimer
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af Skotland, hvis man er skotte 
eller fra EU, så afsted med min 
ansøgning, og et år senere er jeg 
nu fultidsstuderende. 

Selvom min bachelor selvfølgelig 
er slutmålet, er hele oplevelsen 
også utroligt givende. Jeg ople-
ver et andet land som ikke-turist, 
men også alle de forskellige men-
nesker, som jeg møder. Selvom 
Skotland og Danmark måske 
geografisk er ens, give or take et 
par bjerge, er folk helt anderledes. 

Ligeså snart man får styr på Aye 
(ja) og Loch (sø) er skotterne 
meget venlige. Ud over en masse 
skotter er 20 procent af eleverne 
her fra andre lande. Jeg deler lige 
nu lejlighed med to skotter, en tysker og en 
irer, alle sammen folk jeg sikkert aldrig ville 
have mødt hjemme i lille Danmark. Man 
bliver åben på en anden måde ved at opleve 
andres synspunkter og perspektiver, både på 
godt og ondt. 

Så hvis du har mod og mulighed for at til-
bringe tid i udlandet, det behøver ikke være 
fire år, vil jeg helt klart anbefale at tage af 
sted, med det samme!

Men hvem er Jannie? 

Jeg er 21 år og den yngste i en familie på 
fem, mine brødre hedder Daniel og Jakob og 
mine forældre hedder Rosa og Lars. Hele mit 
liv har jeg boet på Ellegårdsvej (en km uden-
for Vonge) altså indtil september i år, hvor 
jeg så flyttede til Skotland. 

Jeg har siden 1. kl. været aktiv spejder hos 
Vonge-Kollemorten Spejderne først som 
spejder og senere som leder. Derudover har 
jeg i mange år været springgymnast både i 
Vonge og på landsdelsholdet i Balle. Her i 
Stirling spiller jeg tennis to gange om ugen 
i stedet. 

Måske nogen også kan huske mig, fra den-
gang jeg var avisbud. Jeg overtog ruten med 
uddeling af Vejle Amts Folkeblad 6 gange 
om ugen fra min bror. Da jeg tog på efter-
skole, var jobbet som avisbud slut. Efter mit 
udlandsophold fik jeg job hos Føtex og sene-
re i F&B i Legoland. Ved siden af Legoland 
har jeg i 3 år også gjort rent hos Dan Cake. I 
mit sabbatår var jeg lærervikar ved Firkløver 
Skolerne. Jeg har arbejdet meget de sidste 
par år for at kunne spare op til opholdet her 
i Skotland. Skotland betaler undervisningen, 
men jeg skal selv betale for kollegie, mad 
mm, ligesom hjemme i Danmark. Jeg har 
dog heldigvis min SU med herover.

Jeg har så længe, som jeg kan huske, altid 
godt kunnet lide sprog. Først startede det 
med interesse for engelsk, men siden udvik-
lede det sig til, at jeg nu også kan fransk samt 
en smule spansk og tysk. Jeg elsker at have 
muligheden for at snakke landets sprog, når 
jeg rejser. Derudover elsker jeg at læse bøger 
og se Netflix og være sammen med mine 
venner.

Udsigten fra skolebygningerne
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I Kolbøtten er der gang i 
aktiviteterne som alltid
af Sarah Sevelsted Christensen
Souschef i Børnehaven Kolbøtten

20

Branduge

Vi har gennemført en uge med fokus på 
brand. Fælles i hele huset var der aktivitet og 
samlinger, som bidrog til viden leg og læring 
omkring brand. Vi tegnede og var kreative, 
vi legede, og vi var på rundtur i huset for at 
se på alt det, som beskytter os hvis der skulle 
opstå brand. Der kom også en helt faktisk 
ægte brandbil og brandmænd, som gav os en 
oplevelse som skinnede gennem leg og akti-
vitet i hele huset. Vi sluttede med en brand-
øvelse, som alle børn og voksne klarede flot 
– men nu havde vi også virkelig øvet os, og 
det kunne vi se.

