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Høst tid
Ja, nu er sommeren på hæld, men forhåbentlig vil der også være nogle fine høst dage tilbage. 
Hver årstid har sin tid, som også er med til at skabe årets gang.
Denne gang har vi i bladet noget om Vonge Wellness, købmanden i Vongeland, 100 km march 
på 24 timer, Dybdalruten tur rute, sangaftener, Supercykelskur i Kollemorten, Julemærke-
hjemmene, nye lejeboliger i Vonge, Julemærkemarch, Maindal Auto, program for høstfest i 
Vonge, Teatergarderoben, hilsen fra Kirstein og Inger Mølgaard og som alltid lidt fra forenin-
ger og instutitioner.
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Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om de fotos, 
der indsendes til bladet, er omfattet af loven om ophavsret.

Info om ophavsret
Copyright

Stafetten
Møllekrogvej 1.
        ved Dorte Jespersen

Stafetten gives videre til:
  Nini Jørgensen
           Bygade 58 , Vonge

Møllekrogvej 1 er en gård med slag-
tesvin og planteavl – her bor Dorte og 
Bent.

Bent er født i Kollemorten og har kun 
været fra byen i nogle få år, inden han 
købte gården i 1987. Dorte flyttede fra 
Sønderjylland  til Kollemorten i 2012 
og arbejder som plejehjemsassistent på 
Meta Mariehjemmet i Gadbjerg.

Vi har begge været gift før og vi har hver 
2 børn. Bent har 2 piger, som begge bor 
på Sjælland – her er 3 børnebørn + en 
som kommer til verden i august.

Jeg har 2 drenge i Sønderjylland og har 3 
børnebørn + 2 dejlige bonuspiger.

Vi ser ikke børnebørnene så tit som vi 
gerne ville, fordi ikke bor lige om hjør-
net og vi håber det bliver til mere, når vi 
om føje år kan blive pensionister.

Vi vil gerne rejse og 
det bliver gerne til et 
par rejser i løbet af året, 

indimellem et weekendophold. Vi tager 
også gerne på ture, når tiden er til det, 
gerne til Vesterhavet som er en lise for 
krop og sjæl.

Så er der Emma, vores dejlige glade 
hund. Hende støder de, der går tur på 
Møllekrogvej, ganske sikkert på, hun vil 
gerne snakke og er især glad for børn.
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Dagplejen i Vonge-Kollemorten, 
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

Børnehaven Kolbøtten
Eva Brandt Pedersen
Leder i Kolbøtten
76 81 87 30
EVBPE@vejle.dk 
www.kolbotten.vejle.dk

Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Henrik Fenger Lyngaard
75 80 31 88 lokal 11
hefly@vejle.dk

Skolebestyrelsesformand  
Johnni Langthjem 
41 94 06 37 
johnnilangthjem@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

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 Islands- 
hesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
kastanjely@mail.dk

Foreningsnøglen
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Middelalderforeningen  
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
 
Øster Nykirke Lystfiskerforening 
anno 2009
Formand Kim Dresler
kim@vongevvs.dk

Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10

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

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

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

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

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

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

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

ØNIF Håndbold 
Gry Andersen
25 43 26 33
grykofoed@hotmail.com

ØNIF Sponsorudvalg
Gitte Kjær
29 29 34 38
Gittebkjaer@hotmail.com

ØNIF Eventudvalg
Sonja Kjær
91 87 70 06
Sonja.kjaer@privat.dk

Foreningsnøglen

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

Redaktion
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Jernbanegade 14, 7160 Tørring, 
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk

Tømrermester
Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Bygade 83, 7173 Vonge

Telefon: 26273001
E-mail: minkoebmandvonge@gmail.com

Eva Rand Mogensen

Bredgade 29, 7160 Tørring

Bygade 83, 7173 Vonge
Telefon: 26 27 30 01

E-mail: 0509885@Minkobmand.Dk
Peter Olsen

TORBENS 
NØGLE & HÆLEBAR

Nøgler - Skopleje
Hundetegn - Skilte

Batterier

Torben Schrøder Jensen
Hærvejen 200

Sdr. Kollemorten
7323 Give

ÅBEN 
Man - Fre  15 - 18

Tlf. 21 67 04 09
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Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

Et univers, der er fyldt med duft, stilhed, af-
slapning, wellness – og tid til dig. For Lou-
ise kan sit kram, sit håndværk om du vil og 
brænder for at give dig den bedste oplevelse 
enten i form af en eksklusiv ansigtsbehand-
ling, en scrub og massage af dine fødder, 
afspændingsmassage eller hvad du kunne 
ønske, at forkæle dig selv med.

