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Forår, og der holdes stadig ud
Så er vi ved at komme ind i forårs månederne. Og coronaen præger stadig vor klode, også
vores foreningsblad. Men vi satser stærkt på at tiderne vil vende til den gode side igen! Denne
gang har vi i bladet et digt, en madopskrift, naturpleje i præstegårdens skov, slægtsforsknings
guide, en presentation af Bjarnholt Gardiner og ellers lidt fra lokale instutitoner og foreninger.
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Moder jord
af Ruth Krag Nielsen

F

or mange år siden sad jeg og lavede følgende digt,
som nok på nogle områder er lige så aktuelt i dag som
dengang:
Hvad sker der med Moder jord
Der sker mere, end du tror
I de sidste mange år
Har den fået mange rifter og sår.

I dag ryger skorstenene over land og by
Over os svæver der endnu en atomsky
Udslip og sprængning og meget mere
Det er hvad jeg tror der sker.

Jeg husker da jeg var barn
Da var vinteren kold og sommeren varm
Om vinteren lå sneen meter højt
I heden om sommeren var det drøjt.

Hold op, stop alt det skidt
Og tag på jorden lidt mere blidt
Så skal I se, hvad der sker
Blomster, kærlighed vil vokse mer’.

Men det var en dejlig tid
Man kom hinanden ved både hid og did
Selvom man skulle pukle meget hårdt
Skete der ikke så meget skidt og lort.

På den måde som det går nu
Skal du bare se, lille du
En dag ender det med et ordentligt brag
Og så er det slut med nat og dag.

Øster Nykirke kirke

Copyright
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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.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

Redaktion
(
(
(
(
(
(

28
22
40
20
25
21

77
52
95
89
57
76

10
38
35
55
60
00

85
06
87
79
34
13

hattebladene@gmail.com
hattebladene@gmail.com
hattebladene@gmail.com
hattebladene@gmail.com
hattebladene@gmail.com
hattebladene@gmail.com
5

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
Smedevænget 33.
ved Connie Korsgaard Hansen

N

u er Stafetten så landet på Smedevænget 33 i Kollemorten, hos Connie og Kurt
Hansen. Nu skal der så skrives lidt anderledes, end der plejer.
Vi er jo ikke unge mennesker, eller tilflytter
med små børn, nej vi er midaldrende, bor
her i Kollemorten og har altid boet her. Dog
er Kurt tilflytter fra Give, men var vild med
vores lille by, fra første gang han var med
til noget her i byen, og flyttede hurtigt hertil. Jeg er født og opvokset på Hærvejen på
en lille gård Kyedgården og er 4. generation
i Kollemorten.

Kurt arbejder ved Nr.
Åby El, hvor han er med
til at etablerer fibernet hos folk, et
job med mange udfordringer og i alt slags
vejr, et job, hvor han trives. Så han kører en
del kilometer hver dag frem og tilbage på
arbejde. Jeg arbejder på Riis Friplejehjem,
som social- og sundhedshjælper, og har gjort
det i 28 år. Det er en dejlig arbejdsplads, med
mange udfordringer, skønne kolleger og dejlige beboer og så er det dejlig tæt på.
Vores hobby er camping, og vi er fastliggere på Båringskov Camping på Fyn og har
været det i ca. 25 år. Det er vores lille ferieparadis, hvor vi slapper af fra hverdagens
stress og jag, her har vi nogle dejlige
campingvenner og den skønneste natur og
lige ned til Lillebælt.
Vi elsker vores lille by og vi elsker vores
gade, her har vi dejlige naboer og deres
skønne unger. Vi har et godt sammenhold på
gaden, og der er god opbakning til forskellige arrangementer.

Vi har 2 voksne børn, som for længst er flyttet
hjemmefra, Jimmi bor i Nr. Snede sammen
med Louise og hendes 2 piger, han arbejder
som bagersvend i Bagergården i Tørring. Annika bor i Give sammen med Dion, hun læser
til social- og sundhedsassistent. Til foråret
gør de os begge til bedsteforældre.

Når vi kigger rundt i Kollemorten er der
mange som jeg, der er blevet i byen, eller har
været ude nogle år, men kommer så hjem og
slår sig ned her i byen., og det er da et plus
for vores by. Vi har fået mange tilflytter, som
har fundet sig tilrette i vores lille by og som

Da vi skulle vælge, hvor vi skulle bo, var der
ikke så mange diskussioner, da Kurt jo havde
sagt, at Kollemorten er det dejligste sted og
jeg selv var og stadig er meget glad for Kollemorten. Her kunne vi godt se vores børn
vokse op, og blive en del af lokalsamfundet,
hvor alle kender alle, og være en del af livet på landet og være med til alt det sociale
i byen.
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deltage aktiv i byens udvikling. Endnu et
stort plus, som gør Kollemorten til den lille
perle, den er.

