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Nu har det været stille længe nok
Og dette blad bærer nok lidt præg af det. Men nå ser det ud til at det lige så stille kommer 
gang igen i det lokale forenings liv, men stadig med respekt for at vi alle passer på hveran-
dre. Denne gang takker smeden for sig, sangaftener går igang igen, der er lidt fra Kolbøtten, 
Lokalrådet, høstfest, håndbold, gymnastik, Club 99 og Æ›lilleklub. Pas på hverandre derude!
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Salg af Vonge Smede og VVS ApS 
 

Fredag d. 1 maj 2020 overdrager Vonge Smede og VVS ApS nøglerne til Tørring VVS 
A/S. 
 

Jeg har drevet Vonge Smede og VVS ApS i snart 21 år. Jeg har nydt hver eneste dag på 
arbejde og det gode samarbejde med kunder og leverandører. 
 
De sidste 2 år har jeg gået med tanken om, at jeg skal prøve noget andet i livet, og det får 
jeg muligheden for nu. 
Hvad fremtiden byder på ved jeg ikke endnu, men jeg glæder mig. 
 
Tak for det gode samarbejde igennem årene. 
 
Med venlig hilsen 
 
Vonge Smede og VVS ApS 
Kim Dresler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatergarderoben

Hærvejscentret i Kælderen

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

www.teatergarderoben-give.dk

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15 

på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00

vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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Dagplejen i Vonge-Kollemorten, 
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

Børnehaven Kolbøtten
Eva Brandt Pedersen
Leder i Kolbøtten
76 81 87 30
EVBPE@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 

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 Antennelaug
Benny Terndrup
20 91 54 06
Benny.terndrup@gmail.com

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

Ane Karine Jensen ( 28 77 10 85 hattebladene@gmail.com
Gitte Keller ( 22 52 38 06 hattebladene@gmail.com
Lilly Jessen ( 40 95 35 87 hattebladene@gmail.com
Ruth Krag Nielsen ( 20 89 55 79 hattebladene@gmail.com
Tine Attermann ( 25 57 60 34 hattebladene@gmail.com
Tove Malberg ( 21 76 00 13 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
Peter Olsen

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
Hærvejen 293.
     ved Jeanette Kofoed &   
  Søren Kofoed

Vi fandt det skønne hus tilbage i 2004, vi 
faldt øjeblikkelig for beliggenheden og de 
skønne naturområder der er her.

Vi brugte nogle år på at få lavet lidt om i hus 
samt have. Vi blev gift i 2009, så der er ikke 
så lang tid til vi har kobberbryllup.

I 2008 kom vores første barn Julie, som i 
år bliver 12 år, tiden flyver. Julie har gået 
til spring og håndbold. De først par år med 
håndbold var for ØNIF og sidste sæson var 
for HK Give fremad.
Hun elsker også at spille Fortnite med sine 
venner og veninder.
Og i 2010 kom Josefine til verden, ja hun 
runder jo det første runde tal - 10 år, det er 
stort.
Josefine har gået til håndbold i ØNIF og 
gymnastik, men ville gerne prøve noget nyt, 
så det blev til svømning i Thyregod, hvilket 
hun elsker at gå til.
Josefine kan godt lide at slappe af ved at se 
YouTube eller spille Roblox. De går begge 

på Øster Nykirke skole.

Ud over vores dejlige børn har vi også 2 kat-
te, Blackie og Simba, samt et akvarie med 
fisk.

Før vi flyttede til Kollemorten, boede vi ca. 3 
år i en lille ejerlejlighed på 36m2, på Uhrhøj 
i Vejle. 
Søren kommer oprindelig fra Sjælland, og 
flyttede som barn til Uldum sammen med 
sine forældre og søster. Her havde hans far 
eget firma. Så det var ikke så svært for Søren 
at vide hvad han ville.
Søren er uddannet industritekniker, og har 
lige fået nyt arbejde i Aale.
Han er i gang med at uddanne sig til pro-
duktionsteknolog på aftenskole ved siden af 
arbejdet.
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Jeanette er vokset op i Tørring og er uddannet 
butiksassistent og social- og sundhedshjæl-
per. Siden 2006 har hun arbejdet på Kasta-
niehaven i Give, hvor hun også blev udlært.

Udover at bruge tiden på arbejde og vores el-
skede og skønne børn, er vi rigtig glade for at 
komme ud og opleve vores dejlige Danmark, 
og selvfølgelig også andre lande. Vi er ikke 
så gode til badeferie som sådan, vi vil gerne 
opleve noget kulturelt. Vi elsker selvfølgelig 
også at hygge med vores familie og venner.

Har tilføjet lidt billeder fra vores ferie til Dis-
neyland i Paris sidste år, hvor Julie fyldte år, 

og blev fejretmed sang og kage, samt knus 
og kram fra blandt andet Mickey Mouse, 
Minnie Mouse, fedtmule, tigerdyr, og æsel.

Vore sangaftener gik jo i sig selv i foråret, pga. Corona.

Håber mange har hørt og sunget med, når Philip Faber har sunget og spillet, 
hver morgen i 100 dage.

