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Det bliver sommer igen
I disse underlige tider bliver det dejlig med en ordentlig sommer, så det må vi håbe at kom-
mer. Bladet fylder 25 år og indeholder denne gang selvsagt lidt om det, og det er også preget 
af at vi er Corona ramte også her ude i Øster Nykirke sogn. Men vi har lidt om Morgenfru-
erne, Kollemortenhus, skolen, Bingo Banko, sammenholdet, ØNIF, en Corona uge, Vonge-
Kollemorten hallen, håndbold, status Club 99, sommerfest i Kollemorten er aflyst og til sidst 
Æ›lilleklub. God sommer til jer alle fra os i Foreningsbladet!
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Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om 
de fotos, der indsendes til bladet, er omfattet af loven om 
ophavsret.

Info om ophavsret

Copyright

Stafetten
Nordvangen 47.
     ved Kathrine Stoustrup &   
  Mikkel Kilstrup

Til februar er det allerede 8 år siden, vi 
overtog vores hyggelige hus på Nordvangen 
i Vonge. 

Da vi købte huset i sin tid, var vi unge (beg-
ge 22 år) og havde ikke planer om, at skulle 
blive boende helt fast. Mikkel havde et ønske 
om at renovere huset, for derefter at sælge det 
igen, og eventuelt tjene lidt på det, dog faldt 
det lidt anderledes ud. Vi renoverede huset, 
mens vi boede i det, og lagde blod sved og 
tåre i det. Da vi endelig var færdige, og huset 
stod lige efter vores hovede, var fraflytning 
ikke længere en mulighed. Vonge var blevet 
vores tilholdssted og huset på Nordvangen 
var ikke længere bare et hus, det var blevet 
vores hjem, og det sted vi gerne ville være. 

Her snart 8 år senere bor vi her stadig og 
elsker byen! Vores hjem huser ikke længere 
kun 2 unge mennesker, men 4. I 2016 fik vi 
vores søn Elliot, som lige er fyldt 4 stolte 
år i marts, familien blev fuldendt af Holly, 
som stødte til i 2018, Holly bliver 2 år 16. 
april. Holly går i dagpleje, hos verdens bed-
ste dagplejer, nemlig Gitte, som også er på 
Nordvangen, så hvis nogen går med over-
vejelser omkring dagplejere i området, vil 
jeg komme med en varm anbefaling hertil! 
Elliot går i Børnehaven Kolbøtten, sammen 
med mange af sine venner her fra området. 
Her er det for det meste Kathrine, der henter 
og bringer, så hende vil I ofte kunne hilse 
på her. Kathrine sidder desuden i forældre-

bestyrelsen for Kolbøtten, så 
spørgsmål eller ris/ros kan også sende i hen-
des retning.

Kathrine kommer oprindelig fra Lindved, 
som ligger ca. 10 minutter fra Vonge den ene 
vej, og Mikkel kommer oprindelig fra Nørre 
Snede, som ligger ca. 15 minutter den anden 
vej. Oprindelig valgte vi Vonge, fordi den lå 
dejlig centralt imellem vores familier, og det 
gav jo ret godt pote. 

Kathrine er uddannet social- og sundhedsas-
sistent og arbejder til daglig som sundheds-
faglig koordinator for Marienlund og Bel-
lisbo, som er to bosteder i hhv. Nørre Snede 
og Ikast. Mikkel er uddannet tømrer og har 
sit eget firma, Kilstrup Byg, hvor han læg-
ger meget tid og kærlighed. Har I brug for 
en handyman, en hjælpende hånd eller bare 
en der har styr på sit håndhværk, så giv ham 
endelig et kald.

Udover at bruge tiden på arbejde og vores 
skønne børn, er vi to meget sociale menne-
sker, som ofte er sammen med vores venner 
eller familie.

I vores hjem er der desuden altid plads til 
folk, der kommer forbi og hilser på.

Stafetten gives videre til:
    Jeanette & Søren Kofoed 
           Hærvejen 293, Kollemorten
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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
 
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

252525



6

Vi har i år 25 års jubilæum på vores dej-
lige blad. Vi er glade for den opbakning der 
er bag bladet, det får os som redaktion mere 
lyst til at videreføre bladet.

For at sådan et blad skal kunne udgives, kræ-
ver det også, at der er nogen, som vil skrive 
til bladet, nogen som vil støtte op om bladet 
økonomisk, da det trods alt koster at få trykt 
bladet og få det sendt ud til os i redaktionen.

Hvordan løser vi det

Det løser vi ved, at I kære annoncører støt-
ter op på vores blad ved at betale for en an-
nonce i bladet, ligeledes så har vi bidrag fra 
kirkebladet, som har deres sektion midt i 
bladet. Vi er meget glade for at have kirke-
bladet med, på den måde ses bladet af flere 
mennesker og som foreningsblad er det godt 
med et ekstra tilskud fra kirkebladet, samt at 
kirkebladet også er sat godt sammen.

Hvordan arbejder redaktionen

I redaktionen er vi lige i øjeblikket 4 personer 
plus en fra lokalrådet og så Carsten Geir som 
sætter vores blad sammen inden det bliver 
sendt til trykkeriet. Når bladene kommer så 
bliver de leveret ud til Lilly Jessen, som så 
sørger for at give dem videre til spejderne og 
os i redaktionen, hvor vi deler blade ud på 
plejehjem, fabrikker og lign i nærområdet.

Som redaktion mødes vi 4 gange om året- 
det er når de forskellige indslag til bladet er 
sendt til os inden for deadline. Her gennem-
går vi det indkomne og hvis det viser sig, 
at bladet bliver lidt tynd på grund af for få 
indkomne indslag, så rykker vi for det. Som 
regel er det fordi, at folk eller foreninger har 
nok at se til, men det hjælper gerne meden 
reminder.

Når vi mødes, sker det privat hos hinanden, 
vi arbejder seriøst medemnet- der er en fast 

Foreningsbladet 25 år
af Ruth Krag Nielsen

1995

dagsorden på pogrammet og når vi er igen-
nem den,så hygger vi os med kaffe og lidt 
godt til maven.

Udover at vi mødes, så laver vi aftaler om, 
hvem der skal snakke med hvem, for evt. at 
få et interview eller for at få en ny annoncør 
til bladet. Hvis vi laver et interview, så sørger 
vi altid for at få accept fra den eller de impli-
cerede, så de godkender , hvad der er skrevet.

Vi har i redaktionen gennem tiderne skiftet 
ud af deltagerne, dog ikke fordi det er ke-
deligt, men mere fordi den enkelte enten er 
flyttet eller ar meget i forvejen. Det har så 
gjort, at vi i det sidste blad efterlyste emner 
til at være en del af redaktionen og her har 
vi fået et par henvendelser, så det glæder vi 
os til at byde de nye velkomne samt at få et 
givtigt samarbejde med dem. Som regel nye 
folk, nye tanker.

