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Sidste indspurt af 2020 og start på det nye
Så er sidste blad i 2020 klar til at komme ud. Julen kommer tættere på og bliver garanteret
noget anderledes i år end den har været længe. Denne gang har vi i bladet om Supercykelskur
i Kollemorten, købmanden i Vonge, Kollemortenhus, den nye leder i Kolbøtten, mudderkøkken, slægtsforskning - hvad er det?, spejderhyttens opgradering, fra Kollemorten til Søndervig på et hjul og igen en lille smule fra lokale foreninger.
I ønskes alle en rigtig god jul & et godt nytår! Og hold jer friske derude!
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Et Supercykelskur ser dagens lys
af Charlotte Seest Jensen

På parkeringspladsen ved købmanden i Kollemorten er der endnu mere aktivitet end sædvanligt. For ud over dem, der skal handle, og dem, der skal tanke, er der nemlig også dem, der er
i gang med at bygge. Og de bygger et Supercykelskur.
Og hvad er så et Supercykelskur? Supercykelskuret i Kollemorten kommer selvfølgelig til at
være et godt sted at parkere og opbevare sin cykel, inden man tager skolebussen, kører sammen med andre på arbejde – eller som pitstop på Hærvejsturen.
Supercykelskuret kommer derudover til at rumme et overdækket miljø, hvor cykel-eller vandre-benene kan få sig et hvil. Eller hvor man kan få en snak med genboen i aftensolen.
Desuden er det planen, at der skal være mulighed for at få luft i dækkene og mulighed for at
få strammet kæden.
Supercykelskuret er således tiltænkt motionister, turister og lokale i alle aldre.
Kollemorten Borgerforening har fået bevilget udviklingsmidler fra Vejle Kommunes Covid-19 pulje til projektet.

Konfirmand billede på forsiden er konfirmanderne i Vonge kirke:
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, fra venstre (stående): Mathias Bank Rethleff, Mathias Jørgen Schou, Melanie Cort Rossen, Chelina Nørlund Helbo, Mathilde Frederikke Schou, Noah
Elias Vindbjerg, Victor Hald Kristoffersen.
Fra venstre (siddende): Maja Malina Thomsen, Gry Cecilie Bomholt Pedersen, Mette Ørnsholt
Dresler, Isabella Høst Lundfold, Lea Duedahl Østergaard, Gry Kyed Frimodt Jensen, Freya
Langelund Pedersen.
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Foreningsnøglen
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
22 25 90 30
osternykirkeweb@gmail.com eller
ernastorgaard@gmail.com
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening
John Laursen
jordbaer_john@outlook.com
29 33 20 75
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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 Islandshesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
kastanjely@mail.dk

Foreningsnøglen
Middelalderforeningen
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk

Øster Nykirke Idrætsforening,
Hovedafdeling
Formand Erna Storgaard
22 25 90 30
onif.formand@gmail.com

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

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

Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10

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

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

ØNIF Gymnastik
Lene D. Ottosen
40 76 14 75
lesen2503a@hotmail.com

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

ØNIF Håndbold
Gry Andersen
25 43 26 33
grykofoed@hotmail.com
ØNIF Sponsorudvalg
Gitte Kjær
29 29 34 38
Gittebkjaer@hotmail.com

Vonge-Kollemorten Hallen
75 80 31 99
Formand Kim Dresler
28 83 88 86
vkhallen@gmail.com

Ane Karine Jensen
Gitte Keller
Lilly Jessen
Ruth Krag Nielsen
Tine Attermann
Tove Malberg

ØNIF Eventudvalg
Sonja Kjær
91 87 70 06
Sonja.kjaer@privat.dk
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TORBENS
NØGLE & HÆLEBAR
Nøgler - Skopleje
Hundetegn - Skilte
Batterier
Torben Schrøder Jensen
Hærvejen 200
Sdr. Kollemorten
7323 Give

Tlf. 21 67 04 09

ÅBEN
Man - Fre 14 - 18

Bygade
Bygade 83,
83, 7173
7173 Vonge
Vonge
Telefon: 26 27 30 01
Telefon: 26273001
E-mail:0509885@Minkobmand.Dk
minkoebmandvonge@gmail.com
E-mail:
Eva
RandOlsen
Mogensen
Peter

Tømrermester

Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438
Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Jernbanegade
14,7160
7160
Tørring,
Bredgade 29,
Tørring
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk
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Stafetten
Bygade 100.
ved Charlotte Mortensen

V

i er familien Mortensen og består af mor
Charlotte, far Jan og børnene Lærke og
Xander. Jan og jeg flyttede til Vonge for 16,5
år siden, da vi faldt for den gamle skole og
den sjæl den har.
Jan er uddannet automekaniker, og har de
sidste næsten 11 år arbejdet ved Hanne og
Erik, som driver Kollemorten Auto. Det er
han rigtig glad for, ligesom han er glad for at
cykle. Nogen af jer har måske, for år tilbage,
set ham med ungerne i cykeltraileren på vej
hjem fra Kolbøtten, eller i disse dage på vej
til - eller fra - arbejde. Når han har fri er der
også gang i ham, og godt for det, for med
et stort, ældre hus er der altid noget, der
skal renoveres. Haven tager tid, og når jeg
er færdig med at aktivere ham, tager Torben
Spejlborg over, når han svinger pisken til
Svedige Mænd om torsdagen. Om sommeren
er det Vonge Cykelklub, der gir’ Jan sved på
panden.
Jeg har læst kemi på Århus Universitet, men
er en af dem der, aldrig har arbejdet inden
for sit fag. I stedet fik jeg smag for økonomi,

