
1

Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

l l26. årgang Nummer 1

www.vonge-kollemorten.dk

Mar-Maj 2020

Lysere tider 
Foråret skulle nu nærme sig, og forhåbentlig er man ikke regnet væk. Man glæder sig over 
længre lysere dage og at det hele spirer og gror igen. Dette blad indeholder lidt om efterlys-
ning af en medredaktør, indkaldelser til generalforsamlinger, representantskabsmøde, for-
enigsmøde, nyt fra foreninger og instutitioner, Svedige mænds 10 års jubilæum, presentation 
af Vonge-Kollemorten cykelklub, Club 99 program og til slut lidt fra Æ›lilleklub.

Gymnastik holdet Svedige mænd
har 10 års jubilæum i år.
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Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om 
de fotos, der indsendes til bladet, er omfattet af loven om 
ophavsret.

Vi siger tak til Inge Egsgaard for det store stykke arbejde, hun har lagt i for-
eningsbladet. Inge har valgt at stoppe, da hun er flyttet fra området, så derfor 
søger vi en, der har lyst til at være med til at sætte vores blad sammen samt 
evt. være med til at skrive til bladet. Det er dog ikke et must.

Vi mødes 4 gange om året, hvor vi gennemgår det tidligere blad og de ind-
slag, som er kommet ind til bladet. Så hvis det lige er dig, der har lyst, så kan 
du kontakte os ved at skrive til hattebladene@gmail.com eller ringe til:

Lilly Jessen 40 95 35 87

Ruth Krag Nielsen 20 89 55 79

Lone H. Weidmann 24 70 72 06

Tine Attermann 25 57 60 34

Vi glæder os til at høre fra dig 

Medredaktør søges



Bladmøde 21. januar 2020

Info om ophavsret

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

Børnehaven Kolbøtten
Sarah Sevelsted Christensen
Konstitueret leder i Kolbøtten
76 81 87 30
ssech@vejle.dk 
www.kolbotten.vejle.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

Regnbuen/SFO
Torben Spejlborg
76 43 51 23
24 91 67 89
torsp@vejle.dk

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

Lokalområdets hjemmeside 
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
osternykirkeweb@gmail.com

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

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

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

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

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

Forsamlingshuset:  
Kollemortenhus
Jens A. Hansen
24 42 14 21
Kts7323@live.dk
Udlejning: 
tlf. 40 24 70 17 
jlkollemorten@gmail.com

Sommerfestudvalg i Kollemorten
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
keldrising@gmail.com

Club 99 : Sociale og aktive ældre 
Hanne Hansen
40 62 52 08
hkjvonge@gmail.com

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

Foreningsnøglen
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Middelalderforeningen  
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
 
Vonge Antennelaug
Jens Møller
28 35 35 03
1950jsm@gmail.com

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

Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10

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

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

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

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
Vongevej 54.
     ved Kathrine Frank &   
  Mathias Buck Hansen

Sommeren 2018 blev starten på noget nyt 
for vores familie. Vi måtte erkende, at ræk-
kehuset på 64 m2 ikke længere kunne huse 
vores familie bestående af Mathias 30, Ka-
thrine 29, Liam 7 og Esther-Marie 3. Derfor 
begyndte jagten på det perfekte sted for os. 
Vi boede i Ringe på Midtfyn, hvor Mathias 
er født og opvokset. Mathias’ søn Liam var 
i 2016 flyttet til Vejle med sin mor, bonusfar 
og lillesøster. Derfor var det oplagt for os at 
lede i en fornuftig radius af Vejle.

Mathias har altid haft en stor passion for 
kødkvæg, med avl for øje, så hans ønske var 
et sted, hvor der var mulighed for et mindre 
dyrehold. Kathrine havde et ønske om, at by-
skiltet kunne ses. Det virkede til at starte med 
som en lettere uoverskuelig opgave, men 
pludselig faldt vi over Vongevej 54. Man kan 
vist godt tillade sig at sige, at vi var solgt fra 
start. 1. juni 2018 overtog vi Ingershøj. 

Kathrine er uddannet radiograf med spe-
ciale i stråleterapi og arbejder i Stråletera-
pien på Vejle Sygehus. Mathias er uddan-

net anlægsstruktør og 
arbejder som måletekniker i 
TC Anlæg, Odense. Liam går i 1. klasse på 
Petersmindeskolen i Vejle og Esther-Marie 
startede i Kolbøtten tilbage i august. Til 
februar ankommer lillesøster, så Kathrine 
går på nuværende tidspunkt hjemme på 
barsel. 

Mathias’ drøm om et dyreliv på Ingershøj 
blev indfriet i påsken 2019. Efter hårdt ar-

bejde med træfældning, udendørs opryd-
ning, stald klargøring og hegnsopsætning var 
faciliteterne klar til at vores to Hereford kvi-
er Frida og Fryd kunne ankomme. I sommer 
udstillede vi Frida på Landsskuet i Herning 
med flotte resultater. Bedste nye udstillere, 2. 
plads i hold samt ærespræmie. Besætningen 
udvides til april, da Frida venter kalv. Hvis 
det har nogens interesse, kan man følge med 
på Facebook: Ingershøj Hereford.

I august fik vi endnu et medlem på gården, 
vores dejlige hund Otto. Han ynder at stikke 
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Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

af, hvis muligheden byder sig, men han har 
efterhånden fundet ud af at blive på matrik-
len. Skulle I møde ham, er han en glad hvalp 
fuld af energi, han er nem at kalde til sig og 
gør ikke en flue fortræd.

Liam er, som før nævnt, store dele af tiden 
bosat i Vejle, men han er at finde hos os hver 
anden weekend fra fredag-mandag. Han er 
en skøn knægt, med god energi og god hu-
mor. Han elsker en fodboldkamp, både på 
græsset, men også foran hans PS4. Han spil-
ler også håndbold. Liams netværk i Vonge 
er desværre mere eller mindre ikke eksiste-
rende, da han har sin skolegang samt fri-
tidsinteresser i Vejle. Vi deltager i så mange 
sociale arrangementer som mulig, når han er 
her, men det har ikke givet super meget pote 
udover hyggelige timer, mens det står på. Så 

sidder der en, to, tre jævnaldrende derude og 
har plads til en skide god kammerat, så skal 
I være rigtig hjertelig velkomne til at kon-
takte os. Det ville være dejligt for både Liam 

og os, hvis han fik en stærkere tilknytning 
til Vonge.