Vi fortæller ofte omkring vores forenings-
blad, når vi er sammen med andre i anden 
sammenhæng og vi får ofte den respons at 
det er flot at vi kan holde gang i sådan et kon-
cept. Det skal siges at det kan vi heller ikke 
uden jeres hjælp, jeres gode indslag, jeres 
opbakning økonomisk gennem annoncer og 
kirkeblad. Så stor tak for det.

Fremtiden i disse elektroniske tider

Hvordan kommer fremtiden til at se ud- vi 
håber at vi som redaktion skal bestå og ar-
bejde videre med at få sendt et blad ud 4 
gange om året- det betyder mere at have et 
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blad i hånden fysisk end at kunne læse det 
på mail- her kan man fysisk tage kirkebladet 
ud og gemme- man kan hurtigere finde tele-
fonnumre og lign. På de forskellige forenin-
ger og de forskellige kontaktpersoner. Så vi 
arbejder på at bladet skal blive ved med at 
bestå- måske 25 år måske 50 år- vi må se, 
hvad tiden bringer.

Vi er glade for at være 
med til at skabe et godt blad.
Det kan stadig lade sig gøre at 
læsebladet eller ældre blade på vores 
hjemmeside www.vonge-kollemorten.
dk

Stort tillykke med de 25 år og tak for en god 
opbakning.

Morgenfruerne + Jørn og Lasse
af Rose Laursen

På alle hverdag kl. 8 kan man se de gule ve-
ste starte ud hos købmanden i Kollemorten. 
Turen går ad Hærvejen, Lindet Kratvej, 
Springbankevej, forbi Præstegården og til-
bage ad Hærvejen, en dejlig tur på 4,2 km, 
og så er dagen godt begyndt (og vi har god 
samvittighed)!

På vores vej rundt har vi faste ritualer, bl.a. 
vinkede vi til Arthur, som altid sad i vinduet, 
når vi kom forbi. Så var han der pludselig 
ikke mere, men så blev det til Jacob, som al-
tid var ved at lave morgenkaffe, når vi gik 
forbi. Så var han der heller ikke mere, men 
vi har heldigvis fået en ny vinkeven. Vi håber 
han holder!

Er der en begivenhed blandt os, det være sig 
rund fødselsdag eller lignende, så kan det 
fejres med en morgensang og lidt godt til ga-
nen og maven.

På vores vej fornemmer vi rigtigt årets gang, 
og der er næsten altid tørvejr mellem 8 og 9, 
og hvis ikke, tager vi regntøj på.

Vi er p.t. 8 deltagere hvis vi kommer alle 
sammen, så der er rigelig plads til flere.

Så mød endelig op!

41

•	 Sportigan Tørring
•	 Dranella
•	 Fransa
•	 b.young
•	 BLEND He
•	 Stark Give
•	 Bestseller
•	 Peugeot Give
•	 Toyota Give 
•	 Finn’s Auto Givskud 
•	 Kristina Parsberg 
•	 Unipro 
•	 Skovly æbler
•	 Cool 
•	 Carsten Grønlund Sørensen
•	 Holm Frederiksen

•	 I/S Erik Høyer og Birgitte Kjemtrup I/S
•	 Vonge VVS
•	 Jens Chr. Mikkelsen
•	 Ninni Juul Jørgensen
•	 Bauhaus Vejle
•	 Jysk Vejle
•	 Købmanden i Vonge (privat)
•	 Letkøb Kollemorten

252525
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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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Kollemortenhus i en Corona tid

Som alle andre steder er vi også i 
Kollemortenhus ramt af følgerne af 
Coronavirus. Vi glæder os alle til at der 
bliver åbnet op så der igen kan komme liv i 
forsamlingshuset.

I uge 7 blev der sat nyt loft og nye lamper 
op (af 2 x Jens) i den lille sal. Det har pyntet 
rigtig meget og dejligt der nu er nye, lyse 
lofter i begge sale.

Generalforsamling

Vi har planlagt et afholde generalforsamling 
onsdag d. 13. maj, men som det ser ud lige 
nu er vi nok nødt til at udsætte det til senere. 
I vil høre nærmere når vi ved mere.

Hvis der sidder en derude, der kunne tænke 
sig at komme i bestyrelsen i Kollemortenhus, 
så henvend jer gerne til en fra bestyrelsen 
og hør nærmere. Ove Nørtoft har valgt at 
stoppe i bestyrelsen efter mange års tro 
tjeneste, og vi kommer derfor til at mangle et 
bestyrelsesmedlem.

Graffiti

Vi havde pludselig fået et ”flot farverigt 
”graffiti maleri på forsamlingshuset bagside. 
I påsken blev murene renset ned og grafitten 
fjernet. Hvor er det ærgerligt, at skulle bruge 
forsamlingshusets sparsomme penge på at 

af Bestyrelsen i Kollemortenhus

skulle fjerne graffiti i disse Corona tider, 
hvor det hele står stille økonomisk.

Til sidst vil vi bare sige: Pas godt på jer selv 
og hinanden!

252525
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I skrivende stund har vi lige genåbnet skolen 
efter en næsten måneds nedlukning. Det var 
ingen problem at lukke skolen ned, men at 
lukke op igen var en noget større opgave. 

Nu er Øster Nykirke skole i den noget 
heldige situation, at vi har masser af plads og 
dermed ikke de store problemer med at leve 
op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. 
Der er indført håndvask rigtig mange gange 
i løbet af dagen. Skolen er blevet delt ind i 
områder og eleverne har fået nye indgange, 
som de skal benytte. Klasselokaler er blevet 
indrette anderledes, elever sidder ved borde 
med god afstand. Medarbejderne er sammen 
to og to omkring en klasse. Alt i alt er vi 
kommet rigtig godt i gang med den nye 
hverdag. Børene har været rigtig gode til at 
indordne sig under de nye forhold. 

Vores medarbejder har ydet en kæmpe 
indsats corona tiden. Fra den ene dag til 
den anden skulle de lige pludselig til at 
fjernundervise deres elever hjemmefra. Der 

Nyt fra 
Øster Nykirke Skole

Corona tid på skolen

af Henrik Lynggaard

af Torben Spejlborg

Mit navn er Henrik Lynggaard, og jeg er 
”ny” leder på Øster Nykirke Skole. Når jeg 
skriver ny i situationstegn er det fordi jeg 1. 
marts har været her i to år. 

Jeg er utrolig glad for at være på Øster 
Nykirke Skole. Vi oplever en kæmpe 
opbakning fra lokalsamfundet, og har et 
rigtig godt samarbejde med klubber og 
foreninger. Det har stor værdi for os som 
skole og for vores elever. På vores skole har 
vi mulighed for at skabe nogle gode rammer 
for elevernes læring og trivsel. Vi har nogle 
meget fine faciliteter og et dygtigt personale. 