Om Louise

Louise er uddannet kosmetiker fra 2008 
med speciale i spa og wellness og gennem 
sin uddannelse og forskellige kurser har hun 
opnået stor viden om anatomi, fysiologi, er-
næring, sundhed og kemi, en interessant og 
nyttig viden som bruges til at kunne forstå og 
vejlede sig selv og andre. 

Selvforkælelse, det sunde liv og mindfulness 
har haft Louises interesse siden hun, som 
ganske ung, dyrkede meget sport og dansede 
på højt plan, hvilket betød at der skulle sund 
kost og masser af træning til for at opnå de 
ønskede resultater. Og netop resultater er 
nummer et, for Louise selv og for de kunder, 
der kommer til hende med deres udfordrin-
ger. Hun får energi af at hjælpe andre men-
nesker med deres udfordringer, til at skabe 
fokus, afspænde muskler, til ro og fordybelse 
i hverdagen.

Vonge Wellness
På Pilevænget 9 i Vonge ligger en 
godt gemt perle. Her har Louise Cal-
lesen skabt et særligt univers - Deep 
Relax. 

Før Louise blev selvstændig med eget uni-
vers, var hun spa ansvarlig på to store spa 
hoteller, nemlig Comwell Kellers Park og 
Hotel Vejlefjord. Her stod Louise for drift og 
oplæring af terapeuter og kosmetiker elever.

Se Louises annonce på side 14.  



8

Borde og stole udlejes

Stole 8 kr/stk
Borde 30 kr/stk

Ståborde 50 kr/stk

Per Vestergård, Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
tlf. 40 63 36 93

PV-Trapper@TDCADSL.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Kollemortenhus

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

udlejes på 
tlf. 40 24 70 17

af Tine Attermann
Vores Købmand i Vongeland

Billedet venligst udlånt af Kirsten Brix. 

Deres udsendte mødte Lone Køb-
mand i butikken den torsdag aften, 
hvor Danmark spillede fodbold mod 
Belgien.

Det er nu næsten et år siden, at først Peter og 
siden Lone landede her i vores lille samfund. 
Vi var ovenud lykkelige for igen at have en 
rigtig købmand bag disken. Dette siges i 
samme åndedrag med, at der gives stor ros 
til Berit & Co. som havde holdt gang i ge-
schäften, mens bestyrelsen havde travlt med 
at finde den rette person til jobbet.

De var lidt spændte på det, de to, for hvordan 
ville de blive modtaget? De kendte jo intet til 
Vonge eller området. Der jo også lige det der 
med at Peter & Lone ikke lyder helt som vi 
jyder… Men der var lige fra første dag åbne 
arme og glæde blandt vi lokale!

Men – i hvert fald for Deres udsendte – har 
det måske været medhjælpende til, at det har 
været så nemt. Venlighed, smil og en lille be-
mærkning er kvaliteter, der lægges vægt på. 
Og det er også det købmandsparret lærer de 
unge mennesker, når de starter med at hjælpe 
til bag disken. At sige pænt goddag og farvel, 
have øjenkontakt, vise kunderne at de bliver 
set og ikke mindst genkendes, når de er i 
butikken – se, det er ikke hverdagskost i en 
verden med Netto monotoni og online salg! 
Der er ingen tvivl om at alle kunder er meget 
velkomne. 