Hvis tingene arter sig ret, - og vi må mødes til at synge, starter vi op    
MANDAG d. 28 september kl. 19.30 i Kollemortenhus.

Med de forbehold der nu må være!!

Medbring selv kaffe mm.

Alle er velkommen, og har forårets sang givet lyst til at synge,                     
så kommer du bare.

Gudrun sidder ved klaveret.

En uge før, er der opslag ved købmændene, om det bliver til noget eller ej.

Sangaften!
af Lilly Jessen
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af Sarah Christensen

Nyt fra Kolbøtten

Men børnehavebørn i Kolbøtten er ret så 
seje! De har taget de mange nye regler til 
sig og hjælper hinanden med at huske på 
det hele, og de er nærmest blevet verdens-
mestre i at vaske hænder. Heldigvis har vi 
gode udeområder og masser af muligheder 
for at bruge disse på langt de fleste dage, og 
børnene - de hitter på en masse gode lege. Så 
vi får det bedste ud af situationen som vi kan 
alle mand. 

Goddag og farvel 

Men corona er ikke det eneste som har budt 
forandringer i Kolbøtten. Efter mange år har 

Som så mange andre har den sidste tid 
budt på mange forandringer for børneha-
ven Kolbøtten. Efter en nedlukningsperio-
de hvor børnene var hjemme, fik vi lov at 
åbne igen og stille og roligt finde vej i vores 
nye hverdag. Covid-19 har givet mange, nye 
retningslinjer og en hverdag med mange 
nye tiltag for børn, voksne og forældre. 

Vibeke fundet nye udfordringer og dermed 
er en ny leder startet i Kolbøtten. Eva Brandt 
Pedersen fik en ganske særligt start midt i 
corona tid, hvor hverdagen slet ikke er som 
den var, så hendes start bliver helt sikkert no-
get, vi ikke glemmer. Hun har nu været en 
del af vores hus i en tid, og vi glæder os alle, 
børn og voksne, til at lære Eva endnu bedre 
at kende og til at Kolbøtten får glæde af hen-
des arbejde og engagement. 

Vi nærmer os sommerferien med hastige 
skridt; nogen er allerede begyndt. Vores røde 
børn er vores skolestartere og de er nu klar til 
at springe ud af børnehaven og starte en ny 
hverdag på skolen, og ih hvor de glæder sig! 
Vi har heldigvis fået lov at besøge skolen lidt 
og dermed også fået forberedt dem på den 
nye hverdag, som de helt sikkert er så klar 
til efter ferien. Så farvel til alle kommende 
skolebørn og lykke til i skolen!
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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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Nyt fra Lokalrådet
af Peer Attermann
pva. Vonge-Kollemorten Lokalråd

Corona
Lokalrådet har i dette forår kørt for nedsat styrke pga. Corona. Vi har dog haft et par møder 
som er blevet holdt udendørs og med afstand i madpakkehuset ved Hallen.

Jørgen Mikkelsen

Ketty Sparvath

Michael Lillelund Jeppesen

Karina Brødbæk

Kris Sørensen

Nini Juul Jørgensen

Keld Bøgelund Rising Nielsen

Lars Olesen

Peer Attermann
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Den 8. juni havde Kommunen inviteret til et møde med Thyregod, Givskud og Vonge-Kol-
lemorten lokalråd. Givskud lokalråd var vært i ZOOasen. Formålet var for politikere og lokal-
råd at lære hinanden bedre at kende og for politikerne at lære lokalområderne bedre at kende 
samt undersøge evt. fælles udviklingsmål for de tre lokalområder.

De tre lokalråd fortalte om deres område og aktiviteter. Et par eksempler:

- Givskud har fået en delebil. En ByensBil. Man tilmelder sig og betaler et mindre 
årligt beløb og kan så via en App booke bilen, når man har brug for den. Prisen er pr. 
kilometer altinklusivt og meget konkurrencedygtig.

- I Thyregod har de arbejdet meget på deres Skovlegeplads, som efterhånden har fået 
rigtig mange faciliteter og bliver flittigt brugt.

Der blev lagt op til at Thyregod og Vonge-Kollemorten lokalråd skal arbejde sammen vedrø-
rende cykelstier. Thyregod vil gerne have en sti mellem Thyregod og Vester og vi vil jo gerne 
have en sti mellem Vonge og Kollemorten. Repræsentanter for de to lokalråd skal mødes og 
aftale hvordan man vil gribe det an.

Repræsentantskabsmøde

Nye lejeboliger i Vonge

Møde med Vejle Kommune om udvikling i lokalområderne

Normalt har vi hvert forår et Repræsentantskabsmøde, hvor de forskellige foreninger deltager 
og fortæller om deres aktiviteter i det forgangne år, lige som lokalrådets regnskab gennemgås 
og evt. nye medlemmer blive valgt. I år blev repræsentantskabsmødet midlertidigt udsat pga. 
Corona begrænsningerne. Vi er nu midt på sommeren, hvor det nok er svært at samle folk og 
til efteråret ville tiden før næste års møde blive for kort. Vi har derfor besluttet at aflyse dette 
års repræsentantskabsmøde. Næste års repræsentantskabsmøde vil blive lagt tidligere end 
normalt. Datoen oplyses i løbet af efteråret.