Vi har fået lavet et nyt logo i samarbejde med 
en tidligere elev på skolen, Alberte Freiheit 
Olesen. Vi er utrolig glade for resultatet og 
ikke mindst dets betydning. Det symboliserer 
åreringe i et træ, hjertet er 0. klasserne, også 
kommer 1. klasse, 2. klasse osv. Som I kan 
se bliver det til et hus i yderste ring, som 
viser skolen og den læringsproces, eleverne 
er igennem i deres skoletid på Øster Nykirke 
Skole. Så har vi også fået nyt slogan ”plads 
til alle”, hvilket der er på vores skole, her skal 
vi have lov til at være os selv i et forpligtende 
fællesskab. 
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er blevet sendt opgaver hjem, der blev trykt 
hæfter med opgaver, som kunne afhentes 
i skolegården til indskolingseleverne. De 
store elever har holdt video møder med 
deres lærer, løst rigtig mange opgaver på 
forskellige læringsportaler. 

Så blev det påske og regeringen besluttede 
sig for, at åbne skolerne delvis op igen. Så 
skulle der igen omstilles, og her var vores 
medarbejder igen utrolige omstillingsparate. 
De havde stort set kun en dag til at blive klar 
til at modtage elever og det var de! Stor ros 

til alle vores medarbejder på 
Øster Nykirke Skole. 

Nyt tag – på den nye bygning

Samtidig med, at vi har skulle håndtere 
en ny form for skoledrift, skal vi også lige 
have skiftet tag på skolens nyeste bygning. 
Biblioteket og langelinje. Hvorfor nu det? 
Ja, taget man lagde på i 2002 er allerede dår-
ligt og er begyndt at smuldrer og pladerne 
knækker. Derfor udskiftning. Den klarer vi 
også om end det også giver nogle udfordrin-
ger.

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

41

•	 Sportigan Tørring
•	 Dranella
•	 Fransa
•	 b.young
•	 BLEND He
•	 Stark Give
•	 Bestseller
•	 Peugeot Give
•	 Toyota Give 
•	 Finn’s Auto Givskud 
•	 Kristina Parsberg 
•	 Unipro 
•	 Skovly æbler
•	 Cool 
•	 Carsten Grønlund Sørensen
•	 Holm Frederiksen

•	 I/S Erik Høyer og Birgitte Kjemtrup I/S
•	 Vonge VVS
•	 Jens Chr. Mikkelsen
•	 Ninni Juul Jørgensen
•	 Bauhaus Vejle
•	 Jysk Vejle
•	 Købmanden i Vonge (privat)
•	 Letkøb Kollemorten
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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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Lørdag d. 7. marts afholdte Kolbøttens 
Venner endnu engang Bingo Banko i børne-
haven med det formål at samle penge ind til 
at forsøde tilværelsen for børnehavens børn 
og voksne. 

Det blev en forrygende dag med ca. 100 
deltagere og et rekordoverskud på hele 
6589,50 kr. 

Det flotte resultat var ikke blevet til noget 
uden den store opbakning fra både forældre, 
kage- og brødbagere, forældrebestyrelse og 
sponsorer. 

Så herfra skal lyde en KÆMPE TAK til alle 
og ikke mindst nedennævnte sponsorer, for 
jeres store og generøse gaver.

 Sponsorliste:

af Birgitte Kjemtrup Høyer,

Bingo Banko
formand for børnehavens foræl-
drebestyrelse

•	 ADM ApS
•	 Tømrerfirmaet Mbm-Byg ApS
•	 Kollemorten Autoværksted
•	 Dan Cake A/S
•	 Give Malerforretning
•	 EMR, Murer & Entreprenør A/S
•	 Sansegynge.dk

•	 Sportigan Tørring
•	 Dranella
•	 Fransa
•	 b.young
•	 BLEND He
•	 Stark Give
•	 Bestseller
•	 Peugeot Give
•	 Toyota Give 
•	 Finn’s Auto Givskud 
•	 Kristina Parsberg 
•	 Unipro 
•	 Skovly æbler
•	 Cool 
•	 Carsten Grønlund Sørensen
•	 Holm Frederiksen

•	 I/S Erik Høyer og Birgitte Kjemtrup I/S
•	 Vonge VVS
•	 Jens Chr. Mikkelsen
•	 Ninni Juul Jørgensen
•	 Bauhaus Vejle
•	 Jysk Vejle
•	 Købmanden i Vonge (privat)
•	 Letkøb Kollemorten

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

252525
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Vores købmand i Vonge har eksisteret i 6 
år efter lukningen i april 2014 og er dybt 
afhængige af den lokale opbakning.

Et lokalområde uden købmand, kan du 
forestille dig det, nej vel – det kan vi heller 
ikke.

Sammenholdet blev sat på en opgave tilbage 
i 2014, hvor butikken lukkede, og lokale 
ildsjæle trådte til, for at redde butikken, 
ved at sælge anparter til investering i såvel 
varelager som bygninger.

Og det lykkedes! Hele 2,7 millioner blev 
samlet ind på omkring 3 uger, og Vores 
købmand Vonge var en realitet.

Igennem de seneste år, har der været op- 
og nedture, hvilket jo nok opleves i mange 
sammenhænge, men troen på at vi gør en 
positiv forskel i lokalområdet betyder, at vi 
hænger i, og til stadighed gør hvad vi kan, for 
at butikken er et gode for hele lokalområdet.

Kigger vi tilbage på de forløbne år, så er der 
ikke sket så meget hvad butiksdriften angår, 
det meste kører i faste rutiner, følger årets 
gang, hvilket ikke er særlig spændende at 
berette om her.

af Erna Storgaard

Tillykke til foreningsbladet med de 25 år 
og længe leve sammenholdet

Vi vil dog gerne fremhæve, at vi har haft 
heldet med os i diverse konkurrencer inden 
for Dagrofa-kæden, hvor vi, med kundernes 
hjælp, har været på podiet hvad salgstal angår, 
og vi har formået at lave produktudstillinger, 
som er faldet i dommernes smag. Dette er 
med til at gøre hverdagen lidt anderledes, 
og gør, at medarbejderne kan finde deres 
kreative jeg frem, hvilket vi er rigtig glade 
for.

Driften af butikken varetages af en købmand, 
som er ansat af bestyrelsen, der er øverste 
myndighed. Der afholdes naturligvis 
generalforsamling hvert år i august/
september, hvor anpartshaverne kan deltage 
og få belyst årets gang, samt få svar på 
diverse spørgsmål.

Ud over generalforsamlingen, sendes der et 
nyhedsbrev ud 4-5 gange om året, igen er 
det anpartshaverne, der får denne. Desuden 
hænges den op i butikken, og lægges på 
vores facebookside, så alle har mulighed for 
at følge med i, hvad der rører sig.

Vi har oplevet gennem de seneste 5 år, 
at det er blevet sværere at drive en lokal 
købmandsbutik, og at omsætningen 
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er dalende. Det bekymrer naturligvis 
bestyrelsen, som til stadighed holder øje med 
at driften varetages på forsvarlig vis, og med 
en bruttoavance, der kan forsvares i forhold 
til anpartshaverne. 