Det mest overraskende ved at lande i Vonge 
for Peter & Lone – til trods for størrelsen på 
butikken – er at det er så lokalt. De kom fra 
en bette butik på øen Agersø med omkring 
180 faste beboere og selvom Peter fik denne 
butik udvidet med 40%, var butikken her i 
Vonge alligevel noget større end forventet.  
”Og så er det bare smadderhyggeligt, at nog-

le kommer i butikken 2-3 gange om dagen,” 
fortæller Lone. 

I butikken er der omkring 13-15 ansatte, 
heraf to fuldtidsansatte, udover Peter. Lone 
selv har 20 timer ugentligt, fordelt på efter-
middags-/aftenvagter mandag til torsdag. 
Derudover er der to ungarbejdere og øvrige 
er deltidsansatte over 18 år. Som daglig leder 
har Peter altid morgenvagten, men er også i 
butikken når Lone er på job. Tre gange om 
ugen kommer Lene for at ordne og arrangere 
i afdelingen for blomster og brugskunst. 

Som tidligere forpagter af butikken på 
Agersø, er det nyt for Peter at få en stab af 
medarbejdere. Samtidig har han fået frie 
hænder af bestyrelsen, der hele vejen igen-
nem har givet solid opbakning. 

Kunderne ringer sjældent, men netop i dag, 
hvor der skal spilles fodbold, bliver der rin-
get om Tuborg. Ellers ringes der mest om der 
er kommet medicin, for størstedelen af kom-
munikationen foregår via FaceBook.

Ingen Netto monotoni Generelt
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En kundegruppe som fra første øjeblik har 
haft Lones bevågenhed, er de unge menne-
sker fra Tinnetgaard. Hun synes, det er dej-
ligt at kunne hjælpe dem og få dem til at føle 
sig velkomne i butikken og i det hele taget 
kunne følge med i den udvikling, der gradvis 
finder sted, mens de bor på Tinnetgaard og 
senere i byen.

Vi har nu vænnet os til BBQ, fiskebilen, Oles 
luksus pizzaer og mange andre lækre tiltag 
i og omkring butikken. Udvalget i butikken 
er blevet større, Peter prøver sig frem, for at 
finde ud af hvad der går som varmt brød og 
hvad der slet ikke går.

På spørgsmålet om der måske er nye tiltag 
undervejs, kunne det på svaret udledes, at det 
gør der – måske – men det er ikke noget, der 
kan afsløres i disse spalter.

I de tidligere år, da ungerne var små, og Lone 
og Peter var yngre, havde de Imerco butik 
i Bagsværd, hvor de arrangerede sig med 
toholdsskift, for at få hverdagen med forret-
ning og yngre børn til at gå op.

Lone er autodidakt blomsterdekoratør og 
billedkunstner samt haveentusiast. De to har 
kendt hinanden i 35 år og har sammen Ca-
milla på 25 og Casper på 27 år.

At der er mellem 260 - 340 ekspeditioner i 
butikken om dagen, hvor de fleste ligger fre-
dag og lørdag?

At udover mælk og smør, er top 5 varerne 
flaske Tuborg, Merrild kaffe, chips, kød samt 
kølevarer? 

At Corona har betydet at lokalindkøb ses 
som et mere sikkert valg?

At omsætningstallene fra 2016 til 2020 var 
faldende de første år, men fra 2020 til maj 
2021 stoppede faldet og omsætningen stabi-
liserede sig på 2018 niveauet.

At i takt med at mere og mere åbnes i Dan-
mark, mangler Vores Købmand omkring 8% 
for at ligge på samme niveau som i 2020. Så 
husk at lægge dine indkøb lokalt, små som 
store

Tinnetgaard

Hvad bliver det næste?

Bonusinfo

Vidste du?

☺

Borde og stole udlejes

Stole 8 kr/stk
Borde 30 kr/stk

Ståborde 50 kr/stk

Per Vestergård, Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
tlf. 40 63 36 93

PV-Trapper@TDCADSL.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Kollemortenhus

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

udlejes på 
tlf. 40 24 70 17
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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

Tlf. 75 80 33 41 (bedst kl. 16-18)

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give

Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

Vonge-Kollemorten
Hallen

Hallen er omdrejningspunkt for 
mange aktiviteter, såvel sportslige
som kulturelle.

