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Sommer og lysere tider
Ja, så er der forhåbentlig lysere tider på vej, og det er vi nok alle klare for. Denne gang kan
man blandt andet læse om i bladet: stof til bladet efterlyses, 30 år siden første hytte blev sat
op ved Hærvejscenteret, kort nyt fra Kollemortenhus, nyt fra spejderne, bevæg dig i VongeKollemorten, Tinnetgaards blomserværksted, hærvejshytte blev til havehygge.
God sommer til jer alle fra os i Foreningsbladet!
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Kære borgere i Vonge-Kollemorten
og omegn
af Tove Malberg

Vi i bladudvalget vil så gerne lave et rigtig

godt og alsidigt foreningsblad – og dertil har
vi brug for din hjælp! Alle læsere af bladet
har mulighed for at være med til at gøre bladet til DBF - Danmarks Bedste Foreningsblad!

Har du ikke mulighed for at skrive selv, skal
det sandelig ikke afholde dig for at få noget
trykt. Du kontakter bare en fra redaktionen,
der er både navn, telefonnummer og e-mail
på hvert medlem af redaktionen i bladet. Så
finder vi en løsning.
Vi glæder os til at få rigtig mange indlæg –
god sommer!

Intet mindre kan gøre det…
Men… vi er afhængig af jer gæve borgere i Vonge-Kollemorten og omegn for at kunne opnå denne fine titel.
Alle kan sende et bidrag til bladet. Du kan
sende stort og småt, dele en skøn oplevelse,
dine barndomsminder eller måske vil du
fortælle noget fra en bestemt højtid. Måske
vil du vise billeder af nyfødte lam ved påsketid, med en lille fortælling, fortælle om
en dejlig ferietur, din konfirmation, et godt
naboskab, ja der er ingen bestemte krav for
emner. Send endelig noget til os, så bliver
vi SÅ glade

☺

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
andet med interesse for
.
siden
på
lokalområdet,

Copyright
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Info om ophavsret
Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om
de fotos, der indsendes til bladet, er omfattet af loven om
ophavsret.
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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
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hattebladene@gmail.com
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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 15 - 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
Hærvejen 200.
ved Torben Schrøder Jensen

S

å landede Stafetten et øjeblik på Hærvejen 200, her bor vi, Gitte og Torben Schrøder
Jensen. Vi er begge her fra Kollemorten og
vi synes jo, at det er verdens bedste lille by.

Vi kan godt lide at rejse
og har besøgt flere lande,
bl.a. New Zealand og Australien.
Vi kan også godt lide vores campingture til
forskellige pladser rundt i Danmark. Vi kan
specielt godt lide småøerne og har indtil videre besøgt ca. 1/3, så det varer noget, inden
vi er færdige med det.
Å-Centret blev solgt og jeg besluttede, at
flytte min butik hjem til Kollemorten. Her
reparerer jeg fodtøj og skærer nøgler, til
både lokale og mange af de kunder, jeg
havde i Vejle. Jeg laver en masse forskellige
ting og nu har jeg også pladsen til at reparere
rytterudstyr. Jeg er blevet ganske god til at
skifte lynlåse i ridestøvler, når de ikke holder
længere. Jeg sliber klippemaskiner, knive,
sakse og stort set alt, der kan skære.

Da vi var helt unge, syntes vi at verden udenfor var større og skulle opleves, så vi besluttede, at købe et hus i Vejle. Det var dog
lige uden for vores økonomiske formåen og
vi kom ikke længere end til Ildved, hvor vi
købte et hus og der boede vi i 10 år.
Mine forældre skulle afhænde gården og
den bestemte vi os for at købe, for vi ville jo
egentlig gerne hjem til Kollemorten igen, efter at have set verden udenfor. Vi fik 2 børn,
som nu begge er flyttet hjemmefra og godt i
gang med deres egne kapitler i livet. Første
barnebarn er kommet til verden.
Jeg kørte som konsulent rundt omkring i
landet for et firma, der havde Nøgle- og
Hælebarer og efterhånden, fik jeg smag for
at få min egen butik, så jeg åbnede Å-Centrets Nøgle- & Hælebar i Vejle i 2003. Gitte
blev uddannet butiksassistent i Kollemorten
Brugs og er nu ansat i ABC i Tørring.

Vores familie er blevet udvidet med en ny
vagthund, Kenzo. Han sover lidt rigeligt i
øjeblikket, men han er heller ikke så gammel endnu.

Den 1. juni ændrer jeg mine åbningstider
til kl. 15-18. Har du en opgave du ikke ved,
hvor du skal gå hen med, så ring til mig, jeg
er næsten altid lige i nærheden.

Stafetten gives videre til:
Dorte Jespersen & Bent Georgsen
Møllekrogvej 1 , Kollemorten
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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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Hærvejscenter eller herberg

af Lilly Jessen

3

0 år er gået, siden de første hytter blev sat
op på Hærvejscentret. Ja, allerede dengang
var det ved at blive dagligdag med hærvejsvandrere og cykelfolk på Hærvejen, hvor
de manglede overnatningsmuligheder.

Vi har nu 4 små hytter med plads til 3-4 pers.
hver. 2 store hytter med hver 2 rum med
plads til 3 personer i hver. Derudover er der
plads til telte og autocampere. Der er køkken
og opholdsstue, 2 x bad og 1 toilet.

I 2008 startede pilgrimsvandringen langs
Hærvejen. Der blev lavet herberge (overnatnings-mulighed) med passende gåafstand for
en dagsmarch, langs hele Hærvejen. I dag er
der 14 herberge fra grænsen og til Viborg.
Mange steder er det en stald, der er bygget
om til sovesal, køkken, toilet og bad.