Som mange nok har hørt, er der specifikke planer om at bygge nogle mindre lejeboliger i 
Vonge. Nærmere betegnet på Vestvangen, hvor Vejle Kommune, sammen med boligselskabet 
Domea, planlægger at bygge 12 række-/klyngehuse. Planerne for Vonge er ret fremskredne, 
men afventer at kommunen bliver klar i to andre landsbyer, så byggeriet kan starte samlet alle 
tre steder. Byggeriet starter derfor nok ikke før begyndelsen af 2021.

Affaldsindsamling
Hvert år i marts plejer vi at have en affaldsindsamling. På grund af Corona blev dette års 
indsamling udsat. Der er nu en ny dato for indsamlingen, nemlig lørdag d. 19.september. Der 
kommer mere information, når vi nærmer os.
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Den 30. juni var der møde mellem Vejle kommune og Tinnetgård vedrørende Hærvejen og 
Kilderne. Lokalrådet deltager for at give vores besyv med. Langs hele Hærvejen er der gang i 
et stort EU-støttet projekt, der skal forbedre faciliteterne langs Hærvejen og fremme turismen. 
Vejle kommune er med og har ansat en medarbejder til at drive arbejdet i kommunens om-
råde. Det bliver spændende at se hvad det kan føre med sig for vores område. Vi kommer 
tilbage når der er mere nyt.

Kilderne

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
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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.3 - 202093.Årgang nr.3 - 2020

September - Oktober - NovemberSeptember - Oktober - November

fortsætter side 2.

Herren velsigne dig og bevare dig                                                   
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig
Og give dig fred.

Sådan slutter vores gudstjenester altid 
– med velsignelsen… Men hvad betyder 
det egentlig, at Gud lader sit ansigt lyse 
over os? Og hvad betyder det, at Han 
løfter sit åsyn på os?

Ja, egentlig så betyder det jo, at Gud ser 
os. Altså virkelig SER os…

Måske kender I følelsen af at blive 
overset i en eller anden sammen-
hæng. Det er ikke rart at sidde 
på arbejdet eller i klassen eller 
blandt familie og venner og føle sig 
overset og tilsidesat; hægtet af simpelthen.                                                                                                               
Men altså: det er heller ikke rart at blive set meget grundigt på – for det hedder 
altså at blive gennemskuet og det er der heller ingen af os, der ønsker. Så hvor-
dan er den bedste måde at blive set på?

Til eftertanke…
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Jo, prøv at forestille dig, at du står over for det menneske i hele verden, som du el-
sker allermest. Det kan være din ægtefælle, dit barn, din mor eller far, bedstemor, 
en søster eller bror – ja, hvem som helst… Og prøv så lige at genkalde, hvordan 
det føles, når dét her menneske kigger på dig – og smiler…

Dén følelse, som du har lige nu: dén følelse af at blive set på med milde, kærlige, 
rare øjne; - den varme og kærlighed du mærker, det er dén følelse, du skal gen-
kalde i kroppen, når velsignelsen lyder:

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!

Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig
Og give dig fred.

Gud: Han ser dig… Og Han smiler…

Jeg ønsker alle et velsignet efterår! 

//Diana E. Rasmussen
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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 in-
formationsmøde 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. 

Efterårets babysalmesang
Vonge Kirke, tirsdag den 1. september 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:
1., 8., 15., 22., 29. september, 
6., 20., 27. oktober, 
3., og 10.november 

Tilmelding kan ske senest den 28. august til Vibeke Aagaard Jæger på tlf. 2910 
4022 eller mail thyregodvestersogne@gmail.com. Der er plads til 10 børn på hol-
det. 
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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

Inge Hermann

Bjørn t.v. og Simon t.h.
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Tirsdag d. 8. september kl.14.00 får Øster Ny-
kirke  præstegård besøg af troubadouren Esben 
Langkniv. 
Han er musiker, sanger, sangskriver og historiefortæller. Tilnavnet Langkniv har 
fået efter hans musikalske fortælling om den jyske røver. Denne eftermiddag vil 
overskriften være ”Skæbnefortællinger”. I toner og ord vil Esben Langkniv gå tæt på 
både livet og døden. Han har en særlig evne til at bringe de svære ting ned i øjen-
højde, både med alvor og smil.

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

 
Menighedsrådsvalg 2020 i Øster Nykirke sogn 
 

Det sker tirsdag d. 15 september 2020, kl. 19.00 i  

Øster Nykirke Præstegaard, Springbankevej 10, 7323 Give. 

 
Så kom og vær med til at vælge hvem, der skal være med til at formidle kirkens 
midler: 
 

• Til Vonge og Øster Nykirke kirker, præstegården og personale m.m.  
• Til udvikling af områdets udenoms arealer 
• Modernisering af bygninger m.m.  