Naturen i fokus

Årets tema i Kolbøtten er ”natur” Et stort emne med masser af muligheder. I løbet af året vil 
vi følge børnenes spor og gå dybere ind i områder omkring natur. Lige nu arbejder alle med 
dyr, og vi havde besøg af troldemor og hendes dyr og trylleri.Nogle har været på sneglesafari, 
andre er i gang med at skabe en skov, nogle vil gerne høre mere om heste… Naturen giver 
masser af inspiration og børnenes nysgerrighed kommer til at give os masser af oplevelser, 
læring og leg inden for temaet.
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Julen nærmer sig 

I december holder andre temaer fri og julens mange traditioner og aktiviteter fylder Kolbøt-
ten. I december har vi fokus på tid og nærvær med børnene igennem julens traditioner. Vi 
ønsker, at give børnene en oplevelse af julens mange historier, aktiviteter, sanselige oplevel-
ser og traditioner. Særligt i julemåneden, hvor alle har meget at se til, er det vigtigt for os at 
prioriterer nærværet og fordybelsen, sammen med børnene, højere end selve produktet. Det 
betyder, at vi gerne vil prioritere tid til at klippe, klistre, bage, synge, danse, høre musik, lede 
efter nisser og pynte op. Tid til at undres, glædes og stille os nysgerrige overfor julen, i det 
omfang, som er muligt og i tråd med Kolbøttens kultur.  Vi har mange traditioner; Nisserne 
kommer på besøg, dekorationsdage, Luciaoptog, julesamling og så alt det løse, som binder alt 
sammen, og er med til at skabe julestemning i huset.

Tyverisikring i Kolbøtten 

Da Kolbøtten har haft tre indbrud indenfor det sidste 1½ år, er det beslut-
tet at der opsættes videoovervågning udendørs.Der vil blive opsat skilte 
ved indgangen til legepladsen. Optagelserne gennemses kun dersom der 
sker en kriminel handling.Man er selvfølgelig stadig velkommen til at 
bruge legepladsen, efter lukketid, så længe man opfører sig ordentligt.

Teatergarderoben

Hærvejscentret i Kælderen

Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne

www.teatergarderoben-give.dk

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15 

på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00

vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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Træpiller
Gode, billige og lokalkendte

Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

Telefon:
23 48 02 92

SIKAVEJ 21 .  7160 TØRRING
TLF. 75 80 20 16

20 33 20 16

ono
● Projektering af alle former for byggeri. 

Småt som stort
● Uvildig teknisk rådgivning ved køb og 

salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk

danske praktiserende
arkitekter

A
S

Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

22

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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Børnehaven Kolbøtten skal have ny leder

Jeg har valgt, at opsige min stilling som leder ved 
Kolbøtten, og søge nye udfordringer. De sidste 17 
år har jeg gået ind og ud af dette fantastiske hus, 
og har sammen med mine dygtige medarbejdere 
været med til at skabe det vi har i dag. Kolbøtten 
er på mange måder mit ”hjertebarn” og derfor 
har det også været en beslutning som jeg har la-
det modne de sidste tre år. 

Jeg har helt fra jeg trådte ind i Kolbøtten i 2003, med mine egne to små 
børn, holdt utroligt meget af dette sted. Øster Nykirke Sogn kan bare noget 
- sammenholdet, opbakningen og interessen for at samarbejde lokalt og på 
tværs af foreninger, kirke og institutioner er helt unikt, og noget jeg håber I 
vil værne om.

Jeg tager mange gode minder og erfaringer med herfra, alt fra sammenlæg-
ning af Koloritten og Krudthuset, ombygning af Kolbøtten, op-og nednor-
meringer, totalteaterforestillinger, arbejdsdage og selvfølgelig hverdagens 
små og store øjeblikke. Selv om det bliver svært at tage afsked, tænker jeg 
også at et lederskifte efter 17 år kan være godt for Kolbøtten. Så nu gælder 
det bare om at finde den rette til at overtage. Kolbøtten er i god udvikling 
og børnetallet ligger jævn på 60-65 børn de næste 3 år, så der er noget at 
arbejde med for den nye leder og stedets meget kompetente personale.

Hvad skal jeg så?

Jeg har fået nyt job i Kolding ved Lykkegaardskolen, hvor jeg skal være med 
til at starte et dagtilbud op for børn i alderen 0-6 år. Lykkegårdskolen er 
en friskole, som i dag har elever fra 0 kl til 9 kl. Så absolut en spændende 
udfordring, som jeg glæder mig til at tage fat på (når jeg lige har overstået 
afskeden med Kolbøtten d. 29.11.19)

Tak for samarbejdet til alle jer der har krydset min vej, og lykke til videre og 
med udvikling af dette fantastiske sted

Kærlig hilsen

Vibeke
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Jeg har altid fået at vide, at jeg kan se det positive i mangeting 

og det har kommet mig til gode gennem hele livet, ikke 
mindst da jeg blev ramt af kræft sidste år.

Jeg har aldrig været god til at lytte til min krops signaler, 
har bare slået det hen og sagt, det er kommet af sig selv, 
så må det gå væk af sig selv.