Der er en fin nøgleteknik, hvor de ”vejfarende” selv ved hjælp af forudbestilt kode kan
få deres nøgle.

I Kollemorten blev der løbende bygget flere
hytter. I nogle år var der også en kiosk med
et lille udvalg, hvis man kom sent frem, og
købmanden havde lukket. I 2017 blev et par
hytter skiftet ud. Et par større blev sat op. Ja,
og en fin bål hytte, som alle kan bruge!!

Hertil kunne vi godt bruge nogle frivillige
hænder, dels til at låse af om formiddagen,
dels til en eller to vagt uger hen over sommeren!

Der skal løbende holdes øje med stedet, nøgleboksen skal lukkes, fællesarealer skal rengøres, skraldespande tømmes, mm.

Lyder det spændende, kan I få mere at vide
ved Jørgen Mikkelsen (købmanden) eller
Lilly og Jørn Jessen, Hærvejen 221.

Kort nyt fra Kollemortenhus
Vi er her stadigvæk, men vi savner alle akti-

viteterne og alle I, som ynder at bruge faciliteterne i Kollemortenhus.
Håber at vi snart får lov til at åbne op igen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kollemortenhus.
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Ny vandrerute ser dagens lys

af Keld Nielsen

I disse coronatider er det blevet meget populært at vandre og opleve de historiske og
kulturelle perler, Danmark har at byde på.

Vejle kommune er nu ved at lancere en ny
vandrerute på 120 km, fordelt over 6 etaper.
En af idéerne bag vandreruten er, at man som
vandrer skal ud og opleve hvad kommunens
landsbyer har at byde på.
Vandskels-etapen, der går fra Tørring til
Give, går gennem vores lokalområde, både
Vonge og Kollemorten. Lokalrådet er blevet
hørt om idéer og input til ruten, og har været
med til, at sørge for man som vandrer undgår
at gå længere stræk, på de mest trafikerede
veje i vores lokalområde.
Man har navngivet ruten ”Rans togt”, da ruten er opkaldt efter sagnhelten Kong Ran.
Han ligger ifølge sagnet begravet i Kong
Rans høj ved Randbøl Kirke. 4 af hans stormænd skulle også ifølge sagnet være begra-

vet nord for kirken i de 4 høje, der ligger i
dette område. Deraf navnet Firhøje.
Hvis man som lokal borger ligger inde med
gode historier fra området, så er man velkommen til at kontakte Peter Sepstrup fra
Vejle Kommune, da han er tovholder på
projektet. Han vil gerne samle historiske,
spændende, sjove og anderledes historier fra
områderne, og bruge dem i det færdige materiale. Han kan kontaktes via hjemmesiden
https://kongran.vejle.dk/.
Jeg håber alle lokale vil være med til at tage
godt imod de vandrere, der kommer gennem
vores lokalområde, og at man vil have tid til
at svare på spørgsmål omkring området.
Man kan følge udviklingen af ruten på hjemmesiden https://kongran.vejle.dk/ og på
Facebook. Her skal man søge efter gruppen ”Landsbyvandrerute Vejle betaversion i
test”.

Kort Vonge nyt

af Ruth Krag Nielsen

S

å sker der lidt på Vestvangen i Vonge. Der har været undersøgelse af arkæologerne og der
er foretaget jordbundsundersøgelser, så nu håber vi snart at der påbegyndes byggeri af flere
rækkehuse som Domea står for. Vi håber det sker i år.

Billedet venligst udlånt af Kirsten Brix.
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Spejder nyt

af Charlotte Madsen

Marts blev den måned, hvor spejderne igen

kunne komme til spejdermøde og det var
skønt at se alle dem, som mødte op efter en
lang nedlukning og aflyste arrangementer.
Der blev lavet bæverdæmninger, insekthoteller og ristet skumfiduser over bål.
Det er ingen
hemmelighed,
at der - i et lille
lokalsamfund
som vores - er
rift om medlemmerne,
mangel på frivillige træner
og ledere og
bestyrelsesmedlemmer i de forskellige foreninger. Det er heller ikke en undtagelse i
Vonge-Kollemorten spejderne.
Corona har heller ikke gjort det nemmere for
de små foreninger, at holde på medlemmerne
pga. nedlukning. Men alle gør hvad de kan.
Vonge-Kollemorten spejderne har været heldige, at have en god tilslutning af nye spirende spejdere, men vi kunne godt bruge
flere ledere og bestyrelsesmedlemmer, så vi
fortsat kan holde spejdermøder og være attraktive for dem, som ønsker at prøve spejderlivet af.

du endelig møde op til et spejdermøde og se
muligheden an.
Har du ideer til hvordan fremtiden skal se ud
i hos spejderne eller mulighed for at hjælpe
til i bestyrelsen, så er du også velkommen
her.