I Øster Nykirke menighedsråd vægter man højt, at det skal være rart, at være en del 
af rådet og at der er plads til forskelligheder. Dvs. vi hygger og har det sjovt samtidigt 
med at vi laver noget, ja vi har jo altid gang i mange spændende projekter. 

 
Husk at det er på denne dag du kan være medbestemmende, med din stemme! 

Velmødt! 

Øster Nykirke Menighedsråd 



Vonge
kirke
20. september
kl. 10:00

Den 20/9 kl. 10:00 holder vi høst-
gudstjeneste i Vonge kirke. Kirken vil

være smukt pyntet og vi skal selvfølgelig
synge nogle af vore smukke høst- og

efterårssalmer.

Denne søndag vil Vonge kirkes nye
alterdug også blive indviet.

For at påskønne dette store arbejde,
udført af Else Lybker, vil vi gerne invitere

på bobler og kransekage efter
gudstjenesten. Vi håber, at mange vil
kigge forbi og se det flotte arbejde!H

øs
tg
ud
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st
e
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Og det må vi i sandhed sige at Else Lybker fra Vonge har gjort; - givet os en del af 
sin tid! 

Tilbage i december 2019 kontaktede Else Lybker kirkens personale og sagde, at 
hvis vi nogensinde manglede en ny alterdug, ville hun meget gerne lave en til os. 
Og sådan et tilbud siger man altså ikke ”nej” til. Vi takkede omgående: ”JA!” I sam-
arbejde med præst og menighedsråd fandt vi frem til et mønster af Grethe Kjems 
Sørensen med livstræ og kors. En 18 cm bred knipling – kniplet med 49 par (98 
pinde). 

Sådan en alterdug tager lang tid at lave – nogle bruger år, - men sådan altså ikke 
for Else Lybker. For pludselig en dag midt under corona-nedlukningen ringer telefo-
nen på præstekontoret. Det er Else, der fortæller, at alterdugen er færdig og klar til 
at flytte ind i Vonge kirke. Jeg er fuldstændig målløs over, hvor hurtigt det er gået. 
Men jeg ved samtidig også, at MANGE timers arbejde er lagt i den smukke knipling 
til kirkens alterbord og vi ser i den grad frem til at vise menigheden det smukke 
resultat. 

Øster Nykirke/Vonge 
menighedsråd er Else 
Lybker dybt taknemmelig 
for det store arbejde, hun 
har lagt i kniplingen. Hun 
er en yderst gavmild, 
kreativ og meget dygtig 
kvinde - med hænderne 
rigtig skruet på. Vi takker 
for den fine gave til både 
kirke og sogn. 

Vi håber, at mange vil 
kigge forbi og se det flotte håndarbejde.

For at påskønne den fine gave vil vi gerne invitere menigheden til høstgudstjeneste 
og indvielse af den nye alterdug d. 20. september kl. 10:00. Efter gudstjenesten 
serveres der bobler og kransekage.

Ny alterdug til Vonge kirke
Et gammelt citat lyder: ”Den smukkeste gave, du kan give et andet 
menneske, er en del af din tid…”

P. v. a. Øster Nykirke menighedsråd  
Diana Elisa Rasmussen

7
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Koncert – sang og klaver – 
tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke 
 
Det er en stor glæde at kunne præsentere sopran Lykke Appelon og pianist Ale-
xander 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 sommeren 2020 af-
sluttede hun sin kandidat i klassisk sang hos sopran Henriette Bonde-Hansen 
med topkarakter. I sin studietid blev det 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 solistkonkurrence, og hun skal i 2020 
opføre ”In furore uistissimae irae” af Antonio Vivaldi med Syddansk Musikkonser-
vatoriums Kammerorkester. Hun er også blevet tildelt konservatoriets rejselegat.  
 
Alexander Ventegodt kunne man møde i Vejle Musikteater i maj 2019, hvor 
han sammen 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 Solistforening. Han vandt desuden 1. prisen i Odense 
Solistkonkurrence 2018 og debuterede i juni 2019 som solist med Odense Symfo-
niorkester.

Ved koncerten i Øster Nykirke Kirke 
vil Lykke og Alexander opføre et 
spændende repertoire bestående 
af klassiske lieder af Schubert, fol-
kesange af Britten, cabaret-inspire-
rede 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 
romantiske sange af Carl Nielsen 
og Peter Heise.

Inge Hermann



9

Alle helgens dag d. 1. november 
kl. 9:30 i Vonge kirke og kl. 11:00 i Øster Nykirke kirke
Første søndag i november er det Alle helgens dag. Det er dagen, hvor vi, i kirkerne, 
mindes de mennesker, vi har mistet. Navnene på de personer, der er døde og be-
gravet i vores sogne inden for det sidste år – dvs. siden sidste Alle helgens dag – vil 
blive oplæst under gudstjenesterne.  Alle Helgens gudstjenesten giver et tiltrængt 
rum for både sorg, stilhed og eftertænksomhed men sandelig også håb – uanset 

om det er kort eller lang tid siden, 
man har mistet et menneske, man 
holder af.