Lokal købmandsdrift er blevet vanskeligere, 
så hermed en STOR opfordring til alle om 
at støtte vores lokale købmand, også selvom 

252525

du måske tænker det ikke har den store 
betydning. 

Men jo det har det! For hele lokalområdet, 
dvs. skolen, børnehaven, huspriserne, 
tilflytningen – sammenhængen og 
sammenholdet betyder noget for os alle!

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.2 - 202093.Årgang nr.2 - 2020

Juni - Juli - AugustJuni - Juli - August

fortsætter side 2.

Vi har nu i nogle måneder måttet indstille os på en helt ny tilværelse, en tilværelse 
sammen med en usynlig fjende, Corona virus. Mange af os har været hjemsend-
te og har dermed mistet hverdagens struktur og sociale kontakter. De, der fortsat 
har gået på arbejde, har måttet arbejde under helt nye vilkår. Vi har levet afson-
dret fra andre – ja, overlevelse findes i at leve adskilt fra hinanden. Ingen hånd-
tryk, ingen knus – angst og bekymringer bliver en stadigt større del af hverdagen. 
 
Vi fejrer i år 100 året for genforeningen. Her hører vi om fællessangens hi-
storie og rolle. Hvordan sangen i slutningen af 1800-tallet udviklede sig i for-
eninger, forsamlingshuse og private hjem. Og hvordan de tyske myndigheder 
på alle måder prøvede at chikanere fællessangen i den danske del af befolk-
ningen, fordi man forstod sangens betydning og evne til at skabe fællesskab.  
 
I år er det 80 år siden, at 2. verdenskrig begyndte. Under 2. verdenskrig opstod 
Alsangen (fra norsk og svensk: fællessang). Alsang er betegnelsen for en række 
fællessangsstævner, der fandt sted over hele landet i de første år af den tyske 
besættelse af Danmark 1940 – 45. På stævnerne sang tusindvis af deltagere 
fædrelandssange og gav dermed udtryk for sammenhold og nationalfølelse. 
 
Historisk set er det altså tydeligt, at fællessang kan noget! Fællessang ska-

Fællessang – sammen, men hver for sig 
Så syng da, Danmark – lad hjertet tale!
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ber fællesskab! Under Corona krisen har vi ikke kunnet mødes – men takket 
være vores moderne teknologi er det lykkedes Philip Faber, dirigent for DR 
Pigekoret, at skabe fællesskabsfølelse med fællessang, hver for sig. Over 
200.000 danskere synger med hver morgen, når der sendes morgensang på 
DR1. Og fredag aften samles en million seere til fællessang på DR1. Alle ald-
re mødes til morgensang, børn – voksne – ældre. Sangene taler til alle! Så-
ledes er Højskolesangbogen nu for første gang havnet på bestsellerlisten.  
 
For sådan er det bare med musikken; - den kan bevæge os, - den kan forvandle, 
forandre – og hele ens sår her i livet. Den kan bringe os i stemninger og løfte os mod 
himlen. ”Musik glæder hjertet” – sådan lyder det et sted i Bibelen. Og det gør den! 
Eller som Luther også skulle have sagt det: Musik kan glæde de bedrøvede, op-
muntre de fortvivlede, neddæmpe et hadefuldt sind og fordrive selveste Djævelen.  
 
Fællessangstraditionen er på ingen måde fremmed for os i Danmark. Luther 
bragte den ind i vore kirker i forbindelse med reformationen. Det var simpelt-
hen Luthers ønske at gøre hver enkelt individ til medforkynder af det kristne 
budskab via menighedssangen – mænd såvel som kvinder, høj såvel som 
lav. For det vidste Luther nemlig, - han vidste, at fællessang kan skabe stær-
ke fællesskaber. For i fællessangen er alle nemlig lige og bidrager på lige fod.  
 
Lad os også fremover følge den opfordring, der står på den første side i Højsko-
lesangbogen: Så syng da, Danmark, lad hjertet tale!

               Diana Rasmussen og Inge Hermann
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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!

Årets sogneudflugt er aflyst!
Da vi i år er ramt af covid-19 også kaldet coronavirus, er vi i menighedsrådet blevet 
enige om, at aflyse sogneudflugten i år!

Selvom mange synes, at der er længe til juni måned, så har vi af hensyn til alle jer, 
der plejer at deltage, valgt at jeres helbred er meget vigtigere end en udflugt. 

Vi håber, at alle har det godt og at I passer på hinanden og jer selv derude. Vi håber 
på jeres forståelse for vores beslutning og glæder os til at kunne planlægge en ud-
flugt til næste år.

På vegne af menighedsrådet
Ruth Krag Nielsen

Vi skal passe på hinanden!
♥

 Grundet Corona-krisen tages der forbehold for eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen!!
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Så er det nu, det sker!
Der er kaffe og the på kanden og ja, den er 
gratis, så kom og vær med til en indholdsrig 
aften.

Vi mødes tirsdag d. 9 juni 2020 kl. 19.00 i

Øster Nykirke Præstegaard 

Springbankevej 10

7323 Give

Denne aften vil Menighedsrådsformand Karl-Holger Kristensen fortælle om, 
hvad menighedsrådet har arbejdet med det sidste års tid. Der fortælles 
blandt andet om nye projekter samt afsluttede projekter i og omkring vores 
to sognekirker. 

Formanden vil også komme ind på, hvordan DU kan gøre en forskel for din 
lokale sognekirke. Der vil blive fortalt om det kommende menighedsrådsvalg 
2020 og om, hvordan valget kommer til at foregå. 

Han vil også komme ind på, at vi i menighedsrådet vægter højt, at det 
skal være rart, at være en del af rådet og at der ligeledes er plads til 
forskelligheder. Dvs. vi hygger og har det sjovt samtidigt med, at vi laver 
noget. Og vi har altid gang i mange spændende projekter.

Bemærk: Dette er kun et informationsmøde og ikke et valg! Valget er 
først d. 15 september. 

Så vel mødt!

Øster Nykirke Menighedsråd
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Nye konfirmationsdatoer

En konfirmation er først og fremmest en festdag. Lige nu må vi ikke forsamles mere 
end 10 ad gangen; vi må ikke kramme hinanden – endsige give hånd, og vi undlader 
at besøge familiens ældste af frygt for, at de evt. skulle blive smittet. Alt det rimer 
ikke på konfirmation. Selvfølgelig gør det ikke det. Derfor udsættelsen. For konfir-
mandernes skyld. For jeres skyld. For alles skyld. 

Nye datoer for konfirmation: 
Lørdag d. 15. august 2020 kl. 10 i Vonge Kirke
Søndag d. 16. august 2020 kl. 10 i Øster Nykirke
Jeg glæder mig til et par festlige dage i august! 