da Jan og min far startede et
anlægsgartnerfirma sammen, og mente at jeg
kunne ordne regnskabet. Det har sidenhen
ført mig til Hjortsvang, hvor jeg arbejder
med løn, regnskab og anden administration
på Trabjerggård. Trabjerggård er et bo- og
beskæftigelsestilbud for sent udviklede
unge. Der har jeg arbejdet i mere end 10 år.
Med 2 job så tæt på hjemmet, og en mand
der gerne hopper på cyklen, burde vi måske
nøjes med én bil, men mekanikeren kan jo
holde den gamle slæde kørende rimelig
billigt, så vi holder fast i de 2 VW’er lidt
endnu.
Lærke er 14 og går i 8. klasse på Tørring
Skole. Hun går på musiklinjen og spiller
klaver. I sin fritid går hun meget op i spejder,
som hun har gået til i 9 år. Det foregår om
onsdagen i Kollemorten, hvor hun har
gennem flere år hjulpet til i de yngre patruljer,
inden hun fortsætter til sin egen. Som en del
af spejderarbejdet hjælper spejderne med
at skaffe økonomiske midler ved at sælge
lodsedler, julekalendere og juletombola.
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Måske møder du hende næste gang, de er
ude og samle ind til en lejrtur eller et nyt telt.
Lærke kan godt lide at tage spejdermærker. I
marts blev hun færdig med tørklædemærket,
hvor hun havde gået med sit spejdertørklæde
hver dag i et år. I øjeblikket er hun ved at
tage sheltermærket, hvor hun skal sove i
shelter mindst en gang om måneden i 12
måneder. Det er ikke noget for mig, men Jan
og Xander er gode til at tage med ud og sove.
Xander er 13, og går i 7. klasse. Han elsker
sin computer, og så cykler han om onsdagen
i Give Cykleklub. De har en rigtig god
ungdomsafdeling, og en super træner, der
brænder for de unger cyklister. De er en god
blanding af nogen, der gerne vil køre rigtige
løb, og nogen der, som Xander, bare gerne
vil cykle og hygge sig sammen med andre
unge.
Da vi i sin tid kom til Vonge kendte vi ikke
meget til byen, men vi har fundet ud af, at
der er meget mere liv end man lige skulle
tro, når man kører hurtigt ned af Bygade.
Vi er utroligt glade for at bo her, og selvom
vi stadig er tilflyttere, føler vi os hjemme,
og nyder at føle os velkomne hver dag og
deltage i byens liv.

Stafetten gives videre til:
Connie & Kurt Hansen
Smedevænget 33, Kollemorten

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
andet med interesse for
lokalområdet, på siden.
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Vi har fået købmand i Vonge!!
af Tove Malberg

V

i er glade for at kunne præsentere Peter
Olsen som vores nye købmand i Vonge, Peters hustru, Lone, er også at finde i butikken
nogle timer om ugen.
Peter har tidligere med stor succes været
købmand på Agersø, så han er ikke ukendt
med købmandsfaget.
Et liv som købmand på en lille ø kræver meget, både mange arbejdstimer, men også af
privatlivet. Peter byggede forretningen op
helt fra bunden, og endte med at udvide med
40%. Det kan man da vist kalde en succes!
På Agersø boede Peter oven på butikken,
mens Lone og børnene boede på fastlandet
i et hus, som Peter næsten aldrig så. Lone
klarede haven til UG og haven var faktisk en
udstillingshave, hvilket Peter dog ikke fik set
ret meget af. Jobbet krævede ham 7 dage om
ugen.
Da både sønnen og datteren besluttede at
flyve fra reden og starte studier, besluttede
Peter at nu var det tid at prøve noget andet.
Han søgte derfor og fik job som ejendomsmægler, overtalte datteren til at arbejde i
butikken, indtil en ny forpagter var fundet,
mens han selv tog morgen- og aftentørnen.

Så han havde faktisk 2 jobs. Hussalget var
desværre stagneret, så det blev ikke lige det
eventyr, Peter havde forestillet sig, så han
forlod ejendomsmæglerfaget.
Der var kommet ny forpagter i købmandsbutikken, så Peter skulle finde på noget andet.
Han havde tidligere arbejdet som kørende
sælger og fik derfor et job som sælger for
Ulvedal Ost (produkter som vi nu finder
i butikken i Vonge). Desværre blev det et
kort eventyr fordi Corona kom i vejen, alt
gik jo i stå og Peter måtte forlade jobbet. Så
besluttede han sig for at gå hjemme og nyde
huset og haven sommeren over, hvilket var
helt nyt for ham.
Pludselig fik han dog øje på jobannoncen fra
Min Købmand i Vonge. Han søgte og fik jobbet. I den korte tid han har været her, har han
nået utrolig meget. Hele butikken er ”ommøbleret”, så den i dag fremstår lys og rummelig. Flot er det blevet.
Peter trives med udfordringer og synes om at
have frie hænder, så fremadrettet vil der helt
sikkert blive mange nye og gode tiltag hos
vores købmand.
Peter og Lone bor i lejlighed i Bygade, og
måske de senere finder et hus med have her
i byen også. På grund af corona har der ikke
været reception, men - når engang vi må
samles igen, vil der kommer reception og
andre gode tiltag i og omkring butikken.
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v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give
Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

Radio- og TV-reparationer

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

Vonge-Kollemorten
Hallen
Hallen er omdrejningspunkt for
mange aktiviteter, såvel sportslige
som kulturelle.
Skal du holde fest, kan du leje
cafeteriet med plads til 80 personer.
Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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Kollemortenhus - vi er her stadig!
af Anja Juhl Malund
Bestyrelsen i Kollemortenhus

Fra bestyrelsen i Kollemorten hus skal lyde

en STOR TAK for støtten til huset i Corona
tiden, som jo desværre ikke er slut endnu.

Vi har haft generalforsamling og den nye bestyrelse er på plads. En STOR TAK til Ove
Nørtoft, som har været i bestyrelsen i mange
år og nu har valgt at stoppe. Velkommen til
Anders Christiansen, som er trådt ind i bestyrelsen.
Også en STOR Tak til Jørn Jessen, som har

stået for udlejningen af Kollemortenhus gennem flere år og nu har valgt at stoppe.
Velkommen til Mona Christiansen, som har
påtaget sig arbejdet med udlejningen i fremtiden. Mona træffes på telefon 4024 7017.
Som noget nyt er der nu mulighed for at
bruge runde borde med plads til 8 personer
hver. Der kan lejes duge til de nye borde til
en beskeden pris.
Vi håber, I alle passer godt på hinanden derude !