Der vil til alle de personer, der står 
som anmeldere af et dødsfald, 
blive tilsendt dem et brev om 
disse gudstjenester. 

SKILLINGSVISER SUNGET, SÅ MAN HAR LYST TIL AT 
SYNGE MED
Sogneeftermiddag tirsdag den 20 oktober kl. 14 -16 i 
Øster Nykirke Præstegård, Springbankevej 10, 7323 Give
Mogens Dalsgaard, Gedved, tidligere præst i Langeskov - Uldum.
Mogens vil føre os gennem både kendte og mindre kendte 
viser. Ind imellem sangene vil der blive fortalt om viserne 
og den tid de hører til.
Skillingsviser hedder sådan, fordi de kostede en skilling.
De fleste af viserne er for længst glemt, mens andre sta-
dig bliver husket f. eks. På Samsø var en pige , stakkels 
Hanne og Hjalmar og Hulda.
Fri entre!
Kaffen koster 25 kr.
Arrangør Øster Nykirke Menighedsråd
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“Alene i vildmarken med Falkemanden”
Især alt det du ikke så på tv. 

Vinder af ” Alene i vildmarken” Falkemanden Flemming Sanggaard inviterer alle 
med på sit vilde eventyr: 60 dage Alene – på bryllupsrejse – i vildmarken.

Dette er den ærlige men samtidig meget spændende og underholdende historie 
om Falkemandens deltagelse i verdens enkleste konkurrence: Bliv længst og 
vind.
Sult, isolation, kulde og ekstremt vejr var Falkemandens ubarmhjertige mod-
standere. Kun via sin viljestyrke, sit humør og sine færdigheder, så stod Fal-
kemanden – efter hele 60 dage – tilbage, som den danske deltager der har 
overlevet længst i vildmarken nogensinde.

Hvorfor tilmeldte Falkemanden sig overhovedet som deltager i et så voldsomt 
eksperiment? Og hvilken bagage 
i “livs-kufferten”muliggjorde Falke-
mandens sejr. Hvordan kan man 
kontrollere savnet til sin dejlige 
kone sine børn og familien? Og 
hvor kom “Holger” pludselig fra? 
Boede Falkemanden i et simpelt 
mudret shelter, eller havde han i 
virkeligheden bygget en drænet og 
topisoleret vinkelvilla, som i hele 8 
tv-afsnit bare aldrig blev vist?

Få svar på disse, samt masser af 
andre spørgsmål.

Øster Nykirke konfirmandstue tirsdag 17. november kl. 19:00

Gratis adgang - 
Der vil være mulighed for at købe kaffe og brød - 30,-
Øster Nykirke menighedsråd



Søren Storm Larsen har studeret 
(2001 – 2007) på diplomlinjen ved 
Vestjysk Musikkonservatorium hos 
Esbjerg Ensembles finske violinist 
Sakari Tepponen. Han har tidligere 
modtaget undervisning af Niels Chri-
stian Ølgaard (Esbjerg Ensemble) og 
Karsten Dalsgaard (Sønderjyllands 
Symfoniorkester). Søren er fast med-
lem af Vestjysk Symfoniorkester og 
har derudover spillet med Odense 
Symfoniorkester, Den Ny Opera, Den 
Jyske Sinfonietta, Esbjerg Ensemble, 
Sønderjyllands Symfoniorkester og 
Århus Symfoniorkester. Desuden har 
han optrådt som solist med Slesvigske 
Musikkorps samt ved Vestjysk Symfo-
niorkesters nytårskoncerter.  
 
Søren har deltaget i talrige kirkekon-
certer både som solist og i forskellige barokensembler. Han har stor interesse for 
tidlig musik og har siden 2016 spillet i Nordic Baroque Band – et dansk/svensk 
barokensemble, hvis debut-CD fik en grammy nominering i 2019 for årets klas-
siske album.

11

Musikgudstjeneste 1. søndag i advent, søndag den 29. 
november kl. 10.00 i Øster Nykirke Kirke
 
Traditionen tro byder vi det nye kirkeår velkommen med en musikgudstjeneste 1. 
søndag i advent. I år har vi inviteret violinist Søren Storm Larsen, som vil spille 
solostykker sammen med kirkens organist, Inge Hermann. 
 
Vi har ved en tidligere lejlighed haft glæden af at høre Søren, idet han besøgte 
Øster Nykirke Kirke i foråret 2019, hvor han optrådte i ensemblet Vadehavs 
Barok. Søren er uddannet violinist fra musikkonservatoriet i Esbjerg. Han 
arbejder freelance, idet han sideløbende med musikergerningen er indehaver af 
nodebutikken Aarhus Musik, som trods navnet har hjemme i Esbjerg.

Inge Hermann
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JULEKONCERT MED KIRKEKORET 

 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Julekoncert med kirkekoret finder sted 
torsdag den 3. december kl. 19.30 i Vonge 

Kirke. Poul Viller akkompagnerer fra klaver 
og orgel. Koret ledes af Inge Hermann. 