Stafetten gives videre til:
Gitte & Torben Schrøder Jensen
Hærvejen, Kollemorten

Lammekølle stegt på kartoffelbund

af Lilly Jensen

Køllen gnides godt med salt, peber,
knust hvidløg, estragon, persille og
smør.

Dryp køllen med skyen. Hæld 1/2 l.
piskefløde i bradepanden i den sidste
time af stegetiden.

2-3 kg kartofler skrælles, skæres i
skiver og lægges i bunden af bradepanden.

En hurtig ret, hvor du har kød og flødekartofler klar i et snup.

1 liter hønse bouillon hældes over
kartoflerne, drys med salt, peber og
persille.
Læg lammekøllen over kartoflerne
og lad det hele stege ved 160-170
grader i 2-3 timer.
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Klar til servering med masser af grøn
salat, og måske noget groft brød til.
En ret, som jeg gerne vil servere hvert
år til påske, falder altid i god jord.
Velbekomme!

Kolbøtten i nye klæder
af Sarah Sevelsted Christensen
Souschef, børnehaven Kolbøtten

I Kolbøtten er vi er klar og i gang igen efter juleferien. I skrivende stund bliver naturen klædt
i hvidt. Endelig kom sneen og gav lys, leg og glæde for store og små i Kolbøtten.

Hvor længe vi får lov at lege i sneen ved vi ikke, men vi nyder den mens den er her. Og mens
naturen er ser flot ud i sine nye hvide klæder, så er vi også i gang med at klæde Kolbøtten i
nye klæder.
Med mange små skridt, er vi i gang med at skabe forandringer i huset. Der males, dekoreres,
sættes op, tages ned, og graves frem. Den gamle skoles historie graves frem, og husets historie skal være synlig, og blive til en fortælling for de børn og voksne, som bevæger sig i huset.
Klæder skaber folk; hos os skal de nye rammer skabe nysgerrighed, skabe leg, læring, og et
hus, hvor man bevæger sig i børnehøjde.
Kolbøtten er et stort hus og forandringer tager tid. Lige nu er vi i gang i gangarealer, hvor
blandt andet gamle skoletavler, plakater, og kort tages frem og bruges, sammen med børnene.
Senere går turen videre rundt i huset og udenfor. Og hvem ved, hvilke klæder husets kreative
store og små finder på, for at skabe kreative, legende og lærende miljøer i Kolbøtten. For
med de nye læreplaner som arbejdsredskab, er det lige netop det vi vil skabe i Kolbøtten; et
legende og lærende miljø, i et spændende hus med en god historie.
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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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Naturpleje-projekt i præstegårdens skov
af Karl-Holger Kristensen

N

aturplejeprojektet er opstået, da vi skulle
plante de 6.000 stk. krogede eg, som vi selv
har været med til at fremavle i samarbejde
med en planteskole i perioden fra 2017 2020.

I forbindelse med dette skovprojekt havde
vi en snak med Naturvejlederen fra Vejle
Kommune om, hvordan man kunne undgå at
birketræerne skyder op igen og hvordan man
kunne fremme væksten af lyng i områderne.

Da man i 2019 skulle gøre arealet klar til
at plante de nye små krogede ege, fjernede
man, i samarbejde med Vejle Kommune,
alle de selvsåede birketræer for på den måde
også at fremhæve hede arealet.

Naturvejlederen kom med det forslag, at man
kunne afgræsse området med heste, som
man havde gode erfaringer med andre steder.
Hestene spiser græsset og de opskydende
birketræer, men ikke egetræerne og på den
måde kan hestene være medhjælpende til, at
egetræerne vil blive mere krogede. Ydermere
vil man også fremme lyngbevoksningen ved
at have græssende heste i området.
Vi har derfor i samarbejde med Naturvejlederen fra Vejle Kommune indhegnet ca. 5 ha
skov, hvor det er planen, at der skal gå 4 - 5
heste og græsse m.m. Hestene vil blive lukket i hegnene i løbet af februar 2021.
Husk at naturplejeheste er vilde heste og
derfor IKKE må klappes og fordres, da de
skal forblive som vilde heste og på den måde
løse opgaven bedst.
Vi forventer at dette naturplejeprojekt med
hestene bliver en succes.

I 2020 plantede man så alle de 6.000 stk.
selvavlede ege, der blev plantet i to parceller.
Disse to parceller blev efterfølgende hegnet
for at beskytte de små træer mod vildtet i
området.
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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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Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