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent efter aftale
Astrid Jensen 26 58 32 88
www.teatergarderoben-give.dk

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.10-17.40
på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk
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Ny leder af børnehaven
Kolbøtten
af Eva Pedersen
Daginstitutionsleder Børnehaven Kollbøtten

I sidste nummer af foreningsbladet præsen-

terede Sarah, på vegne af Kolbøtten, mig
som ny leder. Man må sige at min start i
Kolbøtten har været mindeværdig, og aldeles
anderledes end jeg forestillede mig, da jeg
søgte og blev ansat til stillingen.
Den 1. april trådte jeg ind i børnehaven og
blev mødt af 2 børn og 1 voksen. Alt var
nemlig lukket ned, og der var etableret nødpasning. Corona virus havde fået fat i vores
samfund, og vi skulle alle passe på hinanden
og mindske smitten. Heldigvis skulle der
kun gå 2 uger, så fik vi mulighed for at åbne
børnehaven igen.

hængskraft og evne til at få ting til at lykkes,
hvilket må siges at have store styrker. Min
største glæde og motivation ved arbejdet er
at se børn og personale dele deres begejstring, for på den måde skabes der udvikling
og ny læring.
Jeg ser frem til at udbygge mit netværk i området, og skulle nogen have lyst til at kontakte mig, kan det gøres på evbpe@vejle.dk.

Meget vand er løbet i åen siden den dag, men
Corona virus er stadig i blandt os, og det påvirker også mit/vores arbejde. Som ny leder
havde jeg gerne set muligheden for at være
mere synlig, også i lokalsamfundet. Men tiden nu fordrer en anden tilgang. Derfor får I
her en kort præsentation af mig i stedet.
Mit navn er Eva Pedersen, og jeg har 37
somre bag mig. Min uddannelse som pædagog afsluttede jeg tilbage i 2008, hvorefter
jeg blev ansat i børnehaven Eventyrhaven
i Lindved. Et lokalsamfund, der på mange
måder minder om Kollemorten og Vongeområdet. Et lokalsamfund med stor sammen-

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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Et mudderkøkken blev til!
af Eva Pedersen
Daginstitutionsleder Børnehaven Kolbøtten

Igennem et par år, har Kolbøttens venner
haft et flot overskud på kontoen. Bl.a. har
årenes bingo-banko været med til at sende
børnehavebørnene på ture ud af huset.

I foråret blev personale og forældrebestyrelse enige om at der skulle etableres et
mudderkøkken for nogle af disse midler. Et
mudderkøkken, hvor der skulle bages sandkager og laves mudder-is. Kort sagt så skulle
fingrene være beskidte og sanseoplevelserne
store!
Det var en proces hvor flere har bidraget. Og
her gennem vores lokale foreningsblad sender vi et stort tak til:

•

Finns Autoværksted A/S i Givskud

•

Ravning Byg i Ravning

•

ADM Entreprenør Aps i Tørring

Og - ikke mindst - de frivillige forældre, som
har lagt meget arbejde i at få alt sat sammen
og placeret i børnehaven.
I løbet af efteråret vil vi yderligere få opsat
to nye legehuse, som Kolbøttens venner har
givet os.

På Kolbøttens vegne
TAK!
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Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave

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

Riis Friplejehjem
- Et godt sted at bo -
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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn
December - Januar - Februar
93.Årgang nr.4 - 2020

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Dansen med corona…
”Dansen med corona” er én af de
svære. Dansepartneren tager ingen
hensyn; man svinges ustyrligt rundt,
og næste trin er altid usikker. Går det?
Falder man? Og pas nu på, at dansen
ikke bliver for tæt!
Som kirke er vi ved at finde vores ben
at danse på i denne coronatid. Gudstjenester afholdes, børn bliver døbt,
mennesker bliver gift og de døde tager vi afsked med – alt sammen under
hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi tæller gudstjenestedeltagere, vi rengør og spritter af
og lufter ud. Alt sammen for at det skal være så sikkert som muligt at gå i kirke.
I dansen med corona er det bedst at være bænkevarmer. Så hvorfor ikke være
kirkebænkevarmer?
I kirkebladet kan du orientere dig om kirkens aktiviteter. Tilhører du risikogruppen eller afstår du fra social aktivitet, er du ensom eller andet, er du selvfølgelig
velkommen til at kontakte mig. Jeg står altid klar til samtale.
//Diana Elisa Rasmussen, sognepræst
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Send flere engle…

I vindueskarmen på mit kontor står en lille
glasengel, som betyder en hel del for mig.
Ikke på grund af nogle særlige kunstneriske
kvaliteter, men alene fordi jeg har fået den
af min søn. Men en dag jeg skulle rulle persiennen ned, ramte den glasenglen uheldigt. Nu mangler den så sin ene vinge.
Min vingeskudte engel sendte straks min
fantasi på himmelflugt. Ville den mon flyve
i ring, hvis den kunne flyve? Eller ville den
straks styrte i frit fald mod jorden? Vokser
engles vinger mon ud igen?
Tilbage på jorden, på mit kontor omgiver jeg min en-vingede engel med endnu
større ømhed end før. Aldrig kunne det falde mig ind at kassere den! I december
får den endda fint selskab af andre engle, stjerner og lys.
December er måneden, hvor man godt kan føle sig en anelse slingrende. Amputeret. Segnefærdig og u-funktionsdygtig for det er for mange årets mest krævende
måned...
Så fra vindueskarmen til alle vingeskudte går Helle S. Søtrups ”Bøn no. 3” ud:
Hjælp mig med at bære mit liv.
Forstærk mit mod
så jeg tør stå
usikker
i kærlighedens afmagt.
Lad mig kun bære de byrder, der er mine,
men overlad mig ikke
til mine egne systemer.
Styrk min samhørighed
indefra
og led mig ud af mit reaktive selv.
Giv mig at være
min tro og min tvivl
og tilgiv alle vildfarelser.
Led mig bestandigt mod forsoning.
Send flere engle.
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Min glasengel mangler måske nok en vinge, men har sine arme og står med et
rødt hjerte mellem sine fremstrakte hænder. Med fare for at det lyder som en
kliché, så er det jul for mig. Julenat forkyndte engle for hyrder og andre på nattearbejde, at Menneskesønnen var født. I en stald, i en krybbe lagde Gud sit hjerte.
Skulle engle fare fra himlen og forkynde os budskabet i dag, så var risikoen stor
for at blive vingeskudt på vej herned. Men budskabet ville være det samme: At i
dag er verdens frelser født. At vi ikke fødes for at dø, men for at begynde. At skønhed findes i det uperfekte. At skrøbelighed bærer en styrke i sig. At det går an at
holde hjertet åbent.
Julenat viser Gud sit ansigt.
Det glædelige julebudskab er også dit og mit. Og nogle gange behøver man måske en knækket engel for at få øje på det…