 
Der er gratis adgang til koncerten 

3. klasse på Øster Nykirke skole inviteres til at være 
minikonfirmander

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

Thyregod og Vester Kirker

Sognecaféer Tirsdagene den 6. og 20. oktober, 3. og 17. november 
og 1. december kl. 09.30 i Vester Sognehus, Sejrupvej 12 i Vester-
lund. Sognecaféerne er programsat og kan følges på www.thyre-
god-vester.dk 

Højskoledag Lørdag den 25. oktober kl. 10.00 i Kirkehuset, Bor-
gergade 4. Ved denne højskoledag kommer filosoffen, forfatteren, 
underviseren og debattøren Jacob Birkler og fortæller om ”Men-
neskesyn til eftersyn”. 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 
22. oktober. 

Koncert m. Midtjysk Kammerkor Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 
i Thyregod Kirke. Midtjysk Kammerkor under ledelse af Søren Birch 
kommer og giver koncert denne aften. Korets repertoire har dansk 
og nordisk kormusik i højsæde. Kom og oplev de smukke toner. 

Foredrag v/Erik Sommer Mandag den 9. november kl. 19.30 i Kir-
kehuset, Borgergade 4. Den berømte komponist Erik Sommer kom-
mer denne aften og fortæller, og mon ikke der også skal synges en 
del. Alle er velkomne til denne spændende aften. Kaffen koster 30 
kr.

Koncert m. Kurts Kor Mandag den 23. november kl. 19.00 i Vester 
Kirke. Kurts Kor kommer igen i år spreder en dejlig julestemning. Ef-
terfølgende er der gløgg og æbleskiver i Vester Sognehus, Sejrup-
vej 12 i Vesterlund. 



Øster Nykirke kirke

Døbte: Begravede / bisatte:

Viede:

Begravede / bisatte:
Vonge kirke

7. juni: 
Sebastian Viggo Fraulo 
14. juni: 
Tabitha Slot-Henriksen Benikos
28. juni:
Otto Benjamin Gadeberg

11. juni:
Thora Roelsgaard Andersen

6. juni: 

18. april: 
Kristian Olesen

14

Tatiana Mogensen & Preben Juul 
Mogensen
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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

* Se omtale inde i kirkebladet 
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!

Dato: Helligdagens 
navn:

Øster Nykirke Vonge

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

30/8 12. s. e. trin. *11:00 m/ konfirmandind-
skrivning

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

13/9 14. s. e. trin. 9:30

20/9 15. s. e. trin. *10:00 Høstgudstjeneste 

27/9 16. s. e. trin. 9:30

4/10 17. s. e. trin. 9:30

11/10 18. s. e. trin. 11:00

18/10 19. s. e. trin. 11:00 v/GBL

25/10 20. s. e. trin. 14:00 

1/11 Alle helgens dag 11:00 9:30

8/11 22. s. e. trin. 9:30

15/11 23. s. e. trin. 9:30

22/11 Sidste s. i kirkeåret 11:00 v/GBL

29/11 1. s. i advent *10:00 Musikgudstje-
neste

6/12 2. s. i advent 9:30 v/GBL
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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

Indkaldelse til Generalforsamling
Vonge Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling 

torsdag d. 17. september 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 6. 
september 2020 med tydelig underskrift fra forslagsstiller.

p.b.v 

Benny Terndrup

 

www.vongenet.dk 



32

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

16

Ledig
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Høstfest 12. september - 
på Coronas vilkår
af Nadia Gadeberg

Efter et forår som for de fleste vil huske 

som foråret, hvor Mette Frederiksen lukkede 
Danmark ned og hvor en pandemi ramte os, 
tilstræber vi, at efteråret i Vonge vil blive 
husket for noget helt andet og forhåbentligt 
meget mere muntert!

Vi i Høstfestudvalget har nemlig et stærkt 
håb om, at Mette Frederiksen åbner for at 
vi kan forsamles op til 500 personer, når vi 
rammer 12. september 2020. Faktisk er vi så 
forhåbningsfulde, at vi allerede har afholdt 
flere møder og er i fuld gang med planlæg-
ningen. Da vi desværre ikke kan fornægte, at 
Corona har sat sit aftryk på os alle sammen, 
har vi derfor været nødt til at tænke Høstfe-
sten 2020 på en lidt alternativ måde, så vi 
passer bedst muligt på os selv og hinanden. 

Vi har derfor valgt at koge en bouillonter-
ning på hele Høstfestugen og samlet alt 
det bedste på en enkelt dag. Det bliver med 
gammelkendte elementer og traditioner, 
blandet med nye tiltag, som skal sikre at folk 
har mulighed for at holde lidt mere afstand 

end de plejer. 

Vi starter med optog gennem byen kl. 10.00 
og planlægger herefter med et brag af en 
3-delt udendørs fest på sportspladsen, hvor 
der er:

 -   Mest for børn om formiddagen

 -   Mest for de fleste om eftermiddagen

 -   Kun for voksne om aftenen

Så husk at sæt kryds i kalenderen hele dagen 
den 12. september 2020.  