DET ENDER GODT!
Der er dage, der ryger i glemslen. Dage, der ligner hinanden og hvor stort set
intet skiller mandag fra torsdag. Der smøres madpakker og arbejdes og handles
ind. Kaffen hos naboen, måske. Fritidsaktiviteter. Almindelige dage. Hverdage.
Dage, som ikke skiller sig ud.
Og så er der de andre dage. Dem man husker. Herunder onsdag d. 11. marts
2020.
Onsdag d. 11. marts om morgenen var mit navn Diana. Nogle timer senere var
navnet Maude Varnæs. Eller sådan følte jeg det i hvert fald. For efter statsministerens alvorstunge tale på TV blev jeg pludselig opmærksom på snot, urenheder, baciller og ikke mindst vira i en grad, som jeg aldrig tidligere har oplevet.
Jeg blev opmærksom på mig selv og mine medmennesker. På hænder, næser,
nys og hoste… Hvad der før var et håndtryk, blev nu pludselig utænkeligt, noget
farligt. Og hvad der før var en stille, uskyldig hoste, blev med ét mistænkt som
covid-19 i opstartsfasen.
”Bacillerne, Hans Christian! Pas på bacillerne!” – siger Maude, alt imens de fleste af os trækker lidt på smilebåndet over hendes hysteri. Nu hører jeg mig selv
sige stort set det samme: ”Pas på virusset! Husk håndspritten! Hold afstand! Nys
i ærmet! Bliv hjemme!” Og der trækkes ikke længere på smilebåndet.
Her i tiden frem mod påske befinder vi os i dét, vi i kirken kalder for fastetiden. En
tid, som mange måske under normale omstændigheder ikke tænker ret meget
over – det er i hvert fald de færreste af os, der decideret plejer at faste i fastetiden. Men i år… Ja, der faster vi alle sammen. Ikke frivillig faste. Men tvungen

Fortsætter på side13
2.

faste. Nødtvungen faste. Vi faster fra hinanden. Fra hverdagen. Fra skole, arbejde og fritidsaktiviteter. En tvungen faste bestående af lige dele bekymringer,
ængstelse og håb om, at hverdagen igen snart må indfinde sig… at livet atter
må spire frem…
I Bibelen står der ”Frygt ikke” 365 gange. Simpelthen et ”Frygt ikke” til hver eneste dag på året. Jeg synes det er smukt. Og særligt i år. Som om Gud siger til
hver eneste af os: ”Frygt ikke, lille menneske. Der er så meget, der kan ramme og
ramle – men uanset hvad, der sker i verden, så er du i mine hænder.”
I påsken fejrer vi Kristi opstandelse. Vi fejrer, at graven er tom – og at døden
er overvundet. Du og jeg – vi tilhører simpelthen påske-folket. Ja, vi ER påskefolket. Og håbet er i vores stemme, tale og sang.
Derfor: Frygt ikke! Forude venter livet, familien, samtalerne og alle dem vi savner
og som vi i øjeblikket ikke kan mødes med. Det hele venter på os.
Og i mellemtiden… Ja, der varmes vi af forårssolens stråler og Guds ord, der
lover, at vi alle er i Hans hånd.
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig påske.
Pas godt på jer selv og hinanden.
//Diana Elisa Rasmussen
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Koncert med kvindevokalensemblet SAGA
søndag den 9. maj 2021 kl. 14.00 i Øster Nykirke
Kirke
En Lærke Letted’ – 75-året for Danmarks Befrielse. En fejring i 2020, som vi
måtte udsætte til 2021 p.g.a. corona.
75 år er gået siden Montgomery bekendtgjorde, at de tyske tropper havde overgivet sig. Danskerne kunne endelig rive mørklægningsgardinerne ned, sætte lys
i vinduerne og feste i gaderne.
Vokalensemblet SAGA fejrer jubilæet med en alsidig koncertrække, der udbreder befrielsesbudskabet. En Lærke Letted’ er titlen på den skræddersyede befrielseskoncert, som mindes og fejrer, at Danmark har været frit i 75 år.
Med både formelle kirkekoncerter og folkelige alsangsarrangementer udbredes
budskabet om tilgivelse, sammenhold og kærlighed, og således styrkes sammenholdet i Danmark.
Værket «Herre, gør mig til et redskab for din fred» - Frans af Assisi’s udødelige
ord, tonesat af Niels La Cour, indleder koncerten, som bygges dramaturgisk
op over bevægelsen fra mørke til lys, fra krig til fred. Undervejs markeres selve
befrielsesøjeblikket med originale lydklip fra befrielsen og frihedsbudskabet fra
London, i en mosaik af lyd og toner. Koncerten ender med et lyshav af levende
lys, hvor vi synger de ikoniske danske sange fra krigstiden og befrielsen, såsom
”En lærke letted’”, ”Man binder os på mund og hånd” og ”Den blå anemone”.
Flere af sangene er, på foranledning af SAGA, for første gang arrangeret for fire
kvindestemmer.
Som noget ganske særligt har SAGA desuden bestilt et værk af den fremadstormende, unge komponist Matias Vestergård Hansen. Et gennemkomponeret
værk, der formmæssigt vil danne kontrast til koncertens strofiske indhold. I kraft
af Matias’ lyriske, moderne tonesprog, bygges bro fra 1940’ernes musikalske
samtid, til vores. Værket er til tekster af Kaj Munk og vil tematisk omhandle fornyelse, omvending og almen medmenneskelighed.
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen medvirker i koncerten, der således også
kommer til at få et præg af gudstjeneste.