🍀 Der er altid plads til nye spejdere, ledere
og bestyrelsesmedlemmer hos os 🍀
¤ Bævermøde (0.-2. klasse)
Mødes hver onsdag i ulige uger kl.16.4518.15
¤ Ulvemøde (3.-5. klasse)
Mødes hver onsdag fra kl. 16.45-18.15
¤ Troppen (6. klasse og op)
Mødes onsdag i lige uger kl.18.30-20.30

📍

Vi mødes ved vores hytte (gå igennem
børnehavens legeplads, igennem lågen og
ned på plænen) på Hærvejscenteret i Kollemorten
Hærvejen 218
7323 Give

📍

📍

📍

Har du spørgsmål eller kan du ikke finde os,
så ring til vores gruppeleder Rosa tlf. 25 21
19 44.
Indmelding foregår på vores hjemmeside
vk-spejderne.dk

Vores nye spejderhytte står flot og færdig og
vi håber, at den kommer til at danne ramme
for mange spændene og sjove spejdermøder
i fremtiden.
Derfor søger vi i Vonge-Kollemorten spejderne frivillige, som ønsker at indgå i vores
lille team af spejderledere. Så går du og tænker det evt. kunne være noget for dig, skal
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Vonge Teglværk

af Mathias Aricó, Thyregod

Ø

ster Nykirke sogns fire kendte teglværker
med teglbrændere
Så er der historietime! Jeg har gennem min
slægtsforskning, beskæftiget mig meget med
lokalhistorie - især i Øster Nykirke, Give og
Thyregod sogne. Her er jeg kommet godt
rundt i egnen og har renskrevet flere gårdhistorier og herved også beskæftiget mig med
lidt teglværkshistorie.
Grunden hertil er, at en af mine aners bror
var teglbrænder i Vonge. Herfra opstod interessen for Vonge Teglværk. Min beretning
stod færdig i marts 2021, efter godt et år arbejde og research, som efter et halvt år blev
sat på pause. I februar blev jeg atter ”sparket” i gang af Erna Storgaard, som søgte billeder af teglværket. Hun pustede liv til det
jeg havde sat på pause og jeg fik da afsluttet
min beretning. Beretningen er på næsten 40
A4-sider med efterskrifter og andet information om teglbrænderne. Værket er for langt
her til bladet, men ønsker man at læse om
det, er I meget velkommen til at sende mig
en mail. Jeg vil i denne artikel prøve at give
et kort overblik over teglværkerne.
God læselyst!
Det har været meget udfordrende at fastlægge, hvornår Vonge Teglværk har eksisteret, hvem der oprettede det og hvornår det
præcist blev afhændet. Vi ved dog, at der i
perioden fra 1801-1906, har været fire personer, med erhvervet “teglbrænder”, i Øster
Nykirke sogn, Nørvang herred, Vejle amt.
I begyndelsen af 1800-tallet, lå der på Alstedgaard, et teglværk. Sognets første teglbrænder (iflg. folketællingerne), er husmand
med jord, Mads Thomsen, 42 år. Han er i
folketællingen i 1801, noteret til at bo på Alstedgaard. Det betyder, at der i 1801, har været et teglværk på Alstedgaard, og altså ikke
i Vonge by. Der boede seks familier i Alsted,
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foruden familierne på hhv. Alstedgaard og Alsted
Mølle. Mads Thomsen
boede med sin hustru på 34 år
og deres to døtre på hhv. 5 og 4 år.
Fra 1801 skal vi helt op til 1840, hvor vi
støder på Anders Madsen, 49 år, hjulmand
og teglbrænder. Der har så at sige ikke været
nogle teglbrændere i denne periode, udover
Mads Thomsen på Alstedgaard. Første gang
vi støder på Anders Madsen med familie,
er i folketællingen i 1834, hvor han blot er
angivet til at være “gårdejer”. Her fremgår
ingenting om, at han er teglbrænder. Det vil
altså sige, at Anders Madsen, først opretter
Vonge Teglværk omkring 1840, eller derefter.
I eller omkring 1840, oprettede Anders
Madsen et teglværk på Trasborggaard. Det
fremgår ikke af folketællingerne, at det er
på Trasborggaard, men en information, som
man kan læse i efterskriftet. Det er bevist,
at det er omkring 1840, da Anders Madsen
modtog et sølvbæger, af ”Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab”. Han drev teglværk på Trasborggaard frem til 1850-1852,
hvor sønnen, Mads Andersen, overtog.
Mads Andersen fremgår ingen steder som
teglbrænder, så han har enten sat ”virksomheden” på pause, eller forpagtet den ud; det
vides ikke.
I 1860 er Jens Peter Nielsen teglbrænder,
ungkarl og bor i et hus. Han arbejder da på
teglværket på Trasborg i 1860, men gården
ejes stadig af Mads Andersen. Da Mads Andersen agter at sælge Trasborggaard i 1865
(se salgsannoncen til sidst), slår Jens Peter
Nielsen til, han har jo arbejdet på teglværket
de sidste fem år. Han driver gården frem til
omkring 1890, hvor sønnen overtager gården, men ikke teglværket. Sønnen og den-

nes hustru driver gården i mange år. Hvornår
teglværket på Trasborggaard afhændes, vides ikke, men sikkert før 1890.
I folketællingen i 1901, er der dukket en ny
teglbrænder op. Det er Jørgen Christensen,
som bor på fødegården Sandalgaard. Han er
ikke angivet til at være teglbrænder i 1890, så
han opretter teglværk på Sandalgaard et sted
mellem 1890 og 1899, da han i 1899 bl.a.
forsikrer en teglovn. Teglovnen, som var
en jordovn, lå ikke langt fra gården, nemlig
på hjørnet af Tinnetvej og Elmevej. Derudover husker en Vonge-mand, at Sandalgaard
havde noget teglværk på Bygade 32. Det må
være opmagasinering el.lign.
Det går dog ikke så godt med teglværket, og
det bliver afhændet i løbet af nogle år, efter
sigende på grund af ringe kvalitet, grundet
høje mængder flint i leret, og murstenene
sprang som følge heraf, under brændingen.
Teglværket på Sandalgaard, ophørte et sted
mellem 1906-1922. Jørgens eneste overlevende søn, drev landbruget videre efter sin
far, hvilket dog heller ikke gik så godt og