Skal du holde fest, kan du leje 
cafeteriet med plads til 80 personer.

Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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Da vi startede skoleåret 10. august 
2020, havde vi ikke forestillet os vi 
skulle have et helt skoleår med re-
striktioner, afstand, håndsprit, mund-
bind, online undervisning, nedluk-
ning og hjemsendelse. 

Men det blev den virkelighed vi skulle være i, 
og det er gået godt efter omstændighederne. 
Elever, forældre og medarbejdere har klaret 
det så flot, og har været omstillingsparate og 
hjælpsomme. Vi er meget imponeret over 
den indstilling og forståelse vi har mødt. 

Når man driver skole som vi gerne vil, med 
fællesskabet som omdrejningspunkt, har 
det været en udfordring vi ikke har måtte 
samles. Vi har holdt morgensang om fre-
dagen udenfor, med afstand og kegler. Det 
har været dejligt at se alle samlet en gang 
om ugen. Vi mærker også fællesskabet om-
kring skolen, da der er gruppe af frivillige, 
der hjælper med at samle penge ind til vores 
nye skaterbane, og her har lokale forenin-

ger også bidraget økonomisk, hvilket vi er 
utrolige glade for, da det kommer elever og 
lokalsamfund til gode. 

Vi har i dette skoleår fået skifte tag på store 
dele af skolen og et nyt klatrestativ på lege-
pladsen.

Her sidst på skoleåret har mange af vores 
elever været på tur, til Givskud Zoo, LEGO-
LAND og på kanotur. Det er dejligt, vi kan 
bruge de faciliteter, der er i vores lokalområ-
de. At tage på sådanne ture styrker fællesska-
bet og giver eleverne god oplevelse sammen.

Nu ser vi ind i et kommende skoleår, hvor vi 
forhåbentlig kan drive skole som vi plejer. Vi 
har haft besøg af 29. kommende 0. klasser 
om mandagen, og det har været en sand for-
nøjelse. Efter sommerferien vil der være 138 
børn på Øster Nykirke Skole. Vi har et sti-
gende elevtal, og det er vi rigtig glade for. Vi 
oplever ligeledes, der kommer tilflyttere til. 

Vi glæder os til endnu et skoleår hvor vi kan 
lave god skole for alle vores elever. 

af Henrik Fenger Lynggaard  
Øster Nykirke Skole Børn og Unge 
Vejle Kommune

Et besynderligt 
skoleår er gået på 
Øster Nykirke Skole
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Vi havde læst lidt om udfordringen 
mammutmarch, som er en 100 km 
vandring, der skal gennemføres på 
24 timer. Dette havde vakt en idé om 
blot at stå op en sommermorgen og 
teste hvor langt man egentlig kunne 
gå på et døgn? 

Da sådan en tur ikke er noget, man begiver 
sig ud på helt alene, var vi 4 piger, der satte 
os for at gøre det sammen. Helle og Pernil-
le fra Tørring og os to fra Kollemorten. Vi 
havde ikke noget specielt formål med turen 
– kun at teste om vi kunne. Vi ville dog ikke 
bare se, hvor langt vi kunne gå. Vi ville gen-
nemføre en Mammutmarch! Beslutningen 
blev taget sidst i april, og tidspunktet for sla-
gets gang blev sat til den 19. juni fra kl. 8.00 
til 20. juni kl. 8.00.

Herfra var det bare at gå i gang med træning 
og planlægning! Vi var alle sammen vandt 
til at gå på almindelig basis, men ingen af 
os havde tidligere tilbagelagt mere end ca. 
35 km. på én gang, så der var langt til 100 
km. Vi satte os for at bruge vandreruten langs 
Hærvejen, da den skulle være godt varieret 
i både underlag og omgivelser. Afstanden 
mellem Viborg og Kollemorten passede med 
100 km. så det kunne ikke være bedre. 

Vi fik sammen og hver for sig lagt nogle træ-
ningsture i kalenderen. Den længste var på 
60 km. og vi havde også en nattevandring for 
at afprøve det. I etaper fik vi gennemført den 
planlagte rute, så vi ikke stødte på uventede 
overraskelser på dagen.   