4

SAGA Vokalensemble består
af de fire sangerinder:
Lykke Appelon, sopran
Angelica Larsson Asp, sopran
Freja Eva Lockenwitz, mezzosopran
Nanna Varmer Ipsen, alt.
De fire har mødt hinanden på
tværs af årgangene på Syddansk Musikkonservatorium
og i forestillinger på Den Fynske Opera.
De fire sangerinder har sammen specialiseret sig i at
synge firestemmige arrangementer af sange fra den
danske sangskat. I 2020-2021
stiller SAGA skarpt på alsang,
idet vi fejrer 75-året for Danmarks befrielse og hylder fællesskabet gennem
sang. Den danske sang er ikke blot en ung, blond pige - men et værn mod had,
fascisme og undertrykkelse.
Opførelse af koncerten er naturligvis stadi g afhængig af de til den tid gældende corona retningslinjer. Følg med på Facebook!
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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. 20. Marts kl. 10:30
Derefter:
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!

Friluftsgudstjeneste i Farre Anlæg
2. Pinsedag (d. 24. maj) kl. 14:00
Vi håber i år at kunne afholde den fælles friluftsgudstjeneste i Farre anlæg
(Anlægsvej 37, 7323 Give). Som i de foregående år er det præster og menigheder fra Give, Farre, Vorslunde, Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod, Vester
samt Øster Nykirke og Vonge sogne der går sammen om en fælles gudstjeneste
i det fri med forhåbentlig dejligt vejr og masser af sang og godt fællesskab. Tag
selv stole eller tæpper med til at sidde på – både under gudstjenesten og til den
medbragte kaffe bagefter…

Der tages – i denne tid – forbehold for ændringer i gudstjenesteplanen!!
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Konfirmander 2021
Vonge kirke Kr. himmelfart d. 13. maj
Anders Bjarnholt Wittendorf, Ellegårdsvej 11, 7173 Vonge
Melanie Vingum Jensen, Møllevej 17 C, 7323 Give
Matilde Vingum Jensen, Møllevej 17 C, 7323 Give
Patrick Svensson Halkjær, Vestervangsvej 3, 7173 Vonge
William Gordon Pladsbjerg, Kastanievænget 2, 7173 Vonge
Matilde Thomhav Brødsgaard, Knudevej 5, 7173 Vonge
Rasmus Behrens, Vejlevej 192, 7323 Give
Stella Balou Mortensen, Bygade 56, 7173 Vonge
Viktor Brix Heine Rasmussen, Elmevej 12, 7173 Vonge
Øster Nykirke Kirke søndag d. 16. maj
Frida Frank Hofmann, Gl. Møllevej 22, 7323 Give
Ida Marie Norup Rasmussen, Kollemortenvej 55, 7323 Give
Emmelie Vestergaard Bertin, Sønderhedevej 3, 7173 Vonge
Rasmus Aalling Nørtoft, Riisvej 23, 7323 Give
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Renovering af Øster Nykirke 2021
2021 står i renoveringens tegn. Vores smukke, gamle kirke på bakketoppen,
Øster Nykirke kirke, trænger til en kærlig hånd. Renoveringen består bl.a. i, at de
store bjælkelag samt bindebjælker i tårnet skal skiftes eller repareres.
Der skal derudover også laves en ny klokkestol, (dér hvor klokken hænger oppe
under taget), som har plads til både en ny klokke og selvfølgelig også den gamle
klokke fra år 1438. Dét, der er lidt specielt, er, at det træ der skal bruges, det er
egetræ, som har tørret i 7 år og som har de helt rigtige, store mål. Det er bestemt
ikke træ, der bare kan købes i en tømmerhandel. Vi skal have en ny klokke, da
vores gamle klokke ikke kan tåle automatisk ringning; - og dét skal vi altså have
ifølge arbejdstilsynet. Den nye klokke får dette flotte vers:
”Hør hvor aftenklokken ringer
nær det gamle pilgrimsmål”
Verset er fra hærvejssangen, så det kan vist ikke være mere passende.
Vi lukker kirketårnet efter konfirmationen i år, altså mandag d. 17. maj 2021.
Selve kirken bliver derimod først lukket mandag d. 2. august. Vi håber og regner
med, at kirken står færdig inden konfirmationerne i 2022.
Indvendigt skal alt inventar ud af kirken; - der bliver kalket, malet og vasket ned
og når det hele skal ind igen, bliver der sat nye lamper op i loftet i skibet, så der
bliver bedre lys om aftenen og måske også noget mere lys i koret. Der vil også
blive sat små varmeelementer under bænkene, så vi slipper for det gamle oliefyr,
som ofte lider af udfald, hvorfor der også ind i mellem har været nogle kolde dage
i kirken. Det at varmeelementerne sidder under bænken gør, at vi får en bedre
udnyttelse af varmen.
Kirkens Orgel:
Vi arbejder også på, at der bliver sat nogle flere stemmer i vores orgel:
Trompet til hovedværket.
Rauschquint til hovedværket.
Oktavbas til pedalet.
Fagot til pedalet.
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Renovering af Vonge kirke
Det skal nyt tag på Vonge kirke, da det gamle efterhånden har udtjent sin tid. Vi
mangler imidlertid, i skrivende stund, stadig godkendelse fra stiftet og det kan
tage op til 3 måneder. Når en kirke fylder 100 år, er det nogle helt andre regler,
der træder i kraft og vi kan derfor ikke bare skifte taget, som vi har lyst til. Sagen
skal igennem både provsti og stift og også andre instanser såsom nationalmuseet skal høres. Så når en kirke skal renovers, ja, så tager det den tid, det tager…
Præstegården
I præstegården arbejder vi pt. på at få lavet nyt varmeanlæg i form af luft til vand.
Dermed slipper vi for det gamle oliefyr. Men der skal mange godkendelser til; - og
så skal vi selvfølgelig også sikre os, at den løsning vi vælger, også er det bedste
for vores flotte, gamle præstegård, som vi jo gerne vil beholde mange år endnu!
//Diana Hansen