Vi vil gerne sige tusinde tak for den modta-
gelse I, som by, har givet os som tilflyttere. 
Vi føler os hjemme og føler os godt knyttet 
til byen. Man er altid velkommen til at kigge 
forbi og sige hej hos os.

Stafetten gives videre til:
    Kathrine Stoustrup 
 & Mikkel Kilstrup
                     Nordvangen 47, Vonge
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Stafetten gives videre til:
    Kathrine Stoustrup 
 & Mikkel Kilstrup
                     Nordvangen 47, Vonge

Fra den 1. januar 2020 er der kommet nyt telefonnummer, som skal 
benyttes hvis du vil leje vores lokale forsamlingshus. Tlf. 40 24 70 17

Vi er så heldige at det stadig er Jørn Jessen, der står for koordineringen 
af udlejningen.

Der er også ændret en lille smule på priserne fra 1/1-2020.

DILETTANT

Lørdag den 14. marts vil der igen være Dilettant i Kollemortenhus 

”SVIGERMOR PÅ TILBUD”

Instruktør Steen Bech Madsen 

Vi håber I vil komme og være med og se de lokale amatørskuespillere 
på slap line

Tilmelding og bestilling af smørrebrød til Britta på SMS 40 99 80 01. 
Se i øvrigt husomdelt folder.

GENERALFORSAMLING

Husk alle er meget velkomne til generalforsamling onsdag den 13. maj 
kl. 19.30.

Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet i Kollemortenhus er du 
velkommen til at kontakte formand Jens Hansen på tlf. 24 42 14 21

Nyt fra bestyrelsen i Kollemortenhus
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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



11

Dilletant 2020
af Sten Madsen (Instruktøren)

Så er vi gået i gang med opsætningen af årets dilletant-forestilling. Vi spiller i år “Sviger-
mor på tilbud”, en farce af Knud E. M. Ibsen.

Der er både den håbløse opfinder, en rocker, en kreativ sekretær samt kidnapning og utro-
skab i stykket.

Bemandingen er i fuld gang med at øve replikker og vi får mange gode grin i starten, men vi 
vil selvfølgelig forsøge at være alvorlige, når vi skal opføre stykket for jer i marts.

Vi har generalprøve og premiere d. 14. marts 2020 og vi spiller som vanlig også onsdag d. 
18. marts 2020.

Så mød op til nogle fornøjelig timer med Kollemorten og Vonges dygtige dilletanter!

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. 41 66 35 29
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Nyt fra Kolbøtten
af Sarah Sevelsted Christensen
Konstitueret leder i Kolbøtten

Så gik året også i Kolbøtten… Og det blev ikke et kedeligt et af slagsen. 

Sneen måtte vi kigge langt efter, men julen, den kom, med alt hvad dertil hører. I år var jule-
træet sat op midt i huset, juleposerne hang i vinduerne og der blev klippet klistret og kreeret, 
så poser blev fyldt og træet flot pyntet. Mange sange blev øvet rundt om træet og på stuerne 
kom nisser på besøg. Også i gården fik vi glimt af nissen, som listede rundt. 

 

Det duftede i december; I køkkenet sad Lene med 
små grupper børn, som bagte julekager, æbleskiver, 
og hvad der ellers hører til. De ældste børn var på 
juletur til Vejle, og på Riis plejehjem til Lucia. Store 
oplevelser for alle. 

Og hele huset havde en hyggelig dekorationsdag, ude 
under halvtaget, med julemusik og stemning og ef-
terfølgende kaffe på stuerne, for de mange som var 
mødt op for at deltage. Lucia var nu flyttet til børne-
haven, hvor de blå børn, som havde øvet sig godt, gik 
Lucia optog og sang flot for alle forældre og andre 
børn. De var mega-seje og forældrene også. Et fan-
tastisk fremmøde til dagen, tusind tak for det! Mon 
ikke også børnenes og Ellens hjemmebagte æbleski-
ver og kager lokkede lidt?   
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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

  

Generelt et stort tak! Bedsteforældredage, fødselsdag, juletur, Lucia… hver gang Kolbøtten 
byder indenfor, så er der altid engagement, aktivitet og deltagelse fra forældre og familier. 

TAK FOR OPBAKNINGEN

Goddag og farvel, og forandring– det er også noget vi kan. Vi har sagt goddag til mange nye 
børn, som er blevet en del af Kolbøtten på Bille- og Mariehønestuen. Vi har en gruppe kom-
mende skolestartere, som er begyndt på en hverdag i en samlet gruppe, hvor fokus er mere på 
samarbejdet hen imod skolestart. Vi har også sagt goddag til Tanja, som er vores nye stude-
rende det næste halve år. Det betyder også, at vi har sagt farvel til Mona, som nu er tilbage på 
seminariet efter endt praktik hos os.

 Et andet farvel har vi også sagt. Vibeke, som har stået i spidsen i mange år, sagde i november 
farvel til Kolbøtten. Når en leder efter så mange år siger farvel, kan det mærkes i et hus. Det 
kommer til at betyde forandringer, men så er det jo heldigt, at en dag i Kolbøtten er fuld af 
forandringer, og fyldt med ansatte, som er klar til at holde skuden lige i vandet, og holde ret-
ningen; som er at give børnene den bedste hverdag, hver dag, i børnehaven. For nu er det mig, 
der som konstitueret leder, holder retning, så vi er klar til at byde en ny leder velkommen, 
når den rette person er fundet.  Nyt år; nye oplevelser, nye venner, ny ideer og aktiviteter, ny 
leder – det bliver helt sikkert et spændene nyt år i Kolbøtten.
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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”

 

www.vongenet.dk 
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Indkaldelse til Generalforsamling
Vonge Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling 

torsdag d. 12. marts kl. 19.00 i Vonge Kollemorten Hallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Til behandling vil være ændring af vedtægten § 8, udmeldelse

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære

for endelig vedtagelse af vedtægtsændring.