Hilsner fra præstegården…

Så vi alle kan få en glædelig jul…

Øster Nykirke og Vonge menighedsråd har mulighed for at give trængende personer og
familier i Pastoratet julehjælp. Menighedsrådet har udfærdiget et ansøgningsskema
til formålet, som skal være sognepræsten i hænde senest fredag d. 11. december.
Ansøgninger efter denne dato kan desværre ikke behandles. Det er sognepræsten
samt en repræsentant fra menighedsrådet, som begge er underlagt tavshedspligt, der
behandler de enkelte ansøgninger.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos sognepræst Diana E. Rasmussen eller i vores
lokale kirker, hvor ansøgningsskemaet vil være at finde i våbenhuset.
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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.
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 Christian Ølgaard (Esbjerg Ensemble) og
Karsten Dalsgaard (Sønderjyllands
Symfoniorkester). Søren er fast medlem 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 Symfoniorkesters nytårskoncerter.
Søren har deltaget i talrige kirkekoncerter 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 klassiske album.
Inge Hermann
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AFLYSNING!
A F L Y S N I N G!
A F L Y S N I NAG!
F L Y S N I N G!

JULEKONCERT MED KIRKEKORET

JULEKONCERT MED KIRKEKORET
JULEKONCERT MED KIRKEKORET

Julekoncerten med kirkekoret torsdag den 3. december
kl. 19:30 i Vonge Kirke
er desværre aflyst p.g.a COVID-19!

Julekoncerten med kirkekoret torsdag den 3. Julekoncerten med kirkekoretJulekoncerten
torsdag den 3.med kirkekoret torsdag den 3.
december kl. 19.30 i Vonge Kirke er desværre december kl. 19.30 i Vonge Kirke
december
er desværre
kl. 19.30 i Vonge Kirke er desværre
aflyst p.g.a. COVID-19!
aflyst p.g.a. COVID-19!
aflyst p.g.a. COVID-19!

De 9 læsninger i Øster Nykirke
De 9 læsninger før jul er blevet en tradition mange steder; - en tradition der har
rødder i England. Det er en stemningsfuld musikgudstjeneste, som man i år også
kan opleve i Øster Nykirke kirke torsdag d. 17. december kl. 19:00. Hér vil kirkerummet fyldes af den dejligste musik og solosang og selvfølgelig læsninger fra
Biblen - fra skabelsen til juleevangeliet. Organist, Inge Hermann, samt vores tre faste
kirkesangere medvirker denne aften, hvor sognepræst Diana E. Rasmussen vil stå
for tekstoplæsningerne. Gudstjenesten vil være tilrettelagt således, at deltagerantallet vil være bestemmende for, om vi synger fællessang eller ej…
Vi har 48 pladser i Øster Nykirke med fællessang – max 96 pladser uden.
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Juleaften i kirken

Vi vil formodentlig fortsat have corona-restriktioner også til jul, - men Jesu fødsel går
altså ikke upåagtet hen af den grund. Vi har derfor været nødsaget til at tænke kreativt i kirken i forhold til vores juleaftensgudstjenester, da kirkerne her plejer at være
stopfyldte.
Vi har besluttet at lægge tre julegudstjenester ind juleaften:
Kl. 12:30 i Øster Nykirke
Kl. 14:00 i Vonge
Kl. 15:30 i Øster Nykirke
Gudstjenesterne vil være tilrettelagt således, at deltagerantallet vil være bestemmende for, om vi synger fællessang eller ej… Bliver vi som forventeligt mange i kirken
juleaften, vil solisterne Simon Mott Madsen og Rita Sisák sørge for den rette julestemning. Det bliver helt sikkert en mindeværdig og smuk juleaften; - vi lover i hvert
fald, at vi, under de givne forhold, vil gøre
vores absolut bedste for, at det bliver en
god oplevelse ♥
Vi har 48 pladser i Øster Nykirke med fællessang – max 96 pladser uden. I Vonge
kirke har vi plads til 37 personer med fællessang og max 74 uden.
De to sangere, Rita Sisák og Simon Mott Madsen,
der i år vil kaste glans over vores julegudstjenester,
danner par både musikalsk og privat.
Rita har kandidatuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus som klassisk sanger,
musikpædagog og musikdramatiker. Simon har vi
mødt i forbindelse med koncerten All You Need Is Love i september 2016. Vi mødte ham også ved musikgudstjenesten 1. søndag i advent 2017. Og senest gav han koncert hos os i august 2020. Simon er
uddannet ved konservatoriet i Odense, hvor han i 2015 færdiggjorde sin kandidatgrad i klassisk sang.
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NYTÅRSGUDSTJENESTE
31. DECEMBER KL. 14
ØSTER NYKIRKE

2021
Godt nytår!

Vi slutter med bobler og kransekage
Gudstjenesten vil være tilrettelagt således, at deltagerantallet vil være
bestemmende for, om vi synger fællessang eller ej…
I Øster Nykirke er der 48 pladser med fællessang - max 96 pladser uden.

Nytårsparade
for Hærvejsgruppens spejdere
søndag den 10. januar 2021 kl. 11 i Vonge kirke
Spejderne vil deltage med fanen og højt humør, når vi denne søndag holder
børne- og familiegudstjeneste i Vonge kirke. Gudstjenesten forestås af sognepræst Gitte B. Lorentzen, Thyregod, som atter kommer forbi med sin kirkemus,
Nikodemus.
Spejderne vil gå med fanen fra Sandalplads til Vonge kirke.