Når nu øvrige arrangementer, festivaler og 
rejser hen over sommeren er aflyst, så håber 
vi, at I kan finde tid i kalenderen til at mødes 
med naboer, fodboldkammerater eller ven-
ner og lave et festligt indslag til årets optog, 
så 2020 ikke kun vil blive husket for Corona, 
men også for Høstfestens bedste og vildeste 
optog nogensinde!
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af Pia Hjort Hansen
Håndboldbestyrelsen ØNIF

Så er håndboldsæsonen i gang!

18

Trods en ærgerlig afslutning på sæson 
2019/2020 håber vi, på en fantastisk sæson 
2020/2021! 

Selvom der er nye retningslinjer for den 
kommende sæson, arbejder vi på, at få styr 
på dem inden opstart her i august. Så vi 
håber på, at der møder en masse glade og 
ivrige børn, unge og voksne op, så hallen 
igen kan fyldes med liv og glæde – og et 
strejf af harpiks.

Ungdom

I håndboldbestyrelsen er der blevet arbejdet 
på, at få gang i Trille-Trolle bold igen - for 
de 3-5-årige. Kathrine Franck er træner for 
holdet, hvor sjov og leg vil være i fokus. Her 
vil både børn og voksne få grinet og rørt sig. 
Velkommen og tak til dig, Kathrine.

Trille-Trolle vil være den sidste lørdag i 
måneden kl.10-11 med opstart i uge 35.

I uge 35 vil Håndboldkaravanen lægge 
vejen forbi Øster Nykirke, hvor skolen, 
håndboldbestyrelsen og DHF vil give 

børnene en sjov formiddag i håndboldens 
tegn! 

U7 Mix starter op i uge 36, hvor Marianne 
Petersen igen vil stå for træningen. Tak til 
Marianne fordi hun igen vil træne de små 
håndboldpiger og -drenge.

Her kunne Marianne godt bruge en ekstra 
mand/kvinde til at holde styr på det 
hele, særligt nu hvor der vil være andre 
retningslinjer. Så sig endelig til, hvis du kan 
hjælpe, så børnene kan blive ved med at 
spille håndbold.

U9 Mix vil Casper Lerager og Gry Andersen 
stå for i den kommende sæson – tak for jeres 
indsats. Vi håber på den store opbakning vil 
fortsætte i den kommende sæson.

U11 drenge vil igen i år blive trænet af Jesper 
Ravn og Søren Lundfold – og U10 Mix 
vil Johnni Eriksen stå for i den kommende 
sæson - dejligt I alle vil tage en tørn mere, 
tak for det.

Fra Håndboldkaravanens besøg i august 2019
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damehåndbold. De sidste detaljer er ikke på 
plads, men inden opstart vil der være de folk, 
der skal være omkring holdet.

Så er der nogen som kender nogen, som 
kender nogen, så del gerne budskabet om, at 
vi gerne vil have en dygtig træner med på 
holdet 

Endnu engang skal der lyde en stor tak 
til de trænere, forældre og børn, som fik 
afbrudt sæsonen – TAK for jeres indsats 
og opbakning. Vi håber, det fortsætter i den 
kommende sæson, som vi håber, bliver sjov 
og lærerig for store og små

Hvis der er nogen, der kunne have lyst til at 
give en hjælpende hånd enten i Håndbold 
Ungdom eller Senior, så tag fat i én fra 
bestyrelsen.

19

Senior

BOLD – tidligere håndboldfitness – er startet 
i uge 32, hvor alle kan deltage. Så selvom du 
ikke nåede de første par gange, kan du stadig 
møde op kl. 18.45 om torsdagen. Her får du 
sved på panden sammen med træner Trine 
Langthjem. Tak for endnu en sæson.

Gør som dit barn – gå til håndbold!

SERIE 2 DAMER

Bestyrelsen har arbejdet ihærdigt for, at 
finde den helt rigtige dame-træner, dette 
er desværre ikke lykkedes på nuværende 
tidspunkt! Men der vil stadig være dame-
håndbold i ØNIF!

Bestyrelsen er ved at finde en holdbar 
løsning, så der stadig vil kunne spilles 

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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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

20

  Tømrer & Køkkenmontør 
                                 Hans Jørgen Nielsen 

            

    23 60 72 45 

Bygade 16, 7173 Vonge       
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Hold Træner Tidspunkt Opstart
U7 Marianne Petersen

(?)

Tirsdag kl. 16.00 – 16.45 Uge 36

U9 Casper Lerager

Gry Lund Andersen

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Uge 33

U11 Drenge Jesper Ravn

Søren Lundfold

Tirsdag kl. 18.00 – 19.30

Torsdag kl. 17.00 – 18.30

Uge 33

U10 Mix Johnni Langthjem Eriksen Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Uge 33
Dame Senior (?)