Forslag som ønskes behandlet skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. 
marts 2020 med tydelig underskrift fra forslagsstiller.

p.b.v 

Bent Andersen

 

www.vongenet.dk 

Se vores hjemmesideSe vores hjemmeside

www.Vonge-Kollemorten.dkwww.Vonge-Kollemorten.dk

Du kan altid få et arrangement eller Du kan altid få et arrangement eller 

andet med interesse for andet med interesse for 

lokalområdet, på siden.lokalområdet, på siden.
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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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KIRKEBLADETKIRKEBLADET
Øster Nykirke sognØster Nykirke sogn

Vonge kirke Øster Nykirke kirke

93.Årgang nr.1 - 202093.Årgang nr.1 - 2020

Marts - April - MajMarts - April - Maj

fortsætter side 2.

Sådan står der skrevet på en smuk glasmosaik, som jeg et år modtog som gave 
fra kirkekoret. Den 1. april 2020 kan jeg fejre, at jeg har været ansat i Den Danske 
Folkekirke i 25 år. Tiden er gået ufatteligt hurtigt! Men jeg har da også været vidt om-
kring. Og hvor har jeg dog været privilegeret, at jeg har fået lov til at beskæftige mig 
med det, der engang blot var min hobby – og som giver så meget mening her i livet! 
 
Egentlig var der slet ikke tanke på, at jeg skulle være professionel musiker, og da 
slet ikke organist. Jeg har spillet klaver, siden jeg var 8 år, og mine drømme gik i vir-
keligheden i retningen af at uddanne mig til pianist. Da jeg blev færdig som student, 
gik jeg imidlertid i gang med et studium som korrespondent og fik derefter stilling i 
forskellige virksomheder, senest blev det til 7 år ved LEGO i Billund. 
 
Tilfældet bragte mig dog i kontakt med en orgellærer. Jeg tænkte, at det kunne være 
en spændende fritidsbeskæftigelse at lære at spille orgel ved siden af mit arbejde 
som korrespondent. Disse orgeltimer førte mig hurtigt videre til Vestervig Kirkemu-

Musik giver universet sjæl, 
den giver sindet vinger, 
fantasien flugt, alvoren charme, 
og den giver munterhed og liv i alt

Platon

25 år – et kvart århundrede
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sikskole, hvor jeg fik PO-eksamen i 1987. På det tidspunkt blev jeg også optaget 
på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, hvor jeg læste 1987 – 1990. Så flyt-
tede jeg til Billund og fik stilling på LEGO. Her mødte jeg en kollega, der var bosat 
i Lindeballe. Hun var bekendt med, at Lindeballe og Gadbjerg Kirker manglede 
organist, og spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at søge stillingen. Her blev jeg 
ansat den 1. april 1995. I 1997 påbegyndte jeg sidste halvdel af mit studium ved 
Vestjysk Musikkonservatorium. Behovet for et større orgel opstod. Derfor søgte 
jeg stilling ved Jelling Kirke, hvor jeg blev ansat i 1999.  
 
Tiden i Jelling var på ingen måde kedelig. Jeg medvirkede i en TV-optagelse af 
julegudstjeneste i 1999. I 2000 markerede regeringen årtusindskiftet med at give 
en udsmykning til Jelling Kirke. Dette projekt medførte udbygning af orglet og 2 
besøg fra kongehuset og regeringen med tilhørende TV-transmissioner i slutnin-
gen af 2000. I august skulle Gorm den Gamles jordiske rester placeres under 
gulvet i kirken, d.v.s. før det nye gulv skulle lægges. Og 1. søndag i advent skulle 
udsmykningen indvies. Det var en meget spændende tid. Og på samme tid var jeg 
faktisk i gang med at forberede min kirkemusikalske diplomeksamen, som skulle 
finde sted i 2001.  

I efteråret 2001 begyndte jeg at studere orgel hos Jacques van Oortmerssen ved 
Conservatorium van Amsterdam med henblik på at søge i solistklassen, hvor jeg 
blev optaget i 2002. Solistklassen blev afsluttet i 2005. Under mit studieforløb i 
Amsterdam arbejdede jeg samtidig på fuld tid i Danmark. Det blev til et kortere be-
søg hos Mariehøj Kirke i Silkeborg, derefter Skibet Kirke, og i 2004 blev jeg ansat 
som lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Her var jeg ansat i 4 år, hvor de 2 
første år var i en kombinationsstilling med Højer og Daler Kirker. I 2008 fik jeg stil-
ling ved Thyregod og Vester Kirker, herefter Give, Farre og Vorslunde Kirker. Efter 
denne ”rejse” kan jeg nu fejre 25 års jubilæum i Øster Nykirke og Vonge Kirker, 
hvor jeg har været ansat siden den 1. oktober 2014.

Organist Inge Hermann
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Forårets babysalmesang
Vonge Kirke, tirsdag den 18. februar kl. 09.30: Babysalmesang.

En ny omgang babysalmesang begynder. Det er et tilbud for børn i alderen 0-9 
måneder. 

Det er hyggeligt samvær med babyer og deres mor/far/bedste, hvor vi synger 
med fagter, dans og bevægelse til. 

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

Datoerne er:

18., 25. februar, 

3., 10., 17., 24., 31. marts, 

21., 28. april 

5. maj (17. marts og 5. maj foregår på Plejecenter Sandbjerg kl. 10.00) 

Tilmelding kan ske senest den 17. februar til Vibeke Aagaard Jæger på tlf. 2910 
4022 eller mail thyregodvestersogne@gmail.com. Der er plads til 10 børn på hol-
det. 

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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Rejsen til Nordens ende
Øster Nykirke konfirmandstue onsdag 4. marts kl.19.00
Foredraget fortæller om en speciel rejse – en tur med en veterantraktor og en cam-
pingvogn op gennem Sverige og Norge til Nordkap og hjem igen gennem Finland.