Vonge

Øster Nykirke kirke

Øster Nykirke kirke

Vonge kirke
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1978
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Øster Nykirke kirke

Viede:
16. Januar 2021:
Chanette Agerlund Nielsen & Martin West
Christensen

Døbte:

Begravede / bisatte:

14. november 2020:
Ann Frank Hansen

7. januar 2021:
Mogens Haxholm Sloth

28. november 2020:
Oscar Videbæk Stephansen

8. januar 2021:
Egon Jensen

23. januar 2021:
Emilie Marie Nielsen

Vonge kirke

Døbte:

Begravede / bisatte:

6. december:
Luna de Fries Berg

5. november 2020:
Martha Kirstine Buch
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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. 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
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GUDSTJENESTE
Dato:

28/3
1/4
2/4
4/4
5/4
11/4
18/4
25/4
30/4
2/5
9/5
13/5
16/5

Helligdagens
navn:
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3 s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. himmelfart
6. s. e. påske

23/5
24/5

Pinsedag
2. Pinsedag

21/2
28/2
7/3
14/3
21/3

30/5

Øster Nykirke
9:30
9:30 v/GBL

Vonge
11:00
9:30
11:00

9:30 v/GBL
16:00 v/GBL
11:00

10:00

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

11:00
9:30 v/GBL

*14:00 + koncert
10:00 konfirmation
10:00 konfirmation

10:00
*14:00 Friluftsgudstjene- *14:00 Friluftsgudstjeneste i Farre
ste i Farre
Trinitatis søndag
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.
24

Guide til slægtsforskning - sådan
kommer du i gang!
af Mathias Aricó, Thyregod (math494j@gmail.com)

S

lægtsforskning er din families historie. Selvom du ikke nedstammer fra store vikingehøvdinger og prominente konger, så er dine forfædre stadig interessante. Der er mange muligheder for at gå i gang med personlig slægtsforskning.
Begynd din anejagt
Genealogi, eller slægtsforskning, handler om at finde frem til sine aner og derefter finde oplysninger, der kan tegne et billede af deres liv, levemåde, traditioner, sorger, glæder og verden.
Eftersom alle har en slægt, kan alle slægtsforske.
Let’s go …
De oplysninger, du skal bruge, som udgangspunkt, for hver ane, er:
- Fulde navn, som på dåbsattesten (navneattesten)
- Nøjagtig fødselsdato- og sted (sogn, herred og amt, evt. land)
- Nøjagtig dåbsdato- og sted (kirke, sogn, herred og amt, evt. land)
- Nøjagtig konfirmationsdato- og sted (kirke, sogn, herred og amt, evt. land)
- Nøjagtig vielsesdato- og sted (kirke, sogn, herred og amt, evt. land)
- Nøjagtig dødsdato- og sted (sogn, herred og amt, evt. land)
-

I forlængelse af dødsdato- og sted kommer også begravelsesdato- og sted.

Det gælder om at finde og bruge de helt nøjagtige og præcise oplysninger. Thilde, født i 1905
på Fyn, dur ikke. Vedkommende kunne helt præcist hedde; Petrea Marie Bothilde Laursen, f.
Christensen, født den 9. maj 1905, Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt og døbt, den
30 juni 1905 i Vor Frue Kirke, Odense.
Din slægtsforskning begynder hjemme ved dig selv, dine forældre eller dine bedsteforældre.
Du skal først have dannet dig et overblik over, hvad du har/allerede ved. Når du har overblikket hjemme ved dig selv, så kan du udvide horisonten og lede ved fætre og kusiner, onkler
og tanter samt forældre og bedsteforældre. Dette er også en god lejlighed til at få kontakt til
familiemedlemmer, som man måske ikke har set i mange år.
Led efter dette:
-

Gamle dokumenter (dåbs- og vielsesattester eller andet spændende)
Breve og kort (gerne med navne, adresser o.lign.)