hermed også blev en udfordring - så det har
ligget til familien.
Salgsannoncen, som jeg har renskrevet fra
det første VAF (Vejle Amts Folkeblad), 1865:
”Let at blive til Gaardmand.
Formedelst Forpagtning af større Eiendom,
agter jeg Undertegnede at sælge min Gaard
Trasborg paa Vonge Mark, der staaer for lidt
over 1 Tønde Hartkorn med 48 Tdr. Ager og
3½ Tde. Eng, tilstrækkelig Tørvejord, Mærgel nos paa Marken og desuden Rettighed til
Sandleer og Mergel, der egner sig til Teglværk, baade til Steen og Drainsrør og give
den samme Golithed Leerbæksten, Bygningerne ere 4 grundmurede Huse, Kjøbesummen er 4000 Rd. Med 600 Rd. Udbetaling,
2400 Rd. staaer uopsigelig fra Krediters
Side, som forrentes med 5 Rbd. og 1000 Rd.
maa blive staaende uopsagt til 1870 mod 4
Rbd., naar alle erlægges i rette Tid. Densom Kjøberen husker dette, kan der faaes
en Tærskemaskine til een hesks kraft og
kakkeljemaskine. 2 Heste, 10 Kreaturer, 16
Faar, Føde- og Sædekorn til gangbare Ariier.
Overtagelse kan ske til 1ste April 1865.
Trasborg, den 4de Januar 1865.
Mads Andersen.”
Hermed slutter over 100 år teglværkshistorie
for Øster Nykirke sogn. Vi har været helt i
Alsted, på Alstedgaard, videre til det nordlige Trasborggaard, for til sidst at ende i Vonge
bymidte, nemlig på Sandalgaard.
Ønsker du at læse hele min beretning om
teglværkshistorien i Øster Nykirke, kan en
mail sendes til: math494j@gmail.com.

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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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
Juni - Juli - August

94.Årgang nr.2 - 2021

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Konfirmation 2021
Efter opfordring fra de kirkelige myndigheder og usikkerhed hvad angår
restriktioner, mutationer og vaccineplaner, har Øster Nykirke pastorat
valgt at tilbyde årets konfirmander en ny/ekstra konfirmationsdato:
Lørdag d. 14. august kl. 10:00 samt kl. 11:00 i Vonge kirke.
Det vil også være muligt for den enkelte konfirmand/familie at fastholde
konfirmationen på den oprindelige planlagte dag i maj.
Da Øster Nykirke kirke skal igennem en større renovering, kan vi desværre ikke tilbyde konfirmation hér i august. (Kirken står først klar i det
nye år!!)
Med denne beslutning håber vi, at det både i kirken og i familien kan blive
en rigtig god og festlig konfirmation.
P.v.a. Øster Nykirke menighedsråd
Diana Elisa Rasmussen, sognepræst

15

Konfirmander 2021
Vonge kirke lørdag d. 14. august
Patrick Svensson Halkjær, Vestervangsvej 3, 7173 Vonge
Matilde Thomhav Brødsgaard, Knudevej 5, 7173 Vonge
Rasmus Behrens, Vejlevej 192, 7323 Give
Stella Balou Mortensen, Bygade 56, 7173 Vonge
Ida Marie Norup Rasmussen, Kollemortenvej 55, 7323 Give
Frida Frank Hofmann, Gl. Møllevej 22, 7323 Give
Emmelie Vestergaard Bertin, Sønderhedevej 3, 7173 Vonge
William Gordon Pladsbjerg, Kastanievænget 2, 7173 Vonge
Rasmus Aalling Nørtoft, Riisvej 23, 7323 Give
Anders Bjarnholt Wittendorf, Ellegårdsvej 11, 7173 Vonge
Melanie Vingum Jensen, Møllevej 17 C, 7323 Give
Matilde Vingum Jensen, Møllevej 17 C, 7323 Give
Viktor Brix Heine Rasmussen, Elmevej 12, 7173 Vonge, konfirmeres
på den oprindelige konfirmationsdato torsdag d. 13. maj.

Glædelig konfirmationstid
til alle !
2

Menighedsrådets arbejde
Af Ruth Krag Nielsen
Der er sikkert mange som tænker, hvad laver et menighedsråd dog. Det vil jeg
her beskrive og der vil fremover i kirkebladet stå, hvad det er, vi arbejder/holder
møde om.
Vi har alle en funktion i menighedsrådet, der er en formand, en næstformand,
en kasserer, en personaleansvarlig, en kirkeværge, en sekretær, en præst og
derudover er der også personalet og suppleanterne. Vi har flere underudvalg,
her kan nævnes præstegårdsudvalg, kirkegårdsudvalg, sogneudvalg, samt de
forskellige kurser vi skal deltage i for at få indblik i, hvad andre menighedsråd
arbejder med samt forskellige kurser.
Hvert eneste år på denne tid skal vi gennemgå og godkende budgettet. Derudover har vi en forpligtigelse til at gennemgå kirkerne for eventuelle mangler,
det kan være revner i soklen, tagsten som skal udskiftes og mange andre ting.
Vi skal også være obs. på eventuelle mangler på præstegården. Skoven som
tilhører kirken og de forskellige maskiner, som personalet bruger.
I år har vi en udskiftning af taget på Vonge Kirke, en opsætning af ny klokke
i Øster Nykirke og den årlige kalkning. Derudover arbejder personalet med at
plante egetræer i skoven som tilhører præstegården. Vi har en aftale om, at der
kan gå heste i folden i skoven ved præstegården, disse heste bliver ofte tilset af
ejeren.
Hver gang der skal ske et nyt tiltag, det være sig udskiftning af vinduer i præsteboligen, reparationer på kirkerne og andet der har med kirkerne og kirkens jord
at gøre, så skal der søges forskellige steder, det er for eksempel i provstiet, stiftet, kirkeministeriet o.lignende. Så når vi har nogle ønsker, er vi nød til at tænke
langsigtet, for det tager lang tid at få behandlet tingene. Så har vi f.eks. et ønske
om udskiftning af en klokke, skal vi være på forkant, da det kan tage et år eller
to før vi får tilladelsen.
Jeg sidder i menighedsrådet i anden periode, man sidder 4 år af gangen og jeg
synes, at det er spændende at være en del af en gruppe, som både får indsigt
og indflydelse på, hvad der skal ske med vores lokale kirker og omgivelserne
omkring dem.
Jeg håber med dette lille indslag, at I har fået et lille indblik i, hvad vi arbejder
med.
3