Nogle syntes, det var en tosset idé, andre mente, at jeg havde en skrue løs. En 
mente, det skulle forbydes, for jeg ville være til gene for trafikken – en anden på-
stod, at maskinskader ville gøre det hele umuligt. Desuden var det alt for langt, jeg 
ville kede mig forfærdeligt og sikkert komme til at fortryde.

Ingen af dem fik ret. Jeg traf kun glade mennesker, der syntes, at det var fantastisk. 
Det er rigtigt, at jeg skabte kø, men det var fordi, så mange ville fotografere – og 
maskinskaderne var helt i småtingsafdelingen.

For mig blev det en stor oplevelse, og mange herhjemme fulgte turen gennem radio, 
tv og på Facebook. Denne dag vil jeg komme og vise billeder fra turen og fortælle 
om, hvad jeg oplevede på den 5200 km lange køretur op gennem Sverige til Nord-
kap og tilbage igen gennem Finland. 

Jeg gjorde turen alene hen over sommeren, og hensigten var dels at gøre det, dels 
at indsamle materiale til en bog samt stof til et foredrag som altså ledsages af bil-
leder, som fortæller om store og små oplevelser, om mennesker, jeg mødte, uheld, 
der nær havde stoppet turen, godt vejr, dårligt vejr, men først og fremmest om alle 
de gode historier, der blev det egentlige resultat af turen.

Foredraget ledsages af billeder fra turen.
Kurt L. Frederiksen

Gratis adgang - Øster Nykirke meninghedsråd
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Konfirmandgudstjeneste i Vonge kirke
Søndag d. 22. marts kl. 11 holder vi konfirmandgudstjeneste i Vonge kirke. Som et 
led i undervisningen vil konfirmanderne stå for både forberedelsen og afviklingen af 
gudstjenesten - selvfølgelig i samarbejde med præsten. Konfirmandgudstjenesten 
udvikler sig som regel til en lidt anderledes gudstjeneste på de unges præmisser; - 
men det er altså også en gudstjeneste med masser af indhold! De unge er nemlig 
langt mere reflekterende, end vi voksne måske går rundt og tror. – Og de sætter 
gerne ord på deres tro, hvis man blot giver dem lejlighed til det. 

Så kom og vær med til dette års konfirmandgudstjeneste! Jeg opfordrer i hvert fald 
alle til at komme og vise vores konfirmander opbakning denne søndag!
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Jubilæums-gudstjeneste onsdag den 1. april kl. 19.00 i Øster Nykirke Kirke 
 
Her markerer vi organist Inge Hermanns 25 års ansættelse i Den Danske Folkekirke. 
Det gør vi ved at hylde vores smukke gudstjeneste og vores dejlige folkekirke. Det er 
nemlig helt sikkert Martin Luthers fortjeneste, at kirkemusikken har så stor en plads 
i den protestantiske kirke, hvilket har foranlediget orgler til alle kirker og højt uddan-
nede organister. Luther mente, at musik kunne glæde de bedrøvede, opmuntre de 
fortvivlede, neddæmpe et hadefuldt sind og fordrive Djævelen. Næsten al musik var 
gavnlig og god, mente Luther, men den var allerbedst, hvis den blev brugt til at prise 
Gud. Således sagde Martin Luther: Næst efter teologien giver jeg musikken den 
største ære. 
 
Denne gudstjeneste fyldes derfor af den skønneste musik. Man 
vil kunne høre Øster Nykirke og Vonge Kirkers Kirkekor, alle 3 
kirkesangere kommer, og der bliver musik for orgel og klaver. 
Desuden er der selvfølgelig fællessalmer. 
 
Efter gudstjenesten vil der være et glas bobler i våbenhuset.

Langfredag – liturgisk musikgudstjeneste
Langfredag er en dag fuld af drama, sorg, smerte, lidelse og tvivl. Vi vil under guds-
tjenesten d. 10. april kl. 11 i Øster Nykirke kirke sætter ord og toner til disse store 
følelser. Der vil blive læst fra Jesu Kristi lidelseshistorie afvekslende med musikind-
slag og fællessalmer. Inge Hermann vil spille værker både fra orgel og klaver – bl.a. 
J.S. Bachs: O Mensch bewein. Desuden vil Daniela Gaarddal Nyholm og Esther 
Liboriussen bl.a. synge fra Langfredagsværket Stabat Mater, komponeret af G.B. 
Pergolesi.
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Billedet er fra påskedag 2017 i Øster Nykirke Kirke

Påskedag, søndag den 12. april
 
Traditionen tro medvirker kirkekoret ved gudstjenesten påskedag, som i år finder 
sted i Vonge Kirke kl. 10.00. Koret synger med på fællessalmerne. Desuden synger 
koret introitus som optakt til gudstjenesten og en motet efter prædiken.
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Koncert – sang og klaver – onsdag den 29. april kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke 
 
Det er en stor glæde at kunne præsentere sopran Lykke Appelon og pianist Alexan-
der Ventegodt ved denne koncert!  
 
Lykke Appelon har allerede begejstret mange i Vonge og Kollemorten, idet hun var 
solist i Spillemandsmessen, som blev opført i Øster Nykirke Kirke i oktober 2019. 
Lykke er født i 1991 og kommer oprindeligt fra Thy i Nordvestjylland. I 2013 tog hun 
til Odense for at påbegynde sit sangstudium på Syddansk Musikkonservatorium. 
Hun er nu på sit andet og sidste år af kandidaten. I sin studietid blev det også til et 
lille eventyr i Rom, hvor hun boede i to år og havde de bedste muligheder i verden 
for at udforske den italienske renæssance- og barokmusik hos to forskellige lærere.  
I 2019 var Lykke en af vinderne i Syddansk Musikkonservatoriums solistkonkurren-
ce, og hun skal i 2020 opføre Mozarts Exsultate Jubilate med Syddansk Musikkon-
servatoriums Kammerorkester. Hun er også blevet tildelt konservatoriets rejselegat.  
 