Pas godt på jer selv og hinanden ♥

 Grundet Corona-krisen tages der forbehold for eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen!!
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VONGE KIRKE lørdag d. 15. august

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

Mathilde Frederikke Schou, Fousingvej 1, 7160 Tørring

Mathias Jørgen Schou, Fousingvej 1, 7160 Tørring 

ØSTER NYKIRKE søndag d. 16. august

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

Wiktoria Zofia Iciek, Skovlunden 134, Thyregod, 7323 Give

Tabitha Slot-Henriksen Benikos, Åsbækvænget 2, 7173 Vonge, konfirmeres d. 5. 
september i Thyregod kirke. 

Konfirmander 2020
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Konfirmandindskrivning søndag d. 30. august i Vonge Kirke
Søndag d. 30. august kl. 11:00 
er der konfirmandindskrivning i 
Vonge kirke. Efter gudstjenesten 
vil der være informationsmøde 
om konfirmationsforberedelsen 
2020/21.

Som noget nyt er der nu også 
digital tilmelding til konfirmationsforberedelsen. Tilmeldingen kan ske i perioden 
1. april til 1. september 2020, gældende for de konfirmander der skal konfirmeres 
i 2021. Den digitale tilmelding kan findes på: 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Der er konfirmation i Vonge kirke Kr. himmelfartsdag torsdag d. 13. maj 2021 
og i Øster Nykirke kirke søndag d. 16. maj 2021. 

 Grundet Corona-krisen tages der forbehold for eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen!!

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. august 2020 kl. 10:30.
Derefter: 
lørdag d. 14. november

Ud over de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under 
søndagens gudstjeneste!
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Bjørn Krog Thesbjerg er uddan-
net organist fra Løgumkloster 
Kirkemusikskole, Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium 
samt korleder fra Børnekoraka-
demiet. Han er ansat ved Bel-
linge og Brændekilde Kirker nær 
Odense på Fyn, hvor han vareta-
ger et bredt musikalsk arbejde - i 
særdeleshed når det gælder at få 
børn, unge og voksne til at synge. 
I 2018 blev han kåret til årets Bel-
lingeborger for dette arbejde.
Simon Mott Madsen er uddan-
net ved konservatoriet i Odense, 
hvor han i 2015 færdiggjorde sin 
kandidatgrad i klassisk sang. 
Simon benyttes ofte som solist 
ved kirkekoncerter og i opera 
sammenhænge.

Ved koncerten i Øster Nykirke Kirke bliver repertoiret en skøn blanding af klassisk, 
rytmisk og musicals, så der kommer mange kendte og elskede highlights.

Koncert tirsdag den 25. august kl. 19.30 i Øster Nykirke 
Kirke
Der venter os et glædeligt genhør og gensyn med den skønne tenorsanger, Simon 
Mott Madsen, og pianist Bjørn Krogh Thesbjerg! Disse 2 herlige musikere har tidli-
gere besøgt os i forbindelse med koncerten BEATSALMER, der opførte program-
met All You Need Is Love i september 2016 i Øster Nykirke Kirke. Her optrådte de 
sammen med en organist og en skuespiller/oplæser.  
 
Simon Mott Madsen besøgte os igen ved en senere lejlighed, hvor han medvirkede 
ved musikgudstjenesten 1. søndag i advent 2017.

Der er gratis adgang til koncerten

Bjørn t.v. og Simon t.h.
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KOROPSTART 
EFTER 

SOMMERFERIEN 
 

 

TORSDAG DEN 27. AUGUST 
KL. 19.30 – 21.30 

I PRÆSTEGÅRDENS KONFIRMANDSTUE 
Vi øver alle torsdage kl. 19.30 – 21.30 i præstegårdens 

konfirmandstue og følger skolernes ferier og fridage. Koret tæller 31 
sangere fordelt på sopran, alt, tenor og bas. 

Mød koret søndag den 20. september kl. 10.00 i Vonge Kirke til 
høstgudstjeneste. 

Mød også koret til julekoncert torsdag den 3. december kl. 19.30 i 
Vonge Kirke. 

 

 



Øster Nykirke kirke

Døbte:

Døbte:

Begravede / bisatte:

Viede:

Begravede / bisatte:

Vonge kirke

22. februar: 
Ronja Gødvad Ørnsholt  
4. april: 
Agnes Nørtoft Bach

19. januar: 
Andreas Raaballe
23. februar: 
Jonathan Rosiak

24. januar: 
Greta Brødsgaard Jørgensen 
20. februar: 
Svend Stangerum Tychosen

4. april: 
Caroline Bach & Thomas Nørtoft Olesen

1. februar: 
Anne-Lisa Kristiansen

10
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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
Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge

21/5 Kr. himmelfart 9:30 v/GBL
24/5 6. s. e. påske 9:30

31/5 Pinsedag 10:00 + kirkekaffe

1/6 2. Pinsedag *Friluftsgudstjeneste i Farre *Friluftsgudstjeneste i Farre

7/6 Trinitatis søndag 9:30

14/6 1. s. e. trin. 11:00 v/GBL + nadver

21/6 2. s. e. trin. 9:30

28/6 3. s. e. trin. 9:30

5/7 4. s. e. trin. 11:00 v/GBL

12/7 5. s. e. trin. 11:00 v/GBL

19/7 6. s. e. trin. 9:30 v/GBL

26/7 7. s. e. trin. **Henviser til Give **Henviser til Give

2/8 8. s. e. trin. 11:00 + nadver 

9/8 9. s. e. trin. 9:30

Lørdag 15/8 *10:00 Konfirmation 

16/8 10. s. e. trin. *10:00 Konfirmation 

23/8 11. s. e. trin. 11:00 m/nadver

30/8 12. s. e. trin. *11:00 + konfirmandindskrivning

6/9 13. s. e. trin. 11:00 v/GBL

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

Følg med på vores Facebook-side Øster Nykirke og Vonge kirker.
Grundet Corona-krisen tages der forbehold for eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen!!
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ØNIF til glæde og begejstring 
i lokalområdet

Lokal idrætsforening med masser af 
aktiviteter, frivillighed og ikke mindst masser 
af år på bagen.

Når vi ser tilbage på de seneste år i Øster 
Nykirke Idrætsforening, bliver man helt stolt, 
da vi her i lokalområdet har en forening, 
som danner rammen for rigtig mange gode 
aktiviteter.

Foreningen kunne fejre sin 150-års 
fødselsdag i august 2018, hvor der blev lavet 
en profil-film og droneoptagelse med de 
fremmødte, hvor de dannede tallet 150 på 
stadion.

Ser vi på afdelingerne, så er det naturligvis 
ikke altid helt nemt, da vi har rigtig mange 
frivillige, dels i bestyrelserne, men også 
som trænere og instruktører, hvilket kræver 
engagement og prioriteringer hos mange.

Badmintonafdelingen har i en del år ikke 
haft en børne/juniorafdeling, men igennem 
de seneste år, har flere børn/unge spillet 
badminton hver mandag i vinterhalvåret, 
ligesom hallen er fyldt op hver mandag 
aften, hvor motionisterne er i gang.