Datoer for menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige. Menighedsrådet holder møde følgende
datoer:
•

19.maj 2021

•

9. juni 2021

•

18.august 2021

•

15.september 2021

Møderne afholdes i konfirmandstuen (Springbankevej 10, 7323 Give) og mødet
starter kl. 18.30 og slutter senest kl.21.30. Hvis der bliver behandlet personsager, bedes du imidlertid om at forlade lokalet imens.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Sogneudflugt 2021 AFLYST
På grund af usikkerhed hvad angår restriktioner, mutationer og vaccineplaner,
har Øster Nykirke menighedsråd valgt at aflyse sogneudflugten igen i år.
Det er med stor beklagelse, at vi har måttet træffe denne beslutning igen. Vi
håber, at vi får lov næste år! Da skulle alle jo helst være vaccineret.
Pas godt på jer selv og hinanden!
På Menighedsrådets vegne
Ruth Krag Nielsen
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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!!

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.
Efter 1. august kan vi dog kun tilbyde dåb i
Vonge kirke, da Øster Nykirke skal renoveres.
Den næste lørdagsdåb finder sted:
lørdag d. 12. Juni Kl. 9:30
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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Øster Nykirke kirke

Døbte:

Begravede / bisatte:

10. april:
Birk Laisbo Møller

10. februar:
Anna Iversen

18. april:
Frida Kaja Amdi Hald

3. april:
Lis Vestergård Jensen
17. april:
Bente Jepsen

Vonge kirke

Begravede / bisatte:
31. marts:
Else Marie Myllerup Laursen
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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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Dato:

GUDSTJENESTE
Øster Nykirke

23/5

Helligdagens
navn:
Pinsedag

Vonge

24/5

2. Pinsedag

14:00 Frilufts-gudstjeneste i Farre

30/5

Trinitatis søndag

6/6

1. s. e. trin.

13/6

2. s. e. trin.

20/6

3. s. e. trin.

27/6

4. s. e. trin.

4/7

5. s. e. trin.

11/7

6. s. e. trin.

18/7

7. s. e. trin.

25/7

8. s. e. trin.

9:30 v/OEL

1/8
8/8

9. s. e. trin.
10. s. e. trin.

9:00 v/Poul Viller
9:30

14/8

KONFIRMATION

10:00

9:30
14:00 Frilufts-gudstjeneste
i Farre
9:30
9:30 v/OEL
9:30
11:00
9:30 v/OEL
9:30
11:00
11:00 v/OEL

11:00
15/8

11. s. e. trin.

22/8

12. s. e. trin.

9:30

29/8

13. s. e. trin.

9:30

Grundet konfirmationsafvikling vil der ikke være gudstjeneste hos os
d. 15/8. Vi henviser til Give kirke.
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
OEL = Ole Erik Larsen, præstevikar for Thyregod - Vester
Følg med på vores Facebook-side Øster Nykirke og Vonge kirker.
Pr. 1. august vil Øster Nykirke kirke være lukket frem til det nye år
grundet renovering.
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Bevæg dig i Vonge-Kollemorten
af Erna Storgaard (formand for ØNIF-hovedbestyrelse) &
initiativtager til Bevæg DIG i Vonge-Kollemorten
Vi skal være aktive på den gode måde i vores
lokalområde, gøre det nemt, gøre det attraktivt og ikke mindst gøre det ganske gratis,
fordi vi kan!

kunne vi altså være lidt flere, naturligvis med
overholdelse af alle de restriktioner, der var.

ØNIF har taget initiativ til en afdeling af
”bevæg dig for livet” i Vonge-Kollemorten,
og vi har kaldt den ”bevæg DIG i Vonge-Kollemorten” - noget der faktisk har en dobbelt
betydning, da det kan være fysisk bevægelse,
men også psykisk.

Den nemmeste måde at komme i kontakt
med mange lokale borgere, er at lave en
gruppe på Facebook, hvilket er gjort med
navnet Bevæg DIG i Vonge-Kollemorten.