Alexander Ventegodt kunne man møde i Vejle Musikteater i maj 2019, hvor han sam-
men med Vejle Symfoniorkester lavede en fremragende opførelse af Rachmaninoffs 
2. klaverkoncert. Alexander er født i 1994. I 2019 færdiggjorde han sine studier ved 
Syddansk Musikkonservatorium i Odense. Allerede i løbet af studietiden markerede 
han sig med en yderst aktiv koncertvirksomhed. Han er som følge heraf blevet tildelt 
en række prestigefyldte legater fra bl.a. Arthur Feldhusens Fond og Dansk Solistfor-
ening. Han vandt desuden 1. prisen i Odense Solistkonkurrence 2018 og debuterede 
i juni 2019 som solist med Odense Symfoniorkester.

Inge Hermann

Ved koncerten i Øster Nykirke 
Kirke vil Lykke og Alexander 
opføre et spændende reper-
toire bestående af klassiske 
lieder af Schubert, folkesange 
af Britten cabaret-inspirerede 
sange af Poulenc og et mere 
moderne indslag af Bernstein. 
Dog - som altid - ude godt, 
men hjemme bedst, så ingen 
liedkoncert uden også et dansk 
indslag. Her i form af roman-
tiske sange af Lange-Müller, 
Carl Nielsen og Peter Heise.
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Gudstjeneste og varme hveder

Øster Nykirke kirke torsdag d. 7. maj kl. 18:30

På selve ”Store Hvedeaften” inviterer vi til gudstjeneste og efterfølgende varme hve-
der i konfirmandstuen.

Som en ny tradition inviteres en præst udefra til at holde en kort gudstjeneste i kir-
ken og efterfølgende fortælle lidt under kaffen i konfirmandstuen (Springbankevej 10, 
7323 Give). 

Denne aften er der mulighed for et glædeligt gensyn med sognepræsten i Give – 
nemlig Poul Viller. Først vil han forestå en kort aftengudstjeneste, - og derefter får vi, 
i konfirmandstuen, et lille causeri med indlagte sange fra højskolesangbogen med 
titlen: Den gode historie - hvor der - naturligvis – også serveres varme hveder.

Arrangementet er gratis!
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Konfirmander 2020

VONGE KIRKE torsdag d. 21. maj

Noah Elias Vindbjerg, Mølgårdvej 22, 7173 Vonge

Gry Cecilie Bomholt Pedersen, Gl. Møllevej 19, 7323 Give

Mette Ørnsholt Dresler, Vonge Skovvej 12, 7173 Vonge

Mathias Bank Rethleff, Digevej 4, 7323 Give

Lea Duedahl Østergaard, Bygade 23, 7173 Vonge

Melanie Cort Rossen, Tornparken 14, 7173 Vonge

Freya Langelund Pedersen, Nordvangen 30, 7173 Vonge

Gry Kyed Frimodt Jensen, Nordvangen 17, 7173 Vonge

Isabella Høst Lundfold, Riismarkvej 19, 7323 Give

Chelina Nørlund Helbo, Bygade 33, 7173 Vonge

Maja Malina Thomsen, Tysklandsvej 11, 7323 Give

Victor Hald Kristoffersen, Knudevej 14, 7173 Vonge

Tabitha Slot-Henriksen Benikos, Åsbækvænget 2, 7173 Vonge

Mathilde Frederikke Schou, Fousingvej 1, 7160 Tørring

Mathias Jørgen Schou, Fousingvej 1, 7160 Tørring 

ØSTER NYKIRKE søndag d. 24. maj

Sebastian Viggo Fraulo, Tinnetvej 50, 7173 Vonge

Ingrid Elisabeth Juhl, Mølgårdvej 37, 7173 Vonge

Malthe Johannes Juhl Malund, Banevænget 48, 7323 Give

Louis Dam Juul, Nordvangen 49, 7173 Vonge

Rasmus Fisker Lund, Tinnetvej 66, 7173 Vonge

Lasse Stounberg Ravn, Smedevænget 16, 7323 Give

Julius Mariager, Banevænget 20, 7323 Give
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2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste i Farre Anlæg
Gudstjeneste i det grønne…

Den 1. juni kl. 14:00 er der traditionen tro fælles friluftsgudstjeneste – denne gang i 
Farre (Anlægsvej 37, 7323 Give). Som i de foregående år er det præster og menig-
heder fra Give, Farre, Vorslunde, Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod, Vester 
samt Øster Nykirke og Vonge sogne der går sammen om en fælles gudstjeneste i 
det fri med forhåbentlig dejligt vejr og masser af sang og godt fællesskab. Tag selv 
stole eller tæpper med til at sidde på – både under gudstjenesten og til den med-
bragte kaffe bagefter… 

Vel mødt!

HUSK 
Kirkekorets sommerkoncert 

Torsdag den 4. juni 
kl. 19.30 

i Øster Nykirke Kirke. 
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DET SKER I VORES NABOSOGNE:

Thyregod og Vester Kirker

Foredrag v/Erik Sommer Mandag den 16. marts kl. 19.00 i Kirke-
huset, Borgergade 4. Den berømte komponist Erik Sommer kommer 
denne aften og fortæller, og mon ikke der også skal synges en del. Alle 
er velkomne til denne spændende aften. Kaffen koster 30 kr.

Højskoledag Lørdag den 28. marts kl. 10.00 i Kirkehuset, Borgergade 
4. Ved denne højskoledag kommer filosoffen, forfatteren, undervise-
ren og debattøren Jacob Birkler og fortæller om ”Menneskesyn til ef-
tersyn”. Dagen er med spisning og slutter kl. 14.00. Prisen er 100 kr. 
Tilmelding sker til Vibeke Aagaard Jæger på tlf. 2910 4022 eller mail 
thyregodvestersogne@gmail.com senest den 25. marts. 

Højskoledag Lørdag den 25. april kl. 10.00 i Kirkehuset, Borgergade 
4. Ved denne højskoledag kommer forfatteren Jakob Brønnum og for-
tæller om ”Kærligheden er ikke en følelse, det er en handling”. Dagen 
er med spisning og slutter kl. 14.00. Prisen er 100 kr. Tilmelding sker 
til Vibeke Aagaard Jæger på tlf. 2910 4022 eller mail thyregodvester-
sogne@gmail.com senest den 22. april. 