-

Fotografier (få sat navne på stederne og personerne, evt. også årstal)
13
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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

Ledig
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”
14
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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

Husk, at holde styr på dine mange dokumenter, billede og andet, fra begyndelsen. Få noteret
alt ned med det samme og sæt det i orden. Jeg anvender ringbind og plastiklommer til alle
mine dokumenter, som er af kopipapir. Originale arkivalier (som f.eks. attester) skal helst
opbevares i syrefrie æsker og der findes også syrefrie konvolutter.
Brug gerne dine fridage på at tage på en lille fototur rundt om i landet. Du kan tage rundt til
steder, hvor du ved dine aner har boet, besøg kirkegårde og gravsteder - og huske kameraet ;-)
Besøg lokalarkiver og andre relevante bygninger. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange
jeg har hevet en af mine søstre med på kirkegårdsbesøg rundt om i nærområdet. Både i øster
Nykirke, Vonge, Tørring, Give, Brande, Hvejsel, Hover, Jelling og hver gang er der dukket
nye personer op i stamtræet, som jo selvfølgelig skal besøges på kirkegården.
Når du føler, at du har samlet nok materiale, uden at bruge de online kilder, så prøv, at sætte
dig ned og udfyld en anetavle. Anetavler kan downloades fra Google, men også tegnes selv.
Jeg plejer van, at tegne selv, dersom det kan blive rigtig stort (A4 er nok for småt). Anetavle
er et overblik over dig (som hovedperson) og dine aner (både mandlige og kvindelige). En
stamtavle derimod er, både med aner og efterkommere samt søskende og deres efterkommere.
Håber I også denne gang, syntes det var spændende læsning. Jeg håber at flere af jer måske
selv, kunne finde på at begynde jeres helt eget stamtræ. Jeg vil gerne hjælpe jer i gang, hvis I
har lyst. Efter sidste artikel fik jeg mange henvendelser, og jeg vil stadig gerne hjælpe.
Næste artikel tænker jeg skal handle om slægtsforskningsprogrammer og brugen af disse. De
er gode til opbevaring af kilder og online materiale, men er også en stor verden og en videnskab for sig selv. Herefter tager vi fat på de forskellige arkivalier - en efter en.

Et gammelt overblik over Vejle amt fra før kommunalreformen i 1970. Her kan man se byerne i de forskellige herreder og de større
stednavne.
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Træpiller

Ledig

Gode, billige og lokalkendte
Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

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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Bjarnholt Gardiner

af Lilly Jessen

V

i vil prøve at få lidt indblik i vore annoncørers liv og virke og jeg har lige haft en
snak med Bjarnholt Gardiner. Mie, som hun
hedder, har boet i Vonge området i ca. 20 år,
og har siden hun var færdig med gymnasiet,
arbejdet med gardiner mm.
Hun kom egentlig i gang ved at stille sig
nysgerrig ved en butik i Vestergade i Vejle,
Svarre Gardin, som lavede lidt specielle udstillinger med gardiner. MEN de ville ikke
have elever!!
Mie fik så læreplads hos A10 Tæpper og
Gardiner i Kolding og hun har også arbejdet
hos Botex i Kolding, Frost Boligcenter i Sdr.
Omme og 17 år hos Kims Gardiner i Vejen.
Gang på gang, når Mie var ude at sætte gardiner op, stødte hun på noget arbejde, som
Svarre Gardin i Vejle havde udført, og folk
fortalte begejstret om de idéer, som Svarre
var kommet med og som virkelig havde glædet dem i hjemmet.
En dag Mie stod i en butik, kom Svarre og
frue ind, de faldt i snak - og dermed blev der
lagt de sidste sten, til at hun skulle blive selvstændig.
Mie vil, ved at være selvstændig, selv klare
hele processen: vejlede og give andre idéer i
forhold til det folk først havde tænkt. Så selv
måle op, bestille, få syet gardinerne, hægte

på, skære gardinstænger til - og som prikken
over i’et, hænge gardinerne op.
Ja, Mie sagde op onsdag i uge 6, 2019. Tog
på skiferie i uge 7, uden at tænke videre over
at der ikke kom løn ind på kontoen fra 1.
april. Hun var glad i beslutningen, også fordi
hendes mand, John, havde givet det sidste
skub.
John og Mie fik deres udhus lavet om til
værksted, med et bord på 4,70 meter, hvor
der er et centimetermål lagt ned i bordpladen, hylder til div. udstyr til gardiner. En
lang og stærk stang til at bære de færdigsyede gardiner på.
En bil skal der til, hvor stor skal den være,
reklamer på køretøjet, indretning i bilen??
Sælgeren fik Mie overbevist om at købe en
bil, der var mindre end hun plejede at køre i.
Det har Mie været glad for mange gange, og
har sendt sælgeren en venlig tanke.
Bilen er blevet indrettet helt efter Mies behov, hun kan have gardiner med på 4 meter.
Ellers normalt har Mie vareprøver på gardiner og stænger, rullegardiner, plisségardin
17
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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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mm + håndklæder, bademåtter og i sæson
fluenet og -døre.
Mie holder sig helst til danske firmaer, ligesom systuen i Ry, der syr til 150 butikker i Danmark. Systuen leverer gardinerne
i tøjposer (miljø), der genbruges, på hendes
adresse én gang om ugen.
Mie er kommet godt i gang som selvstændig,
er blevet rigtig godt modtaget her i området,
og ringene breder sig ligeså stille, det kan vi
glæde os over.