I slutningen af november 2018 var jeg inde på Kolding sy-
gehus og få fjernet en polyp, hvilket vel ikke betød noget, 
troede jeg da, indtil lægen ringede til mig og sagde: ”Du har 
kræft Ruth og du skal til Odense og opereres.” Da stod alt stille, 
jeg tænkte, er det slut? skal jeg ikke se mit barnebarn vokse op? hvad 
med mine børn? og ikke mindst, hvad med min mand? Det var nok hårdere for min mand end 
det var for mig, frygten for at jeg forsvandt. Jeg blev opereret i januar måned i Odense, lægen 
fortalte, at det var en aggressiv form for kræft, som lå på stadie 3, hvor 4 var det højeste og 
at jeg skulle have kemo efterfølgende. Nå ja, det måtte jo være sådan, jeg levede jo endnu.

Jeg blev tilknyttet kræftafdelingen i Vejle, første gang jeg skulle scannes, fik jeg sprøjtet 
noget radioaktivt stof ind i blodet og skulle vente et par timer. Jeg satte mig ned i cafeteriet, 
hvor jeg fik øje på en dame med meget lidt hårvækst. Jeg spurgte hende om hun havde kræft, 
hvilket hun bekræftede. Hun var blevet opgivet af Århus og var nu kommet til Vejle. Hun 
havde haft kræft siden 2013. Jeg spurgte, hvordan det var at få kemo. ”Det er ikke slemt,” 
sagde hun, ”du kan tabe håret og du kan tabe dig i vægt” men det allervigtigste hun var, at jeg 
skulle huske at bevare mit positive sind. Hold da op, hvor jeg beundrede hende for at kunne 
sige sådan, når hun var så hårdt ramt. Jeg har desværre ikke set hende siden, men håber at 
hun har klaret det.

Jeg startede på kemo, jeg sov under hele seancen, godt 4 timer tog det, jeg skulle have det 
hver 3. uge 3 gange. Jeg blev så søvnig af antihistaminet som de sprøjtede ind i blodet. Antihi-
staminet skal modvirke overfølsomhed mod kemoen. Efter 14 dage begyndte mit hår at falde 
af, håret på ben, arme og overlæbe forsvandt. Jeg tænkte, så sparer jeg penge på frisør og på 
at få vokset overlæbe!

Efter 3 kemobehandlinger skulle jeg have 28 strålebehandlinger, det var hver dag, undtaget 
lørdag og søndag. Det var hård kost at komme igennem, jeg kastede op og havde diarré, fik 
madlede, kvalme, blev endnu mere træt, end jeg havde været under kemobehandlingen. Her 
havde jeg flere dyk, havde bare lyst til at give op. I den periode brugte jeg at bede fadervor 
mange gange, jeg har altid troet på at der er mere mellem himmel og jord end vi ved.

Herefter fik jeg igen 3 kemobehandlinger og endelig i juli måned i år, sagde lægerne, at nu 
skulle jeg kun til kontrol fremadrettet, skønt! Jeg er så efterfølgende startet på et rehabili-
teringsforløb i sundhedshuset i Vejle sammen med andre kræftramte og min datter og min 
mand skal starte på et pårørende forløb. Hvor er jeg glad for at bo i Danmark, vi har et su-
pergodt system.

Troen på livet og det positive sind
af Ruth Krag Nielsen
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www.minlandsby.dk

Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

Annoncepriser

Foreningsbladet 

for Øster Nykirke Sogn

1/8 side 730 kr./år + moms

1/4 side 1300 kr./år + moms

1/2 side 2500 kr./år + moms

Henvendelse:

Hattebladene@gmail.com

HUSK at:

Når man støtter Foreningsbladet 

er man med til at udvikle og 

vedligeholde sammenholdet i det 

lokale miljø, samtidig med, at man

hjælper til at gøre det attraktivt at

bosætte sig i lokalområdet..

Man risikerer at øge sit 

kundekartotek…

1/8 side 750 kr./år + moms

1/4 side 1375 kr./år + moms

1/2 side 2600 kr./år + moms

1/1 side 4900 kr./år + moms

Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

Annoncepriser

Nu er der nok nogen, der måske tænker, hvorfor skriver hun om det? Det gør jeg, for at for-
tælle, at det er vigtigt at man lytter til kroppens signaler, at man bevarer sit positive sind gen-
nem forløbet og ikke mindst at man tror på livet. Jeg har under mit forløb været meget åben, 
min angst havde jeg pakket væk, den var der og vil altid være der. Jeg har ofte tænkt, at havde 
jeg haft nogle fjender, ville jeg ikke håbe, at de blev ramt. Jeg har aldrig tænkt, hvorfor mig, 
hvorfor ikke naboen.