Koncert m. Duoen Saxofon og Orgel Torsdag den 30. april kl. 19.30 
i Thyregod Kirke. Saxofonist Michael H. Lund og organist Randi E. 
Mortensen vil give en utraditionel og spændende koncert. Dygtige mu-
sikere, der begge er uddannet fra Det Jyske Konservatorium. Der er 
fri entré.

Sangaften Mandag den 4. maj kl. 19.30 i Kirkehuset, Borgergade 4. 
Denne sangaften vil vi fejre 75 året for befrielsen. Kom og vær med!

Højskoledag Lørdag den 16. maj kl. 10.00 i Kirkehuset, Borgergade 
4. Ved denne højskoledag kommer Jørn Buch, som er lektor på Uni-
versity College Syddanmark, og fortæller om ”Brun sovs og frikadeller 
- dansk identitet i en globaliseret verden”. Dagen er med spisning og 
slutter kl. 14.00. Prisen er 100 kr. Tilmelding sker til Vibeke Aagaard 
Jæger på tlf. 2910 4022 eller mail thyregodvestersogne@gmail.com 
senest den 13. maj. 



Øster Nykirke kirke

Døbte:

Døbte:

Begravede / bisatte:

Begravede / bisatte:

Vonge kirke

22. december 2019: 
Ellen Skovbjerg Raben Jeppesen  

9.november 2019: 
Milo Scarpi 
8. december 2019: 
Luna Møller Jensen
26. december 2019: 
Vilhelm Bang Jeppesen  

22. november 2019: 
Allan Frederiksen 

1. november 2019: 
Lisbeth Hansen 
8. november 2019: 
Knud Erik Tougaard
3. januar 2020: 
Inga Jytte Petersen

14
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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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GUDSTJENESTEGUDSTJENESTE

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester

Dato: Helligdagens 
navn:

Øster Nykirke Vonge

23/2 Fastelavn 9:30

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

8/3 2. s. i fasten 9:30

15/3 3. s. i fasten 11:00 v/GBL

22/3 Midfaste *11:00 Konfirmand-
gudstjeneste

29/3 Mariæ bebudel-
ses dag

_________ _________

Onsdag 
1/4

*19:00 Jubilæums-gudstje-
neste

5/4 Palmesøndag 9:30 v/GBL 

9/4 Skærtorsdag 16:00 v/GBL

10/4 Langfredag *11:00 liturgisk musikguds-
tjeneste

12/4 Påskedag *10:00 + kirkekoret med-
virker

13/4 2. Påskedag 9:30

19/4 1. s. e. påske 9:30

26/4 2. s. e. påske 11:00 v/GBL

3/5 3. s. e. påske 9:30

Torsdag 
7/5

”Store Hvedeaf-
ten”

*18:30 v/gæsteprædikant 
Poul Viller

8/5 Bededag ______ _______

10/5 4. s. e. påske 11:00 v/GBL

17/5 5. s. e. påske 9:30

21/5 Kr. himmelfart 10:00 Konfirmation

24/5 6. s. e. påske 10:00 Konfirmation 

31/5 Pinsedag 10:00 + kirkekaffe

1/6 2. Pinsedag * Friluftsgudstjeneste i 
Farre

* Friluftsgudstjeneste i 
Farre

* Se omtale i kirkebladet  
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Mandag d. 23. marts 2020 kl. 18.00

I Vonge-Kollemorten hallens cafeteria

Program cirkatider:

18.00 Lokalrådet er vært ved aftensmad – lad jer overraske!

18.45 Foreninger og institutioner fortæller kort omkring status for eget område.

19.30 Aftenens tema – et aktuelt tema tages op 

20.00 Repræsentantskabsmøde i Lokalrådet.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af stemmetæller.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskabsfremlæggelse.

5. Behandling af indkommende forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Godkendelse af budget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og en suppleant.

10. Evt.

Indkaldelse 
til repræsentantskabsmøde i lokalrådet, samt 

foreningsmøde for alle foreninger i 
Øster Nykirke Sogn

17
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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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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
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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
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Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. 

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hæn-
de senest 20 dage før mødets afholdelse.

Tilmelding til spisning ved repræsentantskabsmødet bør ske senest d. 16. marts 
til Keld på tlf. 25 11 07 29 eller mail osternykirkeweb@gmail.com 

Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, eller blot ”give en hånd med” i ny 
og næ, så er du mere end velkommen, der er altid plads til flere. Vil du vide mere 
om arbejdet, så kontakt Keld for yderligere oplysninger.

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen 

Lokalrådet for Vonge-Kollemorten

Se mere om lokalområdet på www.vonge-kollemorten.dk

Karina Brødbæk, Nini Juul Jørgensen, Lars Olesen, Jørgen Mikkelsen, Michael Lil-
lelund Jeppesen, Keld Bøgelund Rising Nielsen, Peer Attermann, Kris Sørensen, 

Ketty Sparvath

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. 40 24 70 17

jlkollemorten@gmail.com
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Årshjul for Vonge & Omegns borgerforening:

Vonge & Omegns Borgerforerning
af Nini Juul

23. februar Fastelavn
7. marts Voksen fastelavnsfest
13. juni Arbejdsdag på legepladsen 
23. juni Sankt hans
6.-12. sept. Høstfestuge
12. nov. Generalforsamling 
29. nov. Juletræsfest

Conni Strandmark
Leif Søbye
Poul Erik Skræm

20

Nyt fra Vonge & Omegns Borgerforening: 

Sidste år ved indbetalingen af borgerforeningens medlemsskab fik betalende 
medlemmer nr. 25, 50 og 100 en flaske vin. Det blev i 2019 følgende tre per-
soner:

Juletræsfest 1. december 2019

Stor succes med 55 betalende voksne og ca. 70 børn. Vi prøvede i år noget 
helt nyt, så der i stedet for et show var stillet forskellige værksteder op, hvor 
man blandt andet kunne klippe julehjerter, lave sine egne juledekorationer 
eller til-og-fra kort. Der var gang i alle værksteder og både børn og voksne 
hyggede sig med at være kreative hele dagen. Vi var så heldige, at vi kunne 
kalde julemanden frem, så han kom forbi med godteposer til alle børnene, 
og inden han tog videre kårede han vinderen af “den bedste småkage” – det 
blev Anne Hansen. Hun fik som lækker præmie Mette Blomsterbergs nye 
bog “Blomsterbergs jul”. Og som altid stillede spejderne op med deres tom-
bola fyldt med en masse gode præmier.
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Voksen fastelavnsfest 7. marts 2020

Vi glæder os meget til en helt fantastisk og sjov fest med alle områdets voks-
ne! Peter Sort og de to andre idioter kommer og spiller op til dans og som vi 
plejer vil der være præmier til aftenens bedste og sjoveste udklædning. 