Sådan kom det i gang
Der var ikke nogen konkret plan fra start,
og der var ikke langt fra tanke til handling.
Det var faktisk mig, der sad en aften og kedede mig i sofaen og tænkte, at det kunne da
være meget sjovt og givende, at etablere en
gruppe i lokalområdet, som laver noget helt
andet end det vi i forvejen tilbyder i ØNIF.
(Foreløbig består ”gruppen” af en person,
nemlig mig).
Faktisk var det også Corona restriktionerne,
der provokerede mig lidt, da vi måtte være 5
eller 10 personer samlet som privatpersoner,
og vi måtte være 25 personer i foreningsregi,
så ved at lave arrangementer i foreningsregi,

Gruppe på Facebook

Gruppen har nu omkring 75 medlemmer,
men der er naturligvis plads til mange flere.
Jeg gør mig også tanker omkring det at nå ud
til dem, der ikke er på Facebook. Løsningen
har jeg ikke endnu, men alle kan jo hjælpe
med at trække dem med, der ikke er på det
medie.
Tankerne med initiativet
Tanken er, at vi kan arrangere lokale ture, det
kan være vandreture, cykelture, picnic-ture,
familieture, træningsture - ja alle slags ture,
som styrker fællesskabet, giver bevægelse og
dermed giver energi til lokale borgere.
Alle er velkomne til at komme med inspiration til en aktivitet her i lokalområdet, så andre
kan få glæde af det. Vi har SÅ mange skønne
steder, som bare venter på at vi benytter dem,
så det gælder om at komme af sted.
Det behøver desuden slet ikke at være ture
eller aktiviteter ude i naturen, det kan også
være en aktivitet på sportspladsen, i skolegården, ved Hærvejscentret, eller hvor det nu
lige passer ind.
Vejle kommune har en medarbejder ansat
til opgaven at styrke bevægelse

Rideruten i snevejr

Mette Schmidt-Laugesen som er visionskonsulent i ”Bevæg dig for livet” i Vejle kommune, har givet en del inspiration til aktiviteter, som vi måske kan bruge i forhold til de
”gratis glæder” her i lokalområdet, som dette
initiativ jo er.
15
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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”
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

Det er vigtigt at lave noget som mange kan
se sig selv i, men også noget som de, der normalt ikke deltager, måske kunne tænke sig
at prøve, men det tager tid at få folk med, så
det kræver vedholdenhed og hjælp fra lokalområdet.
Listen over Ideer til Bevæg dig for livet
blev rigtig lang og meget alsidig, herunder
nogle eksempler:
Virtuel stafet – give stafetten videre til ny
person – som finder ny rute eller ny aktivitet
Naturbanko
Morgen- eller aftengymnastik – forskellige
steder i lokalområdet
Skov fitness
Lege i naturen – lege fra ”gamle dage”
Familie aktiviteter – rundbold, langbold,
Picnic ture – med indlagte aktiviteter (evt.
selskabslege)

Aktivitet for sjæl og krop i Kollemorten
Krat
Tingene går forholdsvis hurtigt, og i skrivende stund (medio april) er vi ved at undersøge
mulighederne for at etablere en aktivitetsrute
i Kollemorten Krat på allerede eksisterende
ruter. Dette kræver finansiering og tilladelser, blandt andet fra Menighedsrådet, da kirken ejer en del af de arealer, hvor der er ruter
i dag.
Derudover er Borgerforeningerne i Vonge
og Kollemorten, samt Lokalrådet med i projektet med finansiel støtte, ligesom ØNIF og
Naturstyrelsen bidrager.
Aktiviteterne laves i samarbejde med Styrk
din krop, som har erfaring med den slags, og
som har kontaktet os for at samarbejde om
projektet.
Vi håber, det bliver en realitet, og glæder os
til, at vi får en lokal aktivitet, som er for de
mange, og som er ganske gratis.

Hvem bor hvor – man præsenterer sig inden
turen – også god ift. tilflyttere
Samarbejde med afdelingerne i ØNIF om
udendørs aktiviteter
Vil du være med?
Der er ikke faste ugedage med aktiviteter,
som blot slås op på Facebook med nogle dages varsel.
Det største deltagerantal har været 15 personer, som deltog på første tur sidst i marts
måned. Men der er ingen forventninger eller krav til deltagerantal for at det bliver til
noget – som hovedregel bliver det altid til
noget, når det er slået op.
Foreløbig er det kun mig. der arrangerer alt
omkring turene, som indtil videre har været
vandreture, men jeg vil rigtig gerne have flere med, som har andre idéer, så giv dig gerne
til kende, uanset hvad du kan bidrage med.

Øster Nykirke - Kollemorten krat
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Tinnetgaards blomsterværksted
af Af Linda Larsen, blomsterbonde &
Karin Fasterholdt, PR, kommunikations
og marketingmedarbejder
Tinnetgaard Bo & Erhvervsskole

I september tog vi på Tinnetgaard hul på et

nyt kapitel. 2/3 af kartoffelhuset blev tømt
og vi begyndte at indrette et blomsterværksted. Vi er stolte af nu at kunne vise vores
socialøkonomiske og bæredygtige blomsterværksted frem. Her laver vi buketter og dekorationer til enhver lejlighed af vores egne
blomster.

op med kalkmaling fra Vintage Paint, som
vi er blevet forhandler af. Det hele gør, som
Linda vores blomsterbonde siger at ”både
jobbet og produkterne er langt mere spændende end i en almindelig blomsterbutik,
fordi man hele tiden bliver udfordret på sin
kreativitet og ikke bare lige køber standard
blomster fra Holland”.