Hvis du kender nogen, som er ramt af kræft eller en anden alvorlig sygdom, så husk at de, der 
er tæt på i familien har lige så stort et behov for omsorg, som den syge har. 

Tak fordi I gav jer tid til at læse mit indlæg
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KOLLEMORTEN
TØMRER OG SNEDKER

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

7580 3398
alt i tømrer- og snedker-

arbejde udføres

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

PV Trætrapper
Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 ● Mobil 40 63 36 93

Trætrapper fremstilles efter mål

v/ Michael Kjær     Nordvangen 50, 7173 Vonge     M.  20 49 29 78     www.smkbyg.dk

 

Restaurant Ålbækken 

www.aalbaekken.dk 

restaurantaalbaekken@gmail.com 

Ålbækvej 20, Thyregod, 7323 Give 

Tlf. 30 51 09 64 

Følg os løbende ved tilmelding til vores nyhedsbrev via oven-
nævnte hjemmeside. Vi er også på facebook. 
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske 
vine – mad ud af huset – dejlige kaffer - salg fra vinkælder 
med udsøgte specialiteter. 

Ledig

Øster Nykirke Idrætsforening
Din lokale idrætsforening i Vonge-Kollemorten området

Her er plads til alle indenfor fodbold, håndbold, 

gymnastik og badminton.

Stor tak til alle frivillige!
Se mere på www.ønif.dk

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Book gardinbussen  •  mie@bjarnholtgardiner.dk  •  Tlf. 75 80 34 34
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Vi kommer til at mangle medlemmer i 
håndboldbestyrelsen! 

 

Da der er flere, der til februar stopper i håndbold-
bestyrelsen, kommer vi til at mangle nye medlemmer i 
bestyrelsen. 

Så har du lyst til at høre mere, eller være en del af 
teamet, og vil du være med til at styrke håndbolden i 
ØNIF, så kontakt Mette Hald 40408832. 
 

                                                     

 

                                                     

27



44

Så er håndboldsæsonen skudt i gang. Igen i år har vi mange friske og glade håndboldspil-
lere i ØNIF

U7 mix, træner Gry Andersen & Marianne Petersen

U9 mix, træner Casper Lerager & Johnni Langthjem

U11 drenge, træner Jesper Ravn & Søren Lundfold

U13 piger, Træner Lotte Overgaard & Kresten Albjerg

Dame senior, Træner Henrik Kjær og Pia Thomsen 

BOLD (vores nye håndboldfitness-koncept) træner Trine Lehnton

Vi er super glade for at vi i år har fået et U7 hold med omkring 10 spillere.

Velkommen til de 6 nye trænere i ØNIF, Gry Andersen, Marianne Petersen, Johnni Langt-
hjem, Kresten Albjerg, Henrik Kjær og Pia Thomsen. Fantastisk, at I vil være med til at vi i 
en lille by som Vonge-Kollemorten stadig kan tilbyde håndbold. Tak til de ”gamle” trænere 
for at tage endnu en sæson.

U11 og U13 er igen i år tilmeldt JHF turneringen og har allerede spillet deres første kampe. 
U9 mix vil deltage i DGI stævnerne og hvis vores helt nye U7 hold er klar til det, vil de 
efter jul også deltage i DGI stævner.

D. 4. december tager vi, igen i år, til ligakamp i Bjerringbro-Silkeborg, hvor vores U9, U11 
og U13 hold skal være med til indløb sammen med ligaspillerne fra BSV. Det var en fanta-
stisk oplevelse sidste år, og vi glæder os til at komme afsted igen.

Nyt fra håndboldbestyrelsen - Junior 

af Mette Hald

af Michelle Holm Buch, 
bestyrelsesmedlem

Så er den nye sæson blevet skudt i gang for Dame Senior. Holdet spillede sig i forrige sæson 
til oprykning, så denne sæson byder på Serie 1. Sæsonen har indtil videre budt på både sejr 
og nederlag, og det bliver spændende at se, hvor holdet placerer sig i deres pulje. Dameholdet 
er igen i år tilmeldt landspokal-turneringen, som er en vind-eller-forsvind-turnering. I 1. spil-
lerunde sikrede damerne sig en sejr, så de er kommet videre til 2. spillerunde.

Rigtig god håndboldsæson til alle!

Håndboldsæson 2019/2020

28
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Nyt fra håndboldbestyrelsen - Junior 

29

En ny gymnastiksæson er kommet godt i 
gang med mange gode hold på programmet. 
Der er noget for alle aldersgrupper – fra de 
helt små på forældre/barn hold til Svedige 
Mænd, Seje Kvinder til Puls & Styrke. I år 
har vi igen været så heldige at have instruk-
tører til børneyoga, så de træner i skolens 
motorikrum hver onsdag. 