21
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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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Nyt fra håndboldbestyrelsen - Junior 
af Mette Hald

Her midtvejs i sæsonen er vi godt tilfredse i håndboldbestyrelsen. 

Den første halvdel af sæsonen har U9, U11D og U13P alle klaret 
sig rigtig godt. 

U9 har deltaget i flere max totalstævner. Der er stor opbakning til 
holdet og næsten alle spillere melder klar til kamp hver gang. Dét 
er helt fantastisk!

U11D kom i en rigtig svær B-pulje, men har spillet nogle flotte 
og meget tætte kampe. En halv sæson, med masser af udvik-
ling.

U13 piger har klaret sig super flot og endte med en flot placering i toppen af deres pulje.

U7 er kommet rigtig godt i gang med træningen og melder nu klar til at deltage i stævner.

I slutningen af november arrangerede vi et Max Total stævne i hallen i Vonge. U9 og U11D 
deltog, desværre meldte ingen U13 pigehold sig til at møde vores pigehold. En super dag, 
med mange rigtig gode kampe.

D. 4 december drog vi igen til Silkeborg for at se en ligakamp mellem vores venskabsklub 
BSH og Århus håndbold. Her skulle vores U9, U11 og U13 spillere løbe ind på banen sam-
men med ligaspillerne fra BSH. 29 børn deltog og derudover havde 8 seniorspillere samt 
28 forældre og bedsteforældre købt billet til kampen. En super hyggelig aften og en kæmpe 
oplevelse for spillerne.
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Det hele startede til en gymnastik-
opvisning i foråret 2009, hvor der sad 
nogle friske mænd og så på Lisbets 
stephold. De sagde til mig, at de også 
ville gå til step og at jeg godt kunne 
lave sådan et hold. Jeg sagde til dem, 
at hvis de kunne samle 10 mand skul-
le jeg nok lave et hold, men det blev 
ikke step, for det havde jeg ikke for-
stand på. Samtidig tænkte jeg også, at 
det kunne de ikke, så der blev sikkert 
ikke noget hold, selvom det egentlig 
var min drøm at lave sådan et hold.

Sommeren gik og der kom en del til-
kendegivelser på, at man gerne vil 

10 års jubilæum hos de Svedige Mænd!
Af Torben Spejlborg

være med på et mandehold. Jeg blev 
enig med gymnastikudvalget om, at 
prøve det af - det kunne der jo ikke 
ske noget ved. Igen tænkte jeg, ”vi er 
nok stoppet igen til jul”.

Men nej sådan skulle det langtfra gå. 
Der kom omkring 15 det første år og 
holdet kom rigtig godt i gang. Jeg 
forslog den første aften, at vi kunne 
skiftes til at have kaffe med og måske 
en kage, som vi kunne hygge med 
bagefter. Det gad de ikke, de vil bare 
have en øl. Den klassiske 3. halvleg. 
Og sådan blev det. 

Holdet har i næsten alle årene ligget 
på mellem 15-20 deltager pr. sæson. 
Af alle de torsdage, der har været træ-
net i 10 år, tror jeg kun der har været 
3–4 torsdage, hvor så få er mødt op, 
at vi er gået hjem igen uden at træne. 

Denne sæson er hel vild. Der er 30 
betalende på holdet, lidt godt at ikke 

Så har de svedige mænd været 
i gang i 10 år, ikke til at forstå. 
Holdet, som jeg tænkte bare vil 
være for en kort periode – det 
er der ikke opbakning til. Men 
sådan skulle det ikke gå.

24
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alle kommer hver gang. Men det gi-
ver træning med 24–26 mænd, så er 
der gang i gymnastiksalen. 

Konceptet ”Svedige mænd” har ikke 
ændret sig meget i de 10 år. Man har 
fulgt med tiden (lidt) og taget nye 
træningsmetoder ind og rette til efter 
behov og ønsker. Men eller består de 
næsten 2 timers træning af en god og 
grundig opvarmning, måske en leg 
eller stafet, styrketræning i flere for-
skellige udgaver, en omgang hockey 
= ingen træning uden hockey. Træ-
ningen sluttes af med lidt udstræk-
ning. Så er der 3. halvleg, hvor der 
evalueres og hygges over en forfrisk-
ning.  

”Svedige mænd” er langt mere end 
bare et hold, hvor man får sig rørt 
lidt. Her mødes generationer. Med en 
aldersspredning fra 29 til 69 år og alt 
der imellem. Der bliver snakket om 
og diskuteret alt. Man tager vare på 
hinanden. Hygger med grin og latter. 
Kort sagt, der er plads til alle. 

Kan alle så få noget ud af det, når 

aldersspredningen er så stor? Det 
er jo op til en selv, træneren sætter 
rammen og så er det jo bare med, at 
give den gas, så man selv er tilfreds 
og får det maksimale ud af det. 

Traditioner på holdet der også. Der 
bliver holdt juleafslutning hver år. 
Alle årene har menuen været sild og 
hot dog, ja det er lidt specielt. Men 
på ”Svedige Mænd” fungerer det 
rigtig godt. Ved sæsonens afslutning 
slutter vi selvfølgelig også af med en 
hyggeaften. Vi har næsten også alle 
årene været med til gymnastikopvis-
ning, hvis der har været stemning for 
det. Vi deltager selvfølgelig igen i år 
– hvad mon vi finder på der?

Der er faktisk 7-8 mænd på holdet, 
som har været med i alle 10 år. Til-
lykke til jer også, godt gået!  

I år har jeg fået hjælpetræner på, det 
er Sebastian Therkildsen. Dejlig med 
hjælp og en at sparre med. 