tid, hvordan de har fundet hende. Der er svar
som annonce i ugeaviser, Mies fine bil, reklame ved hendes fars juletræssalg eller bare
mund til mund.
Bjarnholt Gardiner Ej blot til pynt
Med det menes praktisk, fungerer i det daglige, nemt at betjene og man kan holde ud at
se på det i længden.
Vi ønsker dig fortsat god vind og iver i arbejdet.

Når Mie modtager en ordre, spørger hun al-

Forandringer i hverdagen

af Ruth Krag Nielsen

Jeg har hver uge været på Meta Marie hjem-

met i Gadbjerg, da min storebror boede der
indtil for snart 3 år siden, hvor jeg måtte sige
farvel til ham. Når jeg kom for at besøge
ham, var det ikke altid at han var vågnet fra
middagsluren og for at lave noget imens jeg
ventede, kom jeg i snak med en af de andre
beboere, som var aldersvarende med min
bror. Hun ville rigtig gerne spille yatzy og
det ville jeg også gerne. Så ventetiden blev
fordrevet med at spille yatzy med Bitten,
som hun hedder. Da min bror døde, spurgte
jeg Bitten om hun fortsat gerne ville spille
med mig en gang om ugen og det ville hun
gerne. Så indtil plejehjemmet lukkede ned

for besøgende spillede Bitten og jeg i 2 til
3 timer en gang om ugen. Så kom nedlukningen og det satte en stopper for vores spil,
men gudskelov er Bitten så klar i hovedet, at
hun har mobiltelefon og derfor kan vi stadig
være i kontakt med hinanden. Derfor ringer
jeg en gang om ugen og så snakker vi sammen i en halv times tid. Det er dejligt at vi
kan bevare kontakten på den måde. Vi ser
begge frem til at der bliver lukket op igen,
så vi kan være sammen og spille. Vi var så
heldige at min mand og jeg nåede at være
med til at fejre Bittens 70 års fødselsdag sidste efterår. Nu er der jo gang i vacinen, så vi
håber at der snart bliver lukket op igen.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Et aktivt lokalområde
– også på nettet!
www.Vonge-Kollemorten.dk
www.vongekollemorten.wordpress.com
www.facebook.com/Vonge.Kollemorten

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.
Henvendelse:
Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
Tlf. 41 66 35 29
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Restaurant Ålbækken
Mere end 20 års erfaring

Omhyggelig og ærlig rådgivning af Mie Bjarnholt

www.aalbaekken.dk
. www.bjarnholtgardiner.dk
. 7173
Tlf. 75
80gardinbussen
34 34
Vonge
Book
• mie@bjarnholtgardiner.dk • Tlf.
75 80 34
34
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.

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
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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

Et svært år for ØNIF med corona
som blind passager
af Erna Storgaard
Formand for ØNIF-hovedafdeling

C

orona har sat dagsorden for rigtig meget
af vores liv i 2020 og starten af 2021. Det har
bestemt ikke været nemt at håndtere.
Det er ikke til at forstå
Vi har vist alle tænkt undervejs, at nu går det
da for vidt, og det kan da ikke passe at… men jo, det kan passe, og måske det ikke er
gået for vidt, men det har været svært at forstå, at en virus kan betyde så meget for os
alle. Men det er jo altså tilfældet, og vi er slet
ikke ovre det endnu.
Det hele startede i marts måned, hvor Danmark blev lukket ned, lige før vores gymnastikopvisning, og lige før alle hold var
færdige med deres indendørshold. Det kom
som lidt at et chok, eller - om ikke andet - en
overraskelse for de fleste, men der var ikke
andet at gøre, end at lukke ned, aflyse hvad
der var planlagt og følge udviklingen.
Delvis genåbning – men lukket ned igen
Foråret gik, sommeren ligeså og efter sommerferien startede vi lidt op igen, da det nu
var muligt, og alle var glade, og uvidende
om hvad der ville komme senere på året,
så optimismen var intakt. Det var opbakningen ligeså, dog med et lille forbehold på
flere hold, da vi godt kunne mærke, og se at
tilslutningen ikke var helt så stor, som den
plejer, men vi kom i gang igen, hvilket var
dejligt.
I november og december gik det så galt igen,
vi måtte nu lukke ned for voksentræning.
Kun børnene kunne træne, hvilket vi naturligvis var rigtig glade for, dog kom den dag,
hvor det blev meldt ud, at nu lukkede alt ned
igen, så der var ingenting at gøre, vi måtte
endnu engang melde ud, at ØNIF desværre