Dåb om lørdagen
I Øster Nykirke og Vonge pastorat afholder vi lørdagsdåb fem gange om året.
Gudstjenesten er kortere og ikke mindst mere børnevenlig - og så har den udelukkende dåben i fokus. Hvilken kirke, der benyttes til gudstjenesten, besluttes af
sognepræsten fra gang til gang.
Den næste lørdagsdåb finder sted lørdag
d. 23. januar 2021 kl. 10:30 i Øster Nykirke
Derefter:
lørdag d. 20. marts
lørdag d. 5. juni
lørdag d. 21. august
lørdag d. 13. november
Ud over de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjeneste!
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Kyndelmissegudstjeneste i
Kyndelmissegudstjeneste i Øster Nykirke kirke
Nykirke
kirke
-Øster
en meditativ gudstjeneste
i stearinlysets
skær
- en meditativ gudstjeneste i stearinlysets skær

I disse mørke vintermåneder er der ikke langt til modløshed og tristhed. Og derfor er de levende lys da også
ren terapi for dem af os, der ikke konstant har julelys i øjnene. Det levende lys er nemlig mere end bare
I disse–mørke
vintermåneder
er der
til modløshed
og tristhed. Og derfor
flammen
det er Guds
lys, der skinner i mørket
og ikke
mørketlangt
griber det
ikke… (Johs. 1,1ff.)

er de levende lys da også ren terapi for dem af os, der ikke konstant har julelys i
der

Tirsdag d. 2. februar kl. 19:00 holder vi traditionen tro en meditativ og stemningsfyldt musikgudstjeneste i
øjnene.
Det
levende
er lys
nemlig
end
flammen
– detsidde
er ved
Guds
lys,
Øster
Nykirke
- med
masser aflys
tændte
i kirken.mere
Organist
Ingebare
Hermann
vil denne aften
klaveret.
skinner
i
mørket
og
mørket
griber
det
ikke…
(Johs.
1,1ff.)
Under gudstjenesten vil menigheden få mulighed for at tænde et lys. Et lys for én man tænker på; et lys for
fred eller blot som en symbolsk handling - at den mørke tid nu har vendt…

Tirsdag d. 2. februar kl. 19:00 holder vi traditionen tro en meditativ og stemningsfyldt musikgudstjeneste i Øster Nykirke - med masser af tændte lys i kirken. Organist Inge Hermann vil denne aften sidde ved klaveret. Under gudstjenesten vil
menigheden få mulighed for at tænde et lys. Et lys for én man tænker på; et lys
for fred eller blot som en symbolsk handling - at den mørke tid nu har vendt…

Øster Nykirke kirke

Viede:
18. august:
Camilla Strunge Odgaard Larsen & Søren
Knudsen

Døbte:

Begravede / bisatte:

12. juli:
Aura Hædersdal Andersen
13. september:
Alma Vistisen Månsson
27. september:
Milla Tolstrup Therkildsen
11. oktober:
Kristian Egeskov Jessen

13. august:
Selma Irena Sørensen
23. september:
Susanne Aagaard Nielsen

Vonge kirke

Viede:
1. august:
Mie Bjarnholt & John Lennert Bonde
12. september:
Anette Kloster Sandalgaard & Morten
Kloster Sandalgaard
10. oktober:
Kathrine Kilstrup & Mikkel Kilstrup

Døbte:
22. august:
Valdemar Vestergaard Norlyk

Begravede / bisatte:
4. juli:
Marianne Stockmarr
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
E-mail:DER@km.dk

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk
Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk
Kirkesanger :
Caroline Christensen
Kirkesanger :
Esther Liboriussen
Kirkesanger :
Lars Petersen
11

GUDSTJENESTE
Dato:
22/11
29/11
6/12
13/12
17/12
20/12
24/12

Helligdagens navn:
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften

Øster Nykirke
Vonge
11:00 v/GBL
*10:00 Musikgudstjeneste
9:30 v/GBL
11:00
*19:00 ”De 9 læsninger”
______
_____
*12:30
*14:00
*15:30
10:00

25/12
26/12
27/12
31/12
1/1
3/1
10/1

Juledag
2. Juledag
Julesøndag
11:00 v/GBL
Nytårsaften
*14:00
Nytårsdag
______
Helligtrekongers søndag 11:00 v/GBL
1. s. e. h. 3 k.

17/1
24/1
31/1
2/2
7/2
14/2
21/2
28/2
7/3

2. s. e. h. 3 k.
Sidste s. e. h. 3 k.
Septuagesima
Kyndelmisse
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

9:30

______
*11:00
Nytårsparade v/GBL

9:30
9:30
_____
*19:00 Musikgudstjeneste

_____
9:30

9:30 v/GBL
11:00
9:30
9:30

* Se omtale inde i kirkebladet
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
Grundet Corona-krisen tages der forbehold for eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen!

Følg med på vores Facebook-side Øster Nykirke og Vonge kirker.
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Spejderhyttens eventyr
Af Charlotte Madsen
Spejderbestyrelsen

D

er var engang en spejderhytte, som kunne berette om alle de mange hyggelige og
lærerige timer, hvor spejdere og ledere var
samlet under dens tag – selv havde hytten
også lært mangt og meget.
Hytten hængte lidt med facaden, for som
tiden var gået, var den blevet mere og mere
slidt både inde og ude. Derfor bestemte spejderbestyrelsen, at nu skulle den kvikkes lidt
op.
Det startede med, at man ville lave lidt justeringer her og der for at opretholde hyttens
funktion.

udseende og omfang, og de mange nye M2
giver også mulighed for overnatning i tørvejr
for alle de mindste spejdere i gruppen, noget hytten ikke har kunnet i mange år. Dertil
kommer, at spejderne nu også kan opbevare
deres grej tørt og godt - spejderhytten glæder sig til, at kunne være med til at skabe et
stærkt sammenhold.
Se det er ganske vist
___________________________________
Kære læsere

Der blev sendt ansøgninger til sponsorer i øst
og i vest i håbet om at kunne hjælpe spejderhytten tilbage i topform.

Vi er stolte af vores nye hytte og bestyrelsen
håber, at det snart er muligt at indvie hytten
for de lokale, men i disse covid-19 tider må
vi afvente, at det kan gøres forsvarligt.

Som tiden gik, voksede drømmen om, hvordan spejderhytten skulle blive byernes bedste spejderhytte.

Spejderne derimod kan allerede nu glæde sig
til at kunne bruge hytten til deres spejdermøder.

Endelig! Efter 4 år og med tilsagn fra en
masse sponsorer samt hårdt arbejde fra frivillige fra nær og fjern, rejste spejderhytten
sig fra skrot til slot.