De Svedige mænd er klar til at tage 
hul på 10 nye år!

25
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KKOOLLLLEEMMOORRTTEENN
TTØØMMRREERR  OOGG  SSNNEEDDKKEERR

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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Vonge - Kollemorten Cykelklub

Vonge – Kollemorten cykelklub er en lille 
klub med fokus på motion og hyggeligt sam-
vær, vi forsøger nemlig også at have luft til 
at snakke og hygge under det meste af turen.

Vi har nu eksisteret i 2 sæsoner, og nogle af 
os har været med til motionsløb. Nogle del-
tog i Grejsdalsløbet sidste år og de er også 
tilmeldt i sæson 2020. Vi var 11, der deltog 
i Hærvejsløbet fra Vejen til Viborg på 160 
km. Der er tilmeldt 10 til Hærvejsløbet her 
i 2020, som køres den 27.juni, så der har vi 
bestilt godt cykelvejr, nemlig lidt syd/vestlig 
vind og delvis overskyet.

Vi afholder generalforsamling onsdag den 
12.2.2020 kl. 19.00 i Hallens cafeteria. Alle 
er meget velkommen.

Den løbende motion foregår ved at vi mødes 
tirsdage og torsdage ved købmanden i Vonge 
kl. 19.00 eller 19.30 afhængig af årstiden. Vi 
kører helst ikke når det er mørkt. De mest iv-
rige kører også søndag kl. 10.00. Som regel 
kører vi ca. 2 timer og når det er muligt kan 

Af Hans Emil Jensen

Ved spørgsmål kan formanden Ulrik B. Henriksen kontaktes på mobil 40 61 73 23.

de, der ønsker at køre mere tage en ekstra 
kirketur (til Øster Nykirke kirke og Hammer 
kirke). På de fleste ture er det også muligt, og 
absolut tilladt at dreje af noget før. Vi har jo 
ikke alle stærke ben hver gang.

Vi vil meget gerne være flere, så går du og 
overvejer en hyggelig form for motion så sig 
endelig til, eller mød op hos købmanden. Det 
kunne også være hyggeligt med et kvindelig 
islæt i klubben, så piger - mød endelig op.

Første træning er søndag den 15. marts 2020 
kl. 10.00 fra købmanden i Vonge. Her kører 
vi en lille flad tur på 1-1,5 time. Er vi heldige 
er der nok en forfriskning i formandens ga-
rage, når vi kommer hjem. Første aftentræ-
ning tirsdag 2.4. kl. 19.00 fra købmanden og 
herefter hver tirsdag og torsdag kl. 19.00.
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Kontingent gældende fra september.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Hanne Hansen, telf. 40 62 52 08 eller 
Jørgen Jensen telf. 26 66 03 80

PS – medbring brød til foredragene.

Gymnastikopvisning ØNIF
Kom til forårets gymnastikopvisning i ØNIF

Søndag d. 29. marts kl. 14 i Vonge-Kollemorten Hallen.

Entre 30 kr. Børn under 12 år gratis.

Vi ses 

HUSK
Sæt kryds d. 29. marts 2020, 

hvor årets 
gymnastikopvisning 

afholdes i 
Vonge-Kollemorten Hallen.
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af Tove Malberg
Club 99 program

Når I læser dette, er vi godt i gang med forårs sæsonen 2020...

Vi har haft besøg af Viser i Vinden, det var en rigtig dejlig, sjov og hyggelig eftermiddag. 

Generalforsamlingen er overstået, forhåbentlig med fuldtallig bestyrelse og suppleanter. 

Ligeledes en bowlingtur til Vejle.

Herunder programmet indtil 4/6 og vi håber, at rigtig mange vil møde op til vores arrange-

menter.

6/2 10.00 Bowling afgang fra Hallen kl. 10

20/2 14.00 Gunner Jensen, Jylland mellem tvende have

5/3 14.00 Poul Erik Vingum, arbejdet som fængselsbetjent

19/3 14.00 Jan Svendsen, Brunkulslejrene

2/4 17.30 Forårsfest

16/4 14.00 Besøge Brunkulslejren

14/5 09.00 Udflugt ?

4/6 12.00 Grilldag ved Petanquebanen

	 Kroket hver mandag og torsdag fra kl. 9-12 

	 Petanque hver tirsdag fra kl. 9-11

	 Vandreture hver onsdag kl. 9.30 fra Sandalplads

	 Tæppecurling hver mandag fra november fra kl. 9-11

Kontingent gældende fra september.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Hanne Hansen, telf. 40 62 52 08 eller 
Jørgen Jensen telf. 26 66 03 80

PS – medbring brød til foredragene.
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RESTAURANT ÅLBÆKKEN

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64
restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

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

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

ÅLBÆKKEN
Åbent onsdag-søndag 17.00 - 21.00

 alle ugens dage åbent for selskaber

Julefrokost 2014
remoulade og citron

Røget laks med røræg og asparges
Tarteletter med høns i asparges

Ribbenssteg med rødkål
Ris a’la’mande med kirsebærsauce

 
Fiskeanretning 

 

(hvidvinsdampet laks med rejer og kaviar 

 

samt store tigerrejer på tang)
Mørbradbøf med champignonstuvning

Hamburgerryg med grønlangkål
Andesteg med rødkål

Ris a’la’mande med kirsebærsauce

illæg for brød og smør 20,00 kr.

Mortensand
230,00

 
kr.

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

Ud af huset kr. 180.-

Ud af huset kr. 225.-

 Vi servererbåde søndagog mandag

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

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

Op til jul sælger vi også juletræer og pyntegrønt.

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

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

VELKOMMEN TIL  TINNETGAARD
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Æ›lilleklub

31

Så er vi startet på et nyt år og vi er godt i gang med Æ’lille Klub. 

Kom og vær med! Altid torsdage 13.00-16.00

27. februar krans af bøjler

12. marts kort/konfirmation

26. marts påsketing

23. april afslutning kl. 12.00 – kaffe kan købes til 10 kr.

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

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

Her findes det en hjertestarter:
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Vonge-Kollemorten Cykelklub