I år har vi desværre ikke kunne finde in-
struktører til et springhold fra 4-6. klasse, 
men er heldige, at tre friske med efternavnet 
”Karlskov” er sprunget til. Hver mandag i 
gymnastiksalen mellem 17.15-18.15 træner 
de en flok på 10-15 springere fra 0-3. klasse. 
Holdet er kommet rigtig godt i gang og er 
ved at lære at springe på de forskellige red-
skaber. De siger selv, at de har det sjovt til 
hver træning – de træner hårdt, men hygger 
samtidig med sjov og ballade. Fornavnene på 
de tre er Christina Camilla og Henning. Stort 
tak til jer    Skulle hilse fra dem og sige, at 
der er plads til flere på holdet. 

Selvfølgelig også en stor tak til alle vores øv-
rige instruktører. I gør det godt og bidrager 
på fornemste vis til, at vi kan have en bred 
vifte af tilbud i vores gymnastikafdeling. 

Foruden de allerede nævnte hold byder vi 
også i år på ”Danseholdet”, hvor Julie Nør-
toft er instruktør. 

”Hoppelopperne” er jeg selv er instruk-
tør for sammen med fem friske piger. Vi 
træner hver torsdag sammen med om-

Nyt fra Gymnastikafdelingen
Af Lene Dalgaard Sørensen 
Gymnastikforeningen ØNIF

kring 35 børn. Der er fart over feltet og 
vi bliver så gode til at lave kolbøtter!  
”Girls on fire” trænes af Amalie og de er 
også kommet rigtig godt i gang med sæson 
og har allerede lært den første serie. Derud-
over er de ved at øve sig i streetdance. Her 
er der også plads til flere på holdet, hvis der 
sidder nogle danseglade fra 4.-6. klasse der-
ude. Forældre/barn holdet trænes igen i år af 
Kristina og Janni. 

Et nyt hold for voksen er det også blevet til 
i år. Lisbet Würgler, som tidligere har været 
instruktør er igen tilbage. Hun står i spidsen 
for et stephold, som træner hver mandag i ca. 
50 minutter i gymnastiksalen. 

Puls & Styrke er også i denne sæson på pro-
grammer. Her er vi mellem 10-15 kvinder, 
der hver tirsdag får masser af sved på pan-
den. Det er fedt. 

Også har vi endnu en gang fornøjelse af Sve-
dige Mænd, som i år har 10 års jubilæum. 
Stort tak til dig, Torben; du gør det godt! 26 
mænd er med på holdet – måske gymnastik-
salen snart skal udvides  

Til slut vil vi gøre lidt reklame for gymnasti-
kopvisningen i 2020, som vi holder søndag d. 
29. marts 2020 i Vonge-Kollemorten hallen. 
Den opmærksomme læser undre sig måske 
over, at datoen er rykket en uge frem, hvilket 
er sket pga. trailrun ved Gudenåen. Så har 
man mulighed for at deltage i begge dele. 
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RESTAURANT ÅLBÆKKEN

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64
restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

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

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

ÅLBÆKKEN
Åbent onsdag-søndag 17.00 - 21.00

 alle ugens dage åbent for selskaber

Julefrokost 2014
remoulade og citron

Røget laks med røræg og asparges
Tarteletter med høns i asparges

Ribbenssteg med rødkål
Ris a’la’mande med kirsebærsauce

 
Fiskeanretning 

 

(hvidvinsdampet laks med rejer og kaviar 

 

samt store tigerrejer på tang)
Mørbradbøf med champignonstuvning

Hamburgerryg med grønlangkål
Andesteg med rødkål

Ris a’la’mande med kirsebærsauce

illæg for brød og smør 20,00 kr.

Mortensand
230,00

 
kr.

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

Ud af huset kr. 180.-

Ud af huset kr. 225.-

 Vi servererbåde søndagog mandag

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

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

Op til jul sælger vi også juletræer og pyntegrønt.

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

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

VELKOMMEN TIL  TINNETGAARD

30
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Let Køb
Banevænget 7, Kollemorten
7323 Give
 
Hærvejscentret
Hærvejen 218, Kollemorten
7323 Give

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

Her findes det en hjertestarter:

Æ›lilleklub
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Kom til hygge i Æ’ lilleklub hver 2. Torsdag i ulige uger.Vi hygger, spiller 
kort laver kreative ting strikker og snakker. Program reste af året 21-11 jule-
kort 05-12 julefrokost. Ny program følger, men sikkert er at vi starter o...
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Æ
›lilleklu
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