Så hvis ikke du allerede har været forbi og
set det flotte resultat, så gå en tur forbi. Og
skulle du tænke på din vej, at spejderlivet
måske er noget for dig eller dine børn, så tøv
ikke med at møde op til et spejdermøde, for
du er mere end velkommen

Nu står hytten så rank og flot, ja den føler
sig nærmest som ung igen. Den er SÅ klar til
igen at danne rammerne for en masse glade
spejdere og deres ledere, og den håber, at de
sammen kan få mange flere hyggelige og
lærerige timer. Hytten er stolt over sit nye

Du kan finde mere info på: 		
www.vk-spejderne.dk
Vi vil også gerne have dit ”like” på vores
Facebook side.
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VI

AT LAVE DIN

Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien

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

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
Se også

hjemmesiden www.vognenet.dk

ApS
Fremvisning kun efter aftale Vonge Skovvej 12
Telefoniske åbningstider:
7173 Vonge
Hverdage: kl 9-19.
Tlf.
75 80 30 44
Lørdag, søndag samt helligdage:
10-17
Mobil
28 35 30 44
Mølgårdvej 2. - 7173 Vonge Fax
75 80 31 54

E-mail: lars@maindal-auto.dk

Tlf. 61 66 34 82

Æbler i sæsonen Hærvejens Regnskabsservice
mange forskellige
sorter.Jensen
v/Hanne Nørtoft
Hærvejen 210,Hele
Kollemorten
året:
7323 Give
Æblemost, Likør og
Tlf. 75803636/40872859
brændevin.
Mail: h_t@jensen.mail.dk

Kollemortenvej
7173 Vonge.
Hjælp til bogføring,6,
lønbehandling
m.v.
virksomheden
eller på mit kontor
Tlf i60
91 87 63
”SKOVLY”
16
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v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give
Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Borde og stole udlejes

Kollemortenhus

Stole 8 kr/stk
Borde 30 kr/stk
Ståborde 50 kr/stk

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

Per Vestergård, Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge

tlf. 40 24 70 17

tlf. 40 63 36 93
PV-Trapper@TDCADSL.dk

udlejes på

Find bestillingsseddel på hjemmeside under udlejning
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Slægtsforskning - hvad er det mon for noget?
af Mathias Aricó

Jeg hedder Mathias, er nitten år gammel og

bor i Thyregod, hjemme ved mine forældre
og to yngre søstre.

drømt og fantaseret om, hvor det egentlig
er min familie stammer fra. En af de største
faktorer er nok, at min far er fra det nordlige Italien - nemlig den gamle italienske hovedstad, Torino, som var Italiens hovedsæde
frem til 1861, hvor landet blev samlet.
Men går jeg blot en generation længere tilbage - ja, så er familien siciliansk. Gennem
de mange ferier under min opvækst, har turen selvfølgelig gået til Sicilien, hvor i øvrigt
hele min fars familie, den dag i dag, stadig
bor. Dette har vakt min interesse for slægten,
i takt med at jeg har mødt et hav af slægtninge, uden at vide, hvem de egentlig var.

Til daglig står jeg i lære i Grindsted, men fritiden går med tre aktiviteter. Udover at være
en stor del af både Thyregod Svømmeklub
og Thyregod-Vester Spejderne er jeg helt
pjattet med at forske i min slægt. Og lige
slægtsforskning, har jeg brugt utallige timer
på, både hjemme ved min computer, men så
sandelig også via diverse kirkegårdsbesøg,
arkivbesøg, by besøg- og vandringer samt
besøg ved fjerne slægtninge, som jeg aldrig
før havde troet, at jeg skulle møde.
Min nysgerrighed efter, hvor jeg kommer
fra, har altid været der og jeg har altid tænkt,

Tilbage i 2013, oprettede jeg et online
slægtstræ på en hjemmeside, hvor jeg
plottede lidt navne og andet data ind. Herfra
er det nærmest gået sin egen gang. Jeg kan
huske, at jeg tilbage i folkeskolen havde fået
til opgave, at lave et ane træ med mine forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre. Her var jeg så “nødsaget” til
at opsøge de “gamle” i familien, som kunne
svare på en masse spørgsmål. Dengang var
det ikke specielt spændende, men da jeg sad
og lyttede til de mange familiehistorier blev
min interesse virkelig vakt. Det var via disse
små narrative interviews, at jeg virkelig fik
øjnene op for slægten. Og her valgte jeg så at
lukke mit online stamtræ op igen, efter nogle
år, hvor den havde været sat fuldstændig på
standby. Og, hvordan går man så i gang med
sådan noget slægtsforskning? Først skulle

Billede (ikke så tydeligt), er fra kirkebogen, hvor min oldefar (morfars far) er noteret født.
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jeg lære tre forskellige optegnelser at kende.
Jeg skulle lære, at anvende kirkebøgerne,
folketællingerne og dødsattesterne. Jeg fik
da kontaktet rigsarkivet, via deres hjemmeside, hvor jeg læste alt deres materiale, som
der ikke var så meget af dengang. Det skal
dog siges, at der i dag er meget mere materiale om det, at være “ny i slægtsforskning”.
Er du ny i slægtsforskning, så har jeg 10
gode råd:
1.

Husk, at spørge ALLE de “gamle”
i familien - evt. gamle venner til familien o.lign.

2.

Tro ikke på alle familiehistorier,
men gem dem stadig.

3.

Forsyn alle dine gamle billeder med
navn og findested.

4.

Notér altid NØJAGTIGT, hvor du
har en oplysning fra.

5.

Skriv kilden ordret og fuldstændig
af.

6.

Kontroller nøje alle oplysningerne
(vielse, død, fødsel).

7.

Det er ikke sikkert, at den første
man finder, er den rigtige.

8.

Jens Hansen behøver ikke nødvendigvis være søn af Hans Jensen,
selvom der er tale om samme gård.

9.

Brug dine online søgefunktioner de indeholder så meget nyttigt.

10. Kast dig ud i det - men hav tålmodighed, for dette er ikke et endagsprojekt.
Dette var lidt om slægtsforskning, og i særdeleshed min vej ind i slægtsforskning. Mine
aner stammer (på min morfars side) fra Øster
Nykirke sogn, hvor der er store slægter i
blandt.
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig. Jeg hjælper gerne med at komme
i gang. Jeg håber, at jeg kan få lov til at lave
flere artikler, måske mere dybdegående om
de forskellige slægter i omegnen - eller andet
relevant.