Da dagen oprandt, blev vi friske og med højt 
humør læsset af i Viborg, og så var det jo 
egentlig bare at sætte den ene fod foran den 
anden – mange gange! Vi havde lagt en plan 

af Ulla Mikkelsen og Hanne Nørtoft

Mammutmarch - 100 km 
på 24 timer

om at gå en time ad gangen og så holde 5 
minutters pause for at lufte fødderne. Der-
udover havde vi indlagt tre længere pauser 
til frokost, aftensmad og morgenmad. I disse 
pauser havde vi allieret os med verdens bed-
ste servicevogne. Vi fik bragt smørrebrød til 
frokost, burgere med pommes frites til af-
tensmad samt æg og bacon til morgenmad. 
Vi blev serviceret med lune vaskeklude til 
det værste støv, og hver gang rejste vi os blot 
fra bordet, efterlod rodet og vandrede videre. 
Tak til alle de gode servicevogne for opbak-
ning og god forplejning. 

Vi havde meget flot, men også varmt vejr om 
dagen. Det krævede både godt med solcreme 
og væske. Til aften og nat faldt temperatu-
ren, men det blev aldrig rigtigt koldt, og hel-
digvis fik vi kun tre dråber regn i løbet af 
hele døgnet. 

Det var en meget flot tur. Vi kan være stolte 
af den Hærvej. Især området omkring Dolle-
rup Bakker er utroligt smukt. Men når målet 
er en Mammutmarch er der ikke så meget tid 
til at nyde udsigter og natur. Det må vi til-
bage og gøre en anden gang. 

Det gode humør holdt os kørende, men da 
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vi havde gået ca. 30 km. var der brug for at 
behandle de første vabler. Inden målet var 
nået, var vi alle ramt af vabler. En stor del 
af den strækning vi tilbagelagde i mørke, 
var på skovstier, hvor der var mange trærød-
der i jordoverfladen. Det tog meget energi at 
holde fokus på ikke at falde. Heldigvis var 
der aldrig nogen, der måtte ned at ligge. Der 
stødte også udfordringer med mavekrampe 
til hos én og træthed hos en anden. Men alt i 
alt gik det forbavsende godt. I det hele taget 
var ingen af os på noget tidspunkt i tvivl om, 
at vi skulle videre. Der var ingen, der var ved 
at trække sig eller bukke under. Det blev vi 
faktisk selv lidt overraskede over, for vi hav-
de alle troet, vi ville ramme en mental mur, 
men blot på forhånd krydset fingre for, at vi 
ville ramme den på forskellige tidspunkter. 
Den mur mødte vi heldigvis aldrig. Vi tæn-
ker, det må være adrenalinen, der hjalp os. 
Det er næsten den eneste forklaring, vi kan 
finde, og i så fald må det siges, at adrenalin 
skal man absolut ikke kimse ad. Derudover 
er det helt specielt at være i naturen, når den 
vågner. Skyerne dækkede desværre for sol-
opgangen, men fuglene sang os i mål. 

Da vi drejede om hjørnet fra Hærvejen til 
Banevænget kl. 7.48, sang vi sammen med 
fuglene. Ikke lige så kønt, men vi sang! På 
forpladsen ved købmanden i Kollemorten 
blev vi mødt at den dejligste modtagelsesko-
mite, som bestod af familie, venner og kol-
leger. De stod klar med flag, basser, kaffe og 
Asti. Sikke en dejlig, men også rørende mod-
tagelse. Ingen tvivl om, at på det tidspunkt 
var det ikke kun fødderne, der var hudløse. 

Følelserne sad også udenpå vores ildelug-
tende vandretøj. Efter en meget dejlig stund 
på købmandspladsen troede vi alle, vi skulle 
hjem og sove, men ingen af os kunne finde 
ro. Derfor blev det til vabelpleje, fodbad og 
tidlig sengetid om aftenen i stedet. 

Den efterfølgende uge har vi alle haft lidt ef-
tervirkninger, og én har været på penicillin 
pga. betændelse i en vabel, men alt i alt er 
der ikke noget, der ikke kan gro sammen i 
løbet af et par uger. Vi er sluppet uden varige 
skader. 