Ingen standardvarer

En stor, samlet indsats

Vi vil gøre vores for at holde CO2-aftrykket
nede, derfor er det ikke her du finder friske
importerede blomster midt om vinteren. Du
vil derimod året rundt kunne købe buketter
og dekorationer, enten med friske blomster
fra vores egne marker, eller med vores egne
tørrede blomster og ting fra vores skov og
marker. Vi køber vores potter og skåle i genbrug, eller tager imod, hvis nogen har noget
stående de ikke selv får brugt. Nogle friskes

Blomsterværkstedet er en del af Tinnetgaards
værksteder for vores elever – unge med særlige behov. De unge er med i arbejdet med
at sætte løg, plante, så, hente ting i skoven,
farve æg, lave kranse osv. I det hele taget er
blomsterværkstedet blevet et projekt for hele
gården, tømrerne plantede i efteråret 10.000
blomsterløg, vores skovmand er ved at lave
flere blomsterbede, og vores ugentlige ”På
tur med Kurt” – en udflugt for eleverne,
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rundt om i landet - har hver uge ting med
hjem til Blomsterværkstedet, som f.eks. sten
og sneglehuse, hvis de har været på stranden.
Samtidig har vi udvidet vores areal med
blomsterbede betragteligt. Ud over de mange blomsterløg er der plantet et stort område
med stauder, og i vores mistbænke er der sat
masser af frø til forspiring. Planen er, at vi
til efteråret vil udvide med endnu et spiseligt
blomsterbed – denne gang inddelt efter hvad
blomsterne kan bruges til, f.eks. pesto, kager
og snaps.
Kom på Blomsterkursus
Vi vil hen over året tilbyde en lang række
kurser, både korte aftenkurser og kurser over
flere kursusdage. Det vil være kurser i alt fra
buketter, dekorationer og f.eks. limteknik.
Kurserne vil i høstsæsonen starte med deltagerne selv får lov at høste i marken, hvorefter vi går i værkstedet og kreerer. Undervejs
vil der altid blive budt på kaffe og kage eller
lignende, og der tilbydes 15% rabat på køb i
butikken denne dag.

Du kan allerede nu se vores kursuskalender
og tilmelde dig på www.tinnetgaard.dk/kurser. Du er også velkommen til at booke et
privat arrangement. Så er I en flok veninder,
der gerne vil have en hyggelig eftermiddag
eller aften, er I mere end velkomne til at kontakte vores Blomsterbonde Linda på tlf.: 60
98 52 47.
Gården er altid åben for besøg, hvor du kan
gå på opdagelse i vores blomsterbede eller
hilse på vores dyr.
Fra fredag før Fars dag d. 04.06.21 vil Blomsterværkstedet også have faste åbningstider
tre dage om ugen:
Torsdag kl. 13:00 - 17:00
Fredag kl. 13:00 - 17:00
Lørdag kl. 10:00 - 14:00
Derudover er døren åben, når Linda er på
arbejde og hun tager gerne imod bestillinger
på buketter, kranse, bårebuketter osv. på tlf.
nr. 60 98 52 47 eller på mail til linda@tinnetgaard.dk.
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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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Hærvejshytte blev til
havehygge

af Lene Redsted Jørgensen

D

a Hærvejscentret skulle udskifte de
ældste hytter, fik vi mulighed for at få en
af de gamle hytter hjem i haven. Selvom
den oprindelige ide var at bruge hytten til
overnatning i naturen, fungerer hytten nu
som et hyggeligt hvilested midt i en snarlig spirende urtehave og blomstermark.

For nogle år siden så jeg på Facebook, at
Hærvejscentret søgte nye ejere til to af deres
træhytter, som skulle erstattes af nye og større hytter. Man kunne få en hytte, hvis man
selv kunne flytte den. Jeg skyndte mig at ringe, men begge hytter var desværre allerede
bestilt. Heldigvis for os blev den ene hytte
ledig igen, og sådan kom den ene hytte til
at bo hos os på Torphøjvej i Kollemorten og
den anden i Vonge hos Hanne Frederiksen.
Vi havde store drømme om, hvad vi skulle
bruge hytten til. Jeg har selv minder fra hyt-

teture på Hærvejscentret med dagplejebørn,
og tanken var, at hytten skulle bruges til overnatning og ture i naturen. Derfor blev den
placeret i vores eng med udsigt til det grønne.
Men ud over et par kopper kaffe foran hytten,
blev den desværre ikke brugt særlig meget.
Da vi i år begyndte at anlægge en større urtehave og blomstermark, besluttede vi os for at
flytte hytten derhen. Vi har taget sengene ud,
lavet hylder til opbevaring og givet det ydre en
omgang frisk grøn maling. På den ene side af
hytten har vi hængt haveredskaber op, og på
den anden side har vi et havebord, hvor vi kan
tage et velfortjent hvil efter arbejde i marken.
Hylderne er allerede blevet fyldt godt op
med diverse små haveredskaber, og det er
dejligt at have et sted at stille nogle ting,
så vi ikke skal slæbe dem frem og tilbage,
hver gang vi skal bruge dem. Selvom det
er først på sæsonen, har vi også allerede
holdt nogle gode kaffepauser ved hytten.
F.eks. da marken skulle hares og rives og
senest i weekenden, hvor vi satte kartofler.
Vi glæder os til, at vejret bliver varmere, og vi kan invitere venner og familie på kaffe ved hytten omgivet
af spirende blomster og grøntsager.
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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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Fra Håndboldbestyrelsen

af Gry Andersen, Trine Langthjem & Pia Hansen

H

åndboldsæsonen 2020/2021 var næsten
ikke-eksisterende, men vi håber på mere
håndbold i sæson 2021/2022.
Ungdom & Senior
Meget optimistisk og opsat på mere håndbold i ØNif, i efteråret 2020, hoppede trænere og spillere i træningstøjet og fik snøret
kondiskoene. Meeeen, det blev til en meget
forkølet sæson for de aktive spillere – og engagerede trænere.
Damesenior fik spillet 2 turneringskampe og
en pokalkamp, og så blev der lukket ned for
kampe.
I ungdomsrækkerne blev det til et par kampe, men her blev der også lukket ned, til stor
ærgrelse for spillere og trænere. Håndboldbestyrelsen håbede til det sidste, at håndbolden kunne fortsætte under de udstukne
restriktioner, men det lod sig desværre ikke
gøre.
Trille-Trolle blev gennemført i efteråret,
med dejlig stor opbakning fra de mindste,
deres forældre og et par større søskende. Her
havde vi fire lørdage, hvor ”leg med bold”
var temaet og hvor forældrene legede med –
håber vi ses i den kommende sæson