Jeg har her et billedet af Øster Nykirke menighedsråd, som var på besøg ved præsten i Aale. Udflugten gik til præsten
med frue, i Aale, fordi præsten var Vonge-mand. Min tipoldefar, Borup Olesen, er manden bagerst, lige i midten (nr.
6 fra venstre). Ham og konen boede på Dalhøj (Borups Bakke), hvor de fik otte børn.
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Tømrer & Køkkenmontør

Træpiller
Hans Jørgen Nielsen

Gode, billige og lokalkendte
Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
23
60 72 45
eller 21968137

Bygade 16, 7173 Vonge

Telefon:
23 48 02 92
S I K AV E J 2 1 . 7 1 6 0 T Ø R R I N G
T L F. 7 5 8 0 2 0 1 6

20 33 20 16

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

A
Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

ono
●

●

danske praktiserende
arkitekter

Projektering af alle former for byggeri.
Småt som stort
Uvildig teknisk rådgivning ved køb og
salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk
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KOLLEMORTEN - SØNDERVIG, på et hjul..?
af Uffe Risager Iversen
#Uffe_triathlon

D

et var ikke en idé jeg pludselig fik, det
havde ligget og rumsteret et par år.
For mange år siden, da jeg gik i 4.-5. klasse,
var emnet til skolefesten ” cirkus”. To andre
og jeg skulle optræde på ethjulet cykel. En
uge gik med træning. Cyklerne havde skolen
lejet, og vi fik lov at låne dem med hjem og
øve. Det hele gik godt til skolefesten. Og da
jeg efter et stykke tid havde sparet penge nok
sammen, købte jeg min første et hjulet cykel.
I nogle år cyklede jeg bare rundt på gårdspladsen og i maskinhuset. Så kom der andre
interesser, og cyklen fik lov at ligge og samle
støv og ruste.
For 9 år siden sad jeg på en pæl til Juelsminde havnefest. Måske var det der idéen kom?
Hvad skulle næste udfordring være?
Jeg har gjort og gør en del i triatlon, men
med corona nedlukninger og aflyste konkurrencer, kom idéen igen frem. Gad vide hvor
langt man kan cykle på et hjul?
Den gamle cykel var blevet rusten og også
lidt for lille, så jeg investerede i en ny, lidt
større model. De første ture gik til Sdr. Kollemorten, så til Give og Jelling. Ind imellem
var min søn Konrad med som støtte, dog på
to hjul. Det kunne nu være lidt sjovt at cykle
100 km!! Der er ca. 100 km til Søndervig!
10 km i timen – dvs. 10-12 timer. På en et
hjulet cykel er der ikke frihjul, så der skal
trædes hele tiden, ellers vælter man af!
Fredag d. 31. juli kl 5.30, satte jeg mig på
cyklen med kurs mod vest. Det var lidt koldt
i starten og da jeg nåede Brande efter 17 km,
var bagdelen allerede godt presset. Heldigvis agerede min far følgevogn et godt stykke
vej. Han havde forsyning med både drikke,
mad og moralsk opbakning. For hver 10-15
km gjorde jeg holdt for at tanke lidt på kroppen og få rystet blod i ben og balder. (Ting

begynder at sove når man sidder på så’en
en).
Efter 77 km troede jeg det hele var slut. Jeg
punkterede! Det var ikke skønsang der kom
ud af min mund på det tidspunkt – hva’ fanden gør jeg nu?
Heldigvis kom min svoger mig til undsætning. Han og min søster var i Søndervig, og
ville modtage mig når jeg nåede frem. Han
fik skaffet nyt dæk og slange, og hjalp mig
med at blive standret igen. I mellemtiden var
Konrad og min kone Kamilla også stødt til.
De sidste ca. 25 km skulle vise sig at blive de
hårdeste, måske meget forståeligt efter 75km
og let modvind.
10-15 km før målet begyndte kroppen at fortælle, at der ikke var meget mere at gi’ af.
Det gjorde ondt over det hele. Det syrede og
benene krampede og knæerne låste. Jeg begyndte at blive urolig for hvad vej knæene
ville bøje hvis jeg skulle vælte, Men nu ville
jeg gennemføre. 8km før Søndervig kom min
svoger mig i møde og løb sammen med mig
resten af turen. Endelig ved 20 tiden, kunne jeg kravle af cyklen. Jeg havde da cyklet 100km på et hjul. Jeg havde gennemført
min skøre idé. Jeg var øm og mørbanket. Jeg
cyklede og balancerede hele natten og kunne
slet ikke finde ro. Men efter et par dage, var
kroppen ved at være gendannet igen.
Nu er spørgsmålet så... hvad bliver det næste??
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7173 Vonge
Danmark

Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:
Vi venter ofte på noget eller nogen
● Vi leder ofte efter noget
● Vi er ofte tilbage ved “afsender”
● Vi har en stresset hverdag
● Vi vil gerne undgå at lave noget som er spild
● Vi vil gerne opfylde kundernes behov
● Vi vil gerne højne produktiviteten

Verners Køreskole
Mosevej 1
7173 Vonge

●

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå
fravær
til køretimer
Undgå
fravær
i skolen
til køretimer

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

A. M. Rengøring

Er der beskidt så kommer vi tit
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Har du lyst til at annoncere
i Foreningsbladet?

Ausra

Lean-implementering - når det virker

Ledig

ausra30@xxx.lt

tlf. 5013 1586
Når du støtter Foreningsbladet er du med til at udvikle Cvr:
35761594
Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge

Tlf. 2255 9030 - mail: erna@storgaardinnovation.dk
og vedligeholde
sammenholdet i nærmiljøet. Her er nyt Skolestien 1
web: www.storgaardinnovation.dk
fra købmænd, skole og børnehave, og oplysninger om de 7173 Vonge
Danmark
forskellige foreninger.
OGN
S
E
Bladet trykkes i 1000 stk. - kommerIud
tilK
775 husstande i
KlagtR
Y
sognet - bladet bliver
også
ud hos mange
N
R
institutioner
S T Eog annonsører i området og oplandet.

f o r Ø Skulle du have lyst til at få en annonce i bladet vil

du første gang du annoncerer have mulighed for
at få en halv side i bladet, hvor du kan fortælle om
din virksomhed - helt gratis.