Kigger vi til gymnastikken, så er der gang i 

af Erna Storgaard 
formand for ØNIF hovedafdeling

mange aktiviteter, både for børn og voksne, 
hvor vi kan konstatere at de svedige mænd 
har svedt sammen i 10 år under Torben 
Spejlborgs kyndige vejledning. Det er vi rig-
tig stolte af. Gymnastikopvisningen er årets 
højdepunkt, og i de seneste år har lederne 
også været et fast indslag, hvilket viser sam-
menhold og vilje til at gøre lidt ekstra ud af 
afslutningen inden for gymnastikken.

Fodboldafdelingen har haft en del udfordrin-
ger, specielt når vi taler senior, der har været 
et hold, og så var der ikke et hold, men så 
var det der pludselig igen. Kigger vi mod de 
yngre, så er der mange børn, som gerne vil 
spille fodbold i sommerhalvåret, og eventu-
elt håndbold i vinterhalvåret, en konstellati-
on, der har fungeret rigtig godt. Samarbejdet 
mellem de 2 afdelinger fungerer rigtig godt, 
og man er bevidste om, at det jo er de samme 
børn, man forsøger at tiltrække, så at have 
respekt for hinanden og børnene giver rigtig 
gode resultater.

Bolden triller også rigtig fint i håndboldafde-
lingen, hvor der er godt gang i håndbold for 
børnene, mens det igen er lidt sværere for de 
voksne, hvor trænerdelen til tider driller lidt. 
Dog er vi fortrøstningsfulde og overbeviste 

Ø. NYKIRKE
I.F.
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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

Kollemortenvej 6, 7173 Vonge. 
Tlf 60 91 87 63

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

 ”SKOVLY”

                 Vonge Antennelaug
Bestyrelsen har konstitueret sig ifølge vores vedtægter, efter 
Bent Andersen formand, og Jens Møller kasserer er trådt af.

Bestyrelsen vil frem til, at der er mulighed for at afholde generalforsamling, se således ud:

Formand - Benny Terndrup, Tinnetvej 8, tlf. 20915406, Benny.terndrup@gmail.com 
Kasserer - Ester Jensen, Åsbækænget 4, tlf. 24628017
Esterjensen.vp@gmail.com 
Sekretær - Carsten Malberg, Nordvangen 16; tlf. 24438606
malberg08@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem - Brian Malberg, Lærkevej 1, tlf. 20692676
bmvonge@gmail.com
Bestyrelsesmedlem - Sanne Malberg, Skolestien 9, tlf. 61166714
sannemalberg@gmail.com

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

Se også hjemmesiden www.vognenet.dk
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om at det løser sig, det har det gjort før og vi 
må acceptere, at der er visse bump på vejen.

Alt i alt er der rigtig god stemning i 
ØNIF, som også har valgt at afholde 
generalforsamlingerne lidt anderledes end vi 
traditionelt har gjort. Så de seneste år har det 
været fælles for alle, en søndag formiddag, 
hvor alle hører alle, med den fordel, at man 
kommer hinanden mere ved, og deltagerne 
får en bredere viden om hvad der rører sig i 
alle afdelingerne.

Kigger vi på redskaber og udstyr, så har vi en 
holdning til at vi ikke skal mangle noget, dog 
går vi ikke ind i store investeringer for de få, 
men er heller ikke bange for at bruge midler 
på fornuftige indkøb. Tilbage i 2018 var vi 
således med til at etablere et stort fitness-
stativ på sportspladsen, som blev indviet til 
vores 150-års jubilæum. Brugen af det kan 
nok godt være større, men muligheden for 
udendørs fitness har vi.

For nogle år siden begyndte vi at fokusere 
mere på events i ØNIF-regi, så der i 
sponsorafdelingen nu også er en event-
afdeling, der arrangerer diverse foredrag, 
ligesom sponsor-afdelingen også sørger for 
indkøb af tøj mv. til alle afdelinger.

Tak

Sluttelig vil jeg gerne takke alle jer, 
som bidrager til vores idrætsforening, 
naturligvis også sponsorerne, som 
er en vigtig del i forhold til driften.  
Tak til alle, der dyrker sport i ØNIF, tak til 
dig, der er frivillig træner/instruktør, tak til 
bestyrelserne, tak til hallen og skolen for 
det gode samarbejde, ja, tak til alle, vi har 
kontakt og samarbejde med, vi kan ikke 
undvære nogen af jer!

252525
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af Lilly Jessen

En CORONA uge

Så er der Corona over Danmark! En 
forfærdelig sygdom, hvor alle vi ”gamle” er 
udsatte.

Torsdag d. 12. marts generalforsamling i 
Mission Afrika Genbrug. Fik at vide, vi kun 
måtte sidde på hver anden stol. Vi var 8 til 
stede, så det gik. Bestemte butikken lukkede 
fra nu og frem til den 30. marts, i første 
omgang. Jørn var omme at sætte seddel 
op i butikken. Fik os fordelt, med at give 
medarbejderne besked.

Fredag, gik almindelig morgentur. Fik 
ringet til mine, fik en god snak med dem. 
Fuld forståelse. Skolen var lukket ned, 
Line og pigerne var hjemme. Line skal fra 
mandag arbejde hjemmefra, og pigerne 
får fjernundervisning. Michael, er senere 
blevet sendt hjem. Majbrit arbejder alene på 
Nordsjællands Efterskole på kontoret.

Dilettant aflyst lørdag og onsdag. Vi havde 
ellers glædet os meget til at skulle have 
pigerne. Så jeg skyndte mig at skrive at alle 
kunne komme om og spise. Michael ringede, 

det er mere alvorlig end som så. Vi er i risiko 
gruppen, så ikke med at blande sig med hver 
mand!! Michael bliver udsat på arbejde, og 
vil ikke bringe det hjem til os!!

Søndag var gudstjenesten aflyst. Ja, kirkerne 
er helt lukkede nu.   

Vi valgte at smøre en madpakke, køre en 
tur til Voervadsbro, for at gå en tur langs 
Gudenåen. Flot solskinsvejr.  Der var stadig 
meget vand i åen, flot tur, vi gik, havde åen 
på den ene side og skrænterne til den anden. 
Til sommer er det 40 år siden vi flyttede til 
Voervadsbro, træerne er blevet store, andre 
er blevet plantet, arealer er lagt om, ja, meget 
er sket, det er jo naturlig nok. Vi gik om til 
Sukkertoppen, besteg den. 400 meter, hvor 
det går stejl opad, men også det var turen 
værd. Frit udsyn, Mossø var stadig gået over 
sine bredde, vi kunne se, hvor træer og buske 
stadig stod i vand. Den anden vej, kunne 
vi se Addit Dansand, Rigtig fin sand. Men 
bare det at se ud over naturen heroppe fra, 
var jo så flot. Vi gik den samme vej tilbage 
til bilen. Spiste vores mad i en madpakkehus 

Hærvejsvandresti fra Mosevej
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med udsigt til Gudenåen. Jørn nåede hjem at 
se badmintonkampen kl. 14.15. All England 
finale med Victor Axelsen, han vandt.