Ø. NYKIRKE

I.F.

igen måtte sætte
alt i bero. Og der
er vi så nu, midt
januar 2021, og
ved faktisk ikke
1868
hvornår vi kan åbne
op igen, og vi tør faktisk
ikke rigtig tro noget, inden der kommer nye
meldinger fra regeringens side.
Der har været en del spørgsmål undervejs
Hvad sker der lige? hvorfor gør I det? hvem
bestemmer? Ja, der har været en del spørgsmål i dette forløb, også ting som vi jo ikke
er rustet til at svare 100% korrekt på, da vi
jo ikke er uddannet inden for sundhedsområdet, og ikke har forudsætningerne for at
tolke i de restriktioner, der er givet. Vi har i
hele forløbet valgt at have meget tæt kontakt
med Vejle kommune, som har været rigtig
gode til at svare på diverse spørgsmål, som
vi så har formidlet videre og det har for vores vedkommende fungeret rigtig godt.
Der har desuden været et tæt samarbejde
med hallens bestyrelse, som jo er dem der
”står på mål” for diverse beslutninger omkring omklædning mv. Her skal også lige
nævnes, at vores hal er en selvstyrende hal,
dvs. uden halbestyrer, så forudsætningerne
for forskellige fleksible ordninger har været
sværere at gennemføre, da det typisk skulle
være frivillige, der tog tjansen, med risiko
for smitte mv.
Der har også været enkelte spørgsmål om
tilbagebetaling af kontingent og her kan du
læse hvad DGI/DIF siger om den sag:
”Medlemmer kan ikke kræve at få en del af
kontingentet retur, fordi foreningens aktivi21
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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

tet er stoppet i en periode, så medlemmerne
ikke kan træne eller for eksempel deltage i
en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være
medlem i en idrætsforening, og ikke for en
specifik ydelse.
Alligevel kan foreninger opleve, at det kan
være nødvendigt, at der træffes beslutninger
om kontingentreduktion eller andet. I så fald
bør det fremhæves, at det ikke skyldes en
juridisk forpligtelse, men at det er en ledelsesmæssig beslutning for at sikre driften og
tilgodese medlemmerne.”
I ØNIF har bestyrelserne ikke haft mulighed
for at diskutere dette, men som udgangspunkt bliver der ingen tilbagebetaling, jævnfør retningslinjerne fra DGI og DIF.
Vi kan kun håbe at vi her i foråret og sommeren igen får fuld gang i ØNIF og alle de aktiviteter, som vi jo alle savner, både voksne
og børn.

Hermed også en stor tak til instruktører, trænere og alle jer, der har givet et nap med og i
det hele taget tak for alles tålmodighed i denne forunderlige tid, men vi kommer stærkt
igen.
Generalforsamling udskudt
Vi skylder også lige at fortælle at vores årlige generalforsamling, der normalt holdes i
slutningen af januar, er udskudt på ubestemt
tid. Vi håber at kunne afholde det før sommerferien, det er dog endnu uvist.
Skulle du have lyst
til at blive en del
af hovedbestyrelsen, så træder Rose
Laursen ud og vi
har derfor brug for
en kasserer, som
kan overtage posten
efter hende.

Club 99
af Tove Malberg

C

orona har lavet sin egen dagsorden, så det
har været en lang og træls periode, og i skrivende stund ved vi heller ikke, om nogen af
vores arrangementer overhovedet kan lade
sig gøre her i foråret. Vi krydser fingre. Foreløbig er der lukket til 1/3.
Hold øje med opslag høs købmændene og i
Giveavisen, og ellers spørg en fra bestyrelsen, hvis I er i tvivl.
Vi nåede heldigvis lige at være lidt sammen i
efteråret før lockdown.
Den 17/9 var vi samlet ved Vester Mølle til
en fælles grilldag. Der mødte 33 glade personer op, med medbragt mad og drikke og Jørn
og Søren Peter havde sørget for at grillen var
klar til vi kom. Det var mega hyggeligt, og
rigtig mange af jer gav udtryk for, at glæde

sig til vi skulle mødes næste gang i hallen.
Den 1/10 havde vi besøg af Poul Erik Vingum fra Tørring, han berettede om sit liv som
fængselsbetjent i 33 år i Nørre Snede. Det
var spændende at høre om, hvordan indsattes og også ansattes forhold er blevet ændret
radikalt igennem tiden. Han har også været
at finde i Bio Hjørnet i Tørring, hvor han har
hjulpet fruen med at passe butikken. Der vil
vi nok finde ham lidt mere nu, da han er pensioneret. En god eftermiddag, hvor vi holdt
behørigt afstand og sprittede af udvendigt.
Der har været lidt gang i Petanque og kroket, og vi har været omhyggelige med ikke at
være flere end 10 personer.
Så kom lockdown og derefter har vi ikke
kunnet samles mere.
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