Annoncepriser:
1/8 side: 750,-/år + moms
1/4 side: 1375,-/år + moms
1/2 side: 2600,-/år + moms
1/1 side: 4900,-/år + moms

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

Ledig

• Forsyningsledninger
• Jord, kloak og anlæg
• Boreteknik og underføring

JM

Grave-Boreteknik ApS

“GODT HÅNDVÆRK OG TILLID
ER EN ÆRESSAG”

JM Grave-Boreteknik ApS · Nymarksvej 3 · Thyregod · 7323 Give
Tlf.: 32 111 333 · jmgrave-boreteknik.dk · Mail: info@jmgb.dk
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Badminton 2020/2021
af Klaus Mogensen
Badmintonbestyrelsen

Badmintonsæsonen er startet igen for både junior og senior.
Så hvis du ønsker at spille badminton, er det ikke for sent at starte.
Junior spiller mandage 17.00 – 18.00. Her er Kevin Byskov træner, pris 300 kr. for vintersæsonen, med mulighed for at låne ketcher.
Senior spiller mandage i tidsrummet 18.00-22.00, her er ingen træner. Pris pr. bane (en
time) i vintersæsonen er 1.000 kr.
For leje af bane kontakt Klaus Mogensen på tlf. 28 92 82 22

Håndboldbestyrelsen 20/21
Formand

Gry Andersen
Bygade 9
7173 Vonge
Tlf. 25432633
grykokoed@hotmail.com
Næstformand

Suppleant – junior

Ida Lerche Sørensen
Hærvejen 289B, Kollemorten
7323 Give
Tlf. 40498668
idalerche85@hotmail.com

Louise Lykke Sørensen
Nordvangen 28
7173 Vonge
Tlf. 51689982
louiselykke1987@me.com

Bestyrelsesmedlem – junior

Bestyrelsesmedlem – senior

Casper Lerager
Smedevænget 17, Kollemorten
7323 Give
Tlf. 27460411
casper.lerager@hotmail.com

Michelle Holm Buch
Ellevang 1A st th
7100 Vejle
Tlf. 30631239
michelle_buch10@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem – junior

Suppleant – senior

Pia Hjort Hansen
Tinnetvej 46
7173 Vonge
Tlf. 22833884
pia.hansen@godmail.dk

Trine Langthjem
Liselundvej 9
7160 Tørring
Tlf. 40828216
trinelangthjem@gmail.com
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Restaurant Ålbækken
www.aalbaekken.dk
restaurantaalbaekken@gmail.com
Ålbækvej
20,Nykirke
Thyregod,
7323 Give
Øster
Idrætsforening
Ø. NYKIRKE Din lokale
i Vonge-Kollemorten
området
Ø.30
NYKIRKE
Tlf.idrætsforening
51 09
64
Her er
plads til alletil
indenfor
håndbold,
FølgI.F.
os løbende ved
tilmelding
vores fodbold,
nyhedsbrev
via ovenI.F.

Book gardinbussen • mie@bjarnholtgardiner.dk • Tlf. 75 80 34 34

gymnastik
badminton.
nævnte hjemmeside.
Vi er og
også
på facebook.
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske
tak–tildejlige
alle frivillige!
vine1–8mad
ud afStor
huset
kaffer - salg fra vinkælder
1868
68
Se
mere
på
www.ønif.dk
med udsøgte specialiteter.

v/ Michael Kjær

Nordvangen 50, 7173 Vonge

KOLLEMORTEN
TØMRER OG SNEDKER

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

M. 20 49 29 78

www.smkbyg.dk

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

7580 3398

alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
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Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 Mobil 40 63 36 93
●

Trætrapper fremstilles efter mål

Club 99
af Hanne Hansen

Lidt nyt fra Club 99, hvor vores forår blev brat afbrudt af Coronaen.
Vi prøver at starte forsigtig op. Vi startede med en grilldag ved Vester Mølle.
Desuden har vi haft besøg af Poul Erik Vingum, som fortalte om sit liv, og særligt om livet
som fængselsbetjent.
Vi tager et møde ad gangen, og hvis det ikke kan lade sig gøre kommer der en notits i Give
Avisen.
Både kroket, petanque og gåture foregår stadig.

Petanque banen

Vester Mølle

Her findes det en hjertestarter:
Vonge-Kollemorten Hallen

Let Køb

Skovborgvej 2
7173 Vonge

Banevænget 7, Kollemorten
7323 Give

Min Købmand

Hærvejscentret

Bygade 83
7173 Vonge

Hærvejen 218, Kollemorten
7323 Give
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ÆKKEN

T

ag-søndag 17.00 - 21.00

ns dage åbent for selskaber
Vi serverer
både søndag
og mandag

nsand

RESTAURANT ÅLBÆKKEN

230,00 kr.

e bord i god tid til mortensaften
d af huset kr. 190.-

rokost 2014

remoulade og citron
s med røræg og asparges
er med høns i asparges
enssteg med rødkål
mande med kirsebærsauce

• A
la carte
Ud af huset
kr. 180.-

- og selskaber
op
til
50
pers.
Fiskeanretning
pet laks med rejer
kaviar
• og
Fredagsbøf
ore tigerrejer på tang)
f med champignonstuvning
• Pizza onsdag og torsdag
gerryg med grønlangkål
• Mad ud af huset
desteg med rødkål
mande med kirsebærsauce
• Firmamøder

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

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give

Telefon 30 51 09 64

restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

Ud af huset kr. 225.-

og smør 20,00 kr.

VELKOMMEN TIL TINNETGAARD
Vores vejbod med egne lokale og økologiske
varer, har åbent døgnet rundt, 365 dage om året.
Friske økologiske æg,
kartofler, pluk-selv blomster og håndværk.
Op til jul sælger vi også juletræer og pyntegrønt.

Hammervej 28 • 7173 Vonge • Tlf: 76709191
www.tinnetgaard.dk • info@tinnetgaard.dk
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TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

Æ›lilleklub
Mød op i Æ›lille KLUB i Vonge/ Kollemorten hallen!
Vi mødes torsdage i ulige uger fra 13.00-16.00.
Medbring selv kage/kaffe. Kaffe kan købes til 10 kr.
Vi mødes også i disse corona tider, vi spritter af og holder afstand. Der kreeres mange ting i klubben, vi spiller kort og hækler og snakker. Kom og mød
os!
Husk julefrokosten den 3. december kl. 12.00.

Konfirmand billede på bagsiden er konfirmanderne i Øster Nykirke kirke:
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, fra venstre (stående): Louis Dam Juul, Rasmus Fisker
Lund, Lasse Stounberg Ravn.
Fra venstre (siddende): Julius Mariager, Ingrid Elisabeth Juhl, Sebastian Viggo Fraulo, Malthe
Johannes Juhl Malund.
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Årets konfirmander Øster Nykirke kirke
40