Mandag, gik vi også alm. morgentur. Jørns 
Provsti i Vejle var aflyst. Sad med KB og 
KBU om formiddagen. Snakkede med 
Nokas, Genbrugspengene er stadig ikke gået 
ind. Begynder at rydde soveværelset.

Tirsdag, gik alm. morgentur. Jørns Provsti 
syn kl. 9.00 til 15.00, aflyst, og vores 
bibeltime hos Gunhild og Bjarne, ligeledes 
aflyst. Eftermiddagen fik vi købt maling og 
nyt klædeskab. Sidst på eftermiddagen, gik 
vi en tur ad Møllekrog, for at se, vandet bag 
Lille Møllekrog (Hærvejsvandrestien) var 
sunket. Nej, det vil vare længe inden folk kan 
gå denne vej!!

Onsdag, alm. morgentur, Aase havde 
fødselsdag, så hun skulle lige gratuleres, 
så sendte vi Aase og Rose afsted, vi fulgte 
trop, så godt vi kan! Maledag i soveværelset, 
det pynter alt sammen. Ind mod aften gik vi 
en tur til Riisvej/Knudevej, herfra er der jo 
også en dejlig udsigt. Ingen boller, der skulle 
bages til dilettant! 

Torsdag, på vores morgentur gik vi Gl. Møl-
levej, vendte ved Oksenbjerrevej. Hos Mi-
chael Kaiser, var den store flise maskine i 
gang, fantastisk, hvad den kan gribe om, - og 

hvor hurtig det går. Også i 
dag var der et par aflysning 
i Jørns kalender. Fik malet 2. 
gang i soveværelset. Vores aften-
tur, gik vi ruten ”Bingoløbet”, fra 
Sommerfesten, dvs. vi kunne jo ikke 
komme rundt, da der nede ved Bent Ge-
orgsens mose, var vand ud over vejen, helt 
ubeskrivelig, så det var samme vej tilbage!!

Fredag, morgenturen gik Torphøjvej, 
Springbankevej, Lindet Kratvej med Hær-
vejen hjem. På vores eftermiddagstur skulle 
vi finde ud af, hvor langt vandet stod op fra 
Bent Georgsens side. Vi blev noget overra-
sket, lige på den anden side af ejendommen, 
stod vandet bare helt op til maskinparken. 
Helt utrolig.

Lørdag læste vi avisen, inden vi gik vores al-
mindelige morgentur. Ved præstegården var 
Diana i haven med børnene, vi fik en lille 
snak ved skrænten. Om eftermiddagen blev 
det til en gåtur ved Gudenåens Udspring.

Ikke for at prale, af al vores gåen, men for at 
fortælle, nogle af de gåture, vi har lige uden 
for døren!

                                                                                                     

Georgesens side Fra Mosevej mod Georgsen - Bingostien 
2141
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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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De seneste 5 år i Vonge-Kollemorten hallen 
har været travle, for der er sket rigtig meget 
i og omkring hallen.

Det har igennem alle årene været en stor 
prioritet, at hallen fremstår pæn og godt 
vedligeholdt, hvilket har været en af de 
opgaver bestyrelserne igennem tiden har 
taget sig godt af.

Ser vi tilbage, er der i de forløbne 5 år sket 
rigtig meget, specielt var ønsket om et nyt tag 
rigtig stort, da der ofte var problemer med 
vand på gulvet når det regnede, og spande på 
gulvet fungerer altså bare ikke i en hal, hvor 
aktivitetsniveauet er forholdsvis højt.

Vejle Kommune står for det ydre vedligehold, 
mens hallens drift indendørs varetages af 
bestyrelsen, og de midler der kommer ind 
fra diverse tilskud, så det var i sidste ende 
kommunen, der skulle sætte penge af til 
projektet, som løb op omkring 1,5 million. 
Heldigvis lykkedes det, og i 2017 blev 
det nye tag etableret, så der i dag er pap 
på taget, i stedet for tagplader. Det skabte 
yderligere udfordringer, da konstruktionen 
ikke umiddelbart kunne bære et tungere tag, 
og derfor skulle afstives, så projektet trak ud, 
men det har været det hele værd.

Vonge-Kollemorten hallen
af Erna Storgaard

Året 2017 var også året, hvor bestyrelsen 
blev skiftet kraftigt ud, da Birgit Madsen 
tjekkede ud som formand, for at give 
stafetten videre. Den blev grebet af nye 
kræfter, så i dag er bestyrelsens frontfigur 
Kim Dresler.

Andre tiltag i hallen i de seneste 5 år nævnes 
i flæng, cafeteria og gangarealer er malet, 
selve hallen er malet, gulvet er lakeret, nye 
striber på halgulvet, opsætning af skabe til 
service i cafeteriet, rengøringsrum er lavet, 
tv-skærm i hallen, WI-FI i hallen, aftale med 
Club 99 om blomster mv udenfor hallen, nyt 
varmtvandsanlæg og flere andre ting som er 
til glæde for brugerne.

Derudover er halpasserplanen ændret, så den 
udkommer flere gange om året, med kortere 
intervaller, noget der til stadighed arbejdes 
på i bestyrelsen. For det er rigtig svært at 
finde den helt rigtige metode. Der er et for-
holdsvis godt overblik over arrangementer, 
men nogen aflyses, ændres og nye kommer 
til, så planen indeholder ikke altid de ting 
man kunne ønske sig.

Cafeteriet er i det hele taget svær at hånd-
tere. Der er ikke mere bland selv-slik, for det 
blev for gammelt, så nu kan der købes slik i 
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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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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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poser, som også opleves at ligge rigtig længe 
inden de sælges, ligesom sodavand mv. løber 
på dato, så måske konceptet skal ændres helt, 
eller måske lukkes ned, da det på ingen måde 
kan betale sig at have cafeteriet på den måde 
vi har lige nu.

Hallens bestyrelse ved godt, at nogen vil 
være trætte af at der ikke mere er mulighed 
for at købe slik, pølser og drikkevarer, men 
hvordan får vi det til at fungere bedre end i 
dag? Det spørgsmål kaster vi hermed ud til 
lokalområdet, for det er ikke ”bare lige”, og 
bestyrelsen har ikke kunnet finde en brugbar 
løsning.

Sluttelig vil vi sige tak til alle, der benytter 
hallen, og passer godt på den. Det har stor 
betydning at vi har dette samlingssted nu, og 
i fremtiden.

Stort tillykke til foreningsbladet med de 
25 år!

252525

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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ØNIF håndbold sæson 19/20
Af Michelle Holm Buch
Håndboldbestyrelsen ØNIF

26

Sæson 19/20 er nået sin slutning og hvilken 
mindeværdig sæson det har været – på både 
godt og ondt. 