☺

BOLD
Èt hold nægtede at lade Covid-19 ødelægge
den gode stemning. Træner Trine valgte at
fortsætte den ugentlige træning, selvfølgelig
med de nødvendige tilpasninger. Træningen
blev derfor virtuel. Da dét at spille bold over
skærmen ikke kunne lade sig gøre, blev træneren kreativ og fokus blev på styrkeøvelser
med egen kropsvægt, som alle kunne lave
derhjemme.
BOLD slutter først sæsonen, når sommerferien står for døren. Håbet om en udendørs
træning med godt vejr, hvor sæsonen kan
afsluttes er stort! Er heldet med BOLDudøverne, så lover træneren hygge og kolde
drikke til ALLE.
BOLD træner hver torsdag, og skal du også
være en del af holdet, så kontakt Trine Langthjem for nærmere information.
Den kommende sæson
Som startskud på den kommende sæson arbejder håndbestyrelsen på igen, at arrangere
’håndboldkaravanen’ for 0.-2. klasse og derefter ’totalstævne’ for 3.-4. klasse. Dette er i
samarbejde med skolen og DGI. Forhåbentligt bliver det sidst i august måned.

Trille trolle holdets afslutning i november 2020
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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
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

I den kommende sæson er der følgende hold:

Bestyrelsen

Trille-Trolle = børnehavebørn.		
Trænere Casper Lerager & Pia Hansen
(lørdage: d.28/8, d.25/9, d.30/10, d.27/11)

Da generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid, ser bestyrelsen således ud indtil
dette er afholdt:

U7 = 0.-1.kl. – her mangler vi trænere, så giv
besked hvis du kunne være interesseret. Tiderne er ikke helt på plads, så det kan du få
indflydelse på

☺

U9 = 2.-3.kl.				
Trænere: Stine & Mia Redsted		
(tirsdage kl. 16-17)
U11 = 4.-5.kl.				
Trænere: Casper Lerager & Andreas Laursen

☺

BOLD – er for alle 			
Træner: Trine Langthjem			
(torsdage)
Damesenior – Gry Andersen & Pia Thomsen					
(Tirsdage og torsdage)
Sæsonstart vil blive meldt ud senere, når alle
trænere og træningstider er på plads. Så sig
til hvis du har lyst til at hjælpe i håndboldafdelingen. Kontakt Gry Andersen eller Pia
Hansen.

Formand Gry Andersen
Næstformand Ida Lerche Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Louise L. Mogensen
Trine Langthjem
Pia Hansen
Casper Lerager og Michelle H. Buch ønsker
at træde ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Derfor vil vi gerne have et par
ekstra mænd eller kvinder med i bestyrelsen,
når der holdes generalforsamling. Er det dig?
Så oven på en anderledes og næsten ikkeeksisterende håndboldsæson, ser vi i bestyrelsen frem til, at vi forhåbentlig kan få gang
i håndbolden i ØNIF igen! Så kom til de 2-3
gratis prøvetræninger - og se om det er noget
for dig eller dine børn

☺
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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

Club 99

af Tove Malberg
Desværre har vi måtte aflyse alle aktiviteter i 1. halvår 2021 og vi ved jo alle hvorfor.
Dog håber vi at kunne gennemføre GRILLDAGEN den 8. juni. Det er for alle, så kombardo

☺

Følg med i opslag hos vores købmænd, Facebook og spørg naboen eller en fra bestyrelsen.
Der er stadig Petanque tirsdage kl 9-11 og kroket mandage og torsdage kl 9-12, så kom frisk,
alle kan være med.
Du kan låne udstyr, så du behøver ikke købe.
Vi skal snart have lavet program for næste sæson, som bliver omdelt omkring 1. september
2021. Vi starter med generalforsamling, endelig dato kommer i programmet.
Håber vi kan få lov til at gennemføre arrangementerne og glæder os til at se jer alle til hyggeligt samvær i hallen.

KULTURKARAVANEN ”VISIONER
FRA VANDKANTEN”
K

aravanen kommer til Kollemorten fredag den 11. juni og er en hestevognstrukket kulturkaravane med dansere, skuespillere, musikere og kunstnere af forskellig art.
De skriver: Vores idé med karavanen er at mødes med folk undervejs og bytte kultur.
De håber, folk vil møde op, være åbne for snak og samvær.
Kollemorten Borgerforening vil i fællesskab med Kulturkaravanen lave et program for aftenen.
Ca. kl. 22.00 vil Kulturkaravanen opføre en forestilling, (som skal foregå i mørkningen).
Følg med på opslag, aviser mm. Eller www.visionerfravandkanten.dk.
Kollemorten Borgerforening
Her findes det en hjertestarter:
Let Køb
Banevænget 7,
Kollemorten
7323 Give

Hærvejscentret
Hærvejen 218,
Kollemorten
7323 Give

Vonge-Kollemorten Hallen
Skovborgvej 2
7173 Vonge
Min Købmand
Bygade 83
7173 Vonge
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Håndboldkaravanen og totalstævnet i august 2020. Det var 0.-4. kl. børn der havde nogle sjove og aktive timer sammen.
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