(Gry Lund Andersen)

Tirsdag kl. 19.30 – 21.30

Torsdag kl. 20.00 – 21.30

Uge 33

Bold Trine Lehtonen Langthjem Torsdag kl. 18.30 – 20.00 Uge 32
Trille Trolle Kathrine Frank

(forældre)

Sidste lørdag i måneden

Kl. 10.00 – 11.00

Uge 35

TRÆNINGSTIDER ØNIF HÅNDBOLD 2020/2021

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

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Kontaktpersoner: 
Ungdom: 

Casper Lerager tlf. 2746 0411, mail: casper.lerager@hotmail.com

Senior: 

Trine Lehtonen Langthjem tlf. 4082 8216, mail: trinelangthjem@gmail.com 
Michelle Holm Buch tlf. 3063 1239, mail: michelle_buch10@hotmail.com 

                  

 

Venlig hilsen

ØNIF Håndbold

Pia Hjort Hansen tlf. 2283 3884, mail: pia.hansen@godmail.dk
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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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Ny gymnastiksæson
Af Lene Dalgaard Sørensen
Gymnastikforeningen ØNIF

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

I skrivende stund skriver vi snart 1. juli og vi 
er i gymnastikbestyrelsen i gang med plan-
lægning af den kommende sæson. 

Sæson 2019/2020 sluttede brat, da hele vores 
land blev lukket ned grundet en ubuden gæst 
ved navn Covid-19. Vi var ellers klar og hav-
de glædet os til et brag af en opvisning, hvor 
alle vores lokale hold skulle på gulvet og vi 
sammen skulle fejre Torben Spejlborg og 
Svedige mænd, som havde 10 års jubilæum. 

Men vi vender stærkt tilbage og krydser 
fingre for, at Covid-19 ikke blusser op igen, 
så vi kan få en god start op den nye gym-
nastiksæson, som traditionen tro starter op i 
september – mere præcis i uge 38. 

På programmet for den nye gymnastiksæson 
er genopstart af Rytme Kvinder, som blive 
ledet af Lene Dalgaard Sørensen og Eva 
Nørtoft. Det bliver et hold for kvinder i alde-
ren 18 år og opad. Der er ingen aldersgræn-
se; har hørt den ældste på Svedige Mænd er 
over 70 år, så man du ikke holde sig tilbage.  
Så er du til rytmisk gymnastik med masser 
af bevægelse til lækker musik, så er dette 
hold lige noget for dig. Vi vil komme vidt 
omkring i gymnastikkens verden, få sved på 
panden og smil på læben. 

Lisbet er igen klar til en omgang Step for 
alle, der har lyst til at være med. 

I den nye sæson har vi valgt at dele Hoppe-
lopperne i to hold, så der bliver et hold for år-
gang 2015 og et hold for årgang 2016+2017. 
Det har vi valgt, da holdet i sidste sæson be-
stod af 37 friske og aktive børn – et meget 
stort hold – så for at give mere plads til store 
som små, har vi valgt at dele holdet op i to. 

Covid-19 skal ikke stå i vejen for en fejring af 
et 10 års jubilæum (+1år) for Torben Spejlborg 
og de Svedige Mænd.  Bedre sent end aldrig!!  
Sidste sæson havde Svedige Mænd over 30 
aktive på holdet, så en stor opfordring til at 
det også bliver tilfældet for den kommende 
sæson. 

Derudover byder den nye sæson på følgende 
hold: 

•	 Danseholdet 

•	 Girls on Fire

•	 Forældre/barn holdet

•	 Forhåbentlig et springhold 

Vi opfordrer folk til at holde øje md 
Facebook samt ØNF hjemmeside, for at se 
træningstidspunktet for de forskellige hold.

Vi glæder os til at komme i gang igen - 
håber vi ses!

23
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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 Hanne Hansen
Nyt fra Club 99
Vi måtte jo som så mange andre foreninger aflyse de sidste måneders arran-
gementer. Vi kunne med god samvittighed holde en Grilldag ved Petanque-
banerne den 11 juni. Vi var 20 personer, som hyggede sig nogle timer, det var 
en god dag.

Herunder planen for den nye sæson 2020

17/9            Grill ved Vester Mølle kl 12. Medbring alt til eget forbrug.

1/10            Poul Erik Vingum, Fortæller om at være fængselsbetjent.

13/10          Grønbjerg

29/10          Kaj Brødbæk

12/11          Mette og Poul Nørup, cykeltur Esbjerg – Rom.

26/11          Dorthe Volck. Lidt om at være provst. Julehygge

-------------------------------------------------------------------------------------

2021

14/1            Vi synger sammen med Ole Peter

28/1            Generalforsamling

11/2            Bowling

25/2            Kollemortenhus

11/3            Jan Svendsen, Brunkulslejren

25/3            Forårsfest

8/4              Besøg i Brunkulslejren

6/5              Udflugt

8/6              Grill ved Petanquebanen.

 

Håber alle får en god sommer og vi ses til september!
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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

26



4327

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

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

Her findes det en hjertestarter:

Æ›lilleklub
Vel mødt i Æ›lille KLUB, vi starter op igen d. 24 september 13-16

Program for efterår 2020

24/9      opstart med boller og lagkage

8/10      lave numsenisser

22/10    stof juletræ

5/11      julekort/til og fra kort

19/11    lave dekorationer/kalenderlys

3/12      afslutning kl. 12.00

               

Medbring selv kage, kaffe købes til 10 kr.
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