Kunne vi finde på det igen? Svaret er må-
ske! Søndag den 20. juni sagde vi godt nok 
”aldrig mere”, men oplevelsen af at sætte sig 
et mål og gennemføre det sammen i skønt 
selskab har været meget givende. Det er helt 
sikkert, at vi alle fire stadig er glade for van-
dring, men de næste mange ture skal være 
uden deadline og med tid til at nyde udsigter 
og omgivelser. Så må vi se, om vi kommer 
på en ny skør idé en anden gang. 

Teatergarderoben

Hærvejscentret i Kælderen

Åbent tirsdag kl. 19:00 - 21:00
Lukket i alle skoleferier

Astrid Jensen 26 58 32 88
www.teatergarderoben.dk

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.10-17.40 

på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek
76 81 32 00

vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf. 75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax 75 80 31 54

ApS

v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give

Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Hærvejens Regnskabsservice
v/Hanne Nørtoft Jensen

Hærvejen 210, Kollemorten
7323 Give

Tlf. 75803636/40872859
Mail: h_t@jensen.mail.dk

Hjælp til bogføring, lønbehandling m.v.
i virksomheden eller på mit kontor

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

VI       AT LAVE DIN
Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien

Tlf. 61 66 34 82Tlf. 61 66 34 82Tlf. 61 66 34 82

E-mail: lars@maindal-auto.dk

Fremvisning kun efter aftale - 
Telefoniske åbningstider:
Hverdage: kl 9-19.
Lørdag, søndag samt helligdage: 10-17
Mølgårdvej 2. - 7173 Vonge

Ledig

Email: deeprelax-louisecallesen@outlook.dk
Web: https://deeprelax-louisecallesen.klikbook.dk

Pilevænget 9
7173 Vonge

20 72 70 54
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af Erna Storgaard

Vi kalder den Dybdalruten

Vil du ud i naturen, opleve noget af 
det skønneste, uanset om det er som-
mer, vinter, forår eller efterår, så er 
anbefalingen helt klart Dybdalruten, 
som er en af vores favoritter i lokal-
området.

Jeg og Søren går rigtig mange ture i lokal-
området, og er blevet bedt om at give en be-
skrivelse af et par ruter, så hovederne blev 
lagt i blød, for hvad er det nu lige der skal 
fortælles om. Jo det er faktisk slet ikke så 
svært, den ene rute er Dybdal-ruten, som jeg 
fortæller om her.

Udgangspunkt ved Hærvejen

Turen tager udgangspunkt på en P-plads 
langs Hærvejen, mere bestemt ca. 1,7 km 
inde ad Hærvejen, hvis du følger den i nord-
gående retning fra Tinnetvej, dvs. drejer til 
højre ad Hærvejen, hvis du kommer fra Von-
ge/Tinnet.

Vi går ad blå og gul rute i kombination, så 
officielle ruter, der kan findes i en folder om-
handlende Rørbæk sø.

Start med at gå videre ad Hærvejen, nordpå, 
fra hvor du har parkeret, her er Hærvejen i sit 
es, med en skøn udsigt på venstre side, kort 
efter turen er startet, hvorefter du kommer 
forbi Koutrupvej på din højre side, som går 
forbi Koutrupgaard. Fortsæt ad Hærvejen, 
langs hegn og marker, de åbne vidder, ned 
over Dybdal bæk, og lidt op ad bakken, hvor 
gyvlerne blomster i foråret, og blå rute tager 
sin start på venstre side.

Dybdalruten starter lige efter bækken

Inde ad stien opleves et kuperet terræn, med 
masser niveauforskelle på stien, der snor 
sig ind igennem dalen, som dog stopper for 
stiens vedkommende, som går opad, og nu 

bevæger vi os på toppen af skrænten, og går 
langs skrænten, hvor bækken risler i dybet, 
mens vi bevæger os gennem egekrat, langs 
granskov og til sidst ender ved et helt fanta-
stisk udsigtspunkt, hvor Rørbæk