Til stor ærgrelse for både spillere, trænere og 
bestyrelsen, så stoppede sæsonen desværre 
brat, da corona-virussen ramte landet og 
fik alt foreningsarbejde til at lukke ned for 
forsamlinger. Det resulterede i, at vores sidste 
kampe og træninger blev aflyst, ligeledes 
blev vores fælles afslutning for junior, hvor 
der var planlagt pokaloverrækkelser, også 
aflyst og afslutningsfesten for senior led 
samme skæbne. Vi ærgrer os over at sæsonen 
fik så træls en slutning, men vi glæder os 
samtidig over den sæson, vi har haft.

U7 Mix har siden sæsonstart trænet en 
gang i ugen med trænerne Gry Andersen 
og Marianne Petersen i spidsen. Børnene 
har boltret sig med leg og boldspil i hallen 
og ligeledes har de været ude og spille en 
turnering i DGI-regi, hvilket var en rigtig 
hyggelig dag i håndboldens tegn for både 
spillere, trænere og tilskuere. 

Ligeledes har vores U9 Mix også trænet en 
gang om ugen siden sæsonens start, og vi 
er særligt stolte af det store fremmøde på 
14 spillere på U9-holdet. Holdet er blevet 
trænet af Casper Lerager og Johnny Eriksen 

og de har deltaget i flere DGI-stævner med 
god holdånd og flotte resultater. 

Vores U11 Drenge har igen i denne sæson 
fået kyndig træning af Jesper Ravn og 
Søren Lundfold. De har været tilmeldt en 
turnering igennem JHF, hvor de spillede 
i B-rækken, og, ud over deres to ugentlige 
træninger, har de spillet kamp de fleste uger. 
Turneringen blev dog afbrudt før tid, grundet 
omstændighederne i landet, men drengene 
endte på en flot delt 1. plads.

U13 Piger har også spillet turnering i JHF, 
hvor de var tilmeldt C-rækken. Pigerne har 
været trænet af Lotte Gensø og Kresten 
Albjerg og de endte på en flot 4. plads i deres 
pulje, da deres turnering også sluttede brat 
grundet corona-krisen. 

Dame Senior har ligeledes været tilmeldt en 
JHF-turnering, hvor de spillede i serie 2, da 

U9 Mix

U7 Mix
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U13 Piger

Vi kender det alle sammen. Det er svært 
at snøre løbeskoene og komme ud ad døren, 
når man skal gøre det helt alene. ØNIF kan 
nu hjælpe dig med at finde motivationen 
frem, når BOLD starter op igen. 
BOLD er en træning, der bygger på alt det 
sjove og sunde fra den almindelige hånd-
bold, hvor boldspil kombineres med leg og 
styrketræning, så du får en sjov, social og 
effektiv træning. Forskellen er, at vi spiller 
med bløde bolde og på mindre baner, som 
gør spillet nemt at deltage i og reducerer ri-
sikoen for skader. Det vigtigste i BOLD er, 
at motion bare er sjovere, når man dyrker det 
sammen med andre. 

Småskader, en travl hverdag eller lidt bonu-
skilo på maven er ingen hindring!

L
O
Boldspil for sjov

s  cialt samvær

eg dig i form

sve  på pandenD

Håndboldfitness har skiftet navn til ”BOLD”

Gør som dit barn – gå til håndbold!

Mød op torsdag d. 6/8 kl. 18.45–20.00 i Von-
ge-Kollemorten hallen og se om det er noget 
for dig.
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•	 Sportigan Tørring
•	 Dranella
•	 Fransa
•	 b.young
•	 BLEND He
•	 Stark Give
•	 Bestseller
•	 Peugeot Give
•	 Toyota Give 
•	 Finn’s Auto Givskud 
•	 Kristina Parsberg 
•	 Unipro 
•	 Skovly æbler
•	 Cool 
•	 Carsten Grønlund Sørensen
•	 Holm Frederiksen

•	 I/S Erik Høyer og Birgitte Kjemtrup I/S
•	 Vonge VVS
•	 Jens Chr. Mikkelsen
•	 Ninni Juul Jørgensen
•	 Bauhaus Vejle
•	 Jysk Vejle
•	 Købmanden i Vonge (privat)
•	 Letkøb Kollemorten

252525
de efter jul skulle rykke ned 
fra serie 1. Turneringen gik 
med både sejre og nederlag og 
sluttede også før tid, hvilket gjorde 
at de endte på en 3. plads med point-
lighed med 1. og 2. pladsen. Holdet har 
i denne sæson været trænet af Henrik Kjær 
og Pia Thomsen.

Vi vil fra ØNIF håndbold takke af for denne 
sæson, og vi vender stærkt tilbage i den nye 
sæson 20/21. 

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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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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af Tove Malberg
Status Club 99

Vi måtte jo desværre slutte vores 
forårs program i utide, behøver vist 
ikke at nævne hvorfor.

Forårsfest og udflugt var no-go, så vi 
må gi’ den gas i 2021! 

Vi håber, at det kan lade sig gøre med 
opstart i september 2020. Vi udarbej-
der i hvert fald et program, så må vi 
se, om noget skal aflyses.  Gode idé-
er til foredragsemner, udflugtsmål, 
m.m. modtages gerne.

Vi ønsker Foreningsbladet tillykke 
med de 25 år

Vi kan fortælle, at vi stadig er her og 
at vi stadig har stor glæde af bladet. 
Jeg er sikker på, at det bliver flittigt 
læst af vore medlemmer. Vi har mu-
lighed for at fortælle om det vi laver 
og reklamere for programmet.

Konceptet er stort set det samme, som 
for 5 år siden, og hvorfor lave om på 
noget som fungerer godt. Harry og 
Ingrid samt resten af bestyrelserne 
gennem tiden,  fik jo lavet en fin 
forening, så vi skal egentlig ”bare” 
føre den videre.

Vi får fin opbakning af medlemmerne 
til de forskellige arrangementer. 
Vi kunne dog godt ønske os flere 
medlemmer fra Kollemortenområdet.

252525

Aflysning af sommerfesten i Kollemorten i uge 30 
Grundet coronavirus og de restriktioner, der er opstået i forlængelse af den, har sommerfest-
udvalget besluttet at aflyse årets sommerfest i Kollemorten i uge 30. Det er i skrivende stund 
endnu uvist, om der kommer lempelser for forsamlinger henover sommeren. Festudvalget 
tør ikke vente på en eventuel udmelding. Vi aflyser også, fordi vi ønsker at passe på jer alle 
sammen.

Det er første gang i sommerfestens mere end 40-årige historie, at den må aflyses. Det er 
ikke en let beslutning, da vi ved, at sommerfesten er et festligt samlingspunkt for Kollemor-
ten og opland i uge 30, og flere ser frem til denne årlige begivenhed.

På sommerfestudvalgets vegne 
Keld Nielsen
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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:

Vi mødes i Æ›lille klub i Vonge-
Kollemorten hallen, torsdage i ulige 
uger fra 13-16

Kaffe købes til 10 kr., medbring selv 
brød/kage.

Program følger senere. Vi starter op 
igen 24. september kl 13.00.

Æ›lilleklub 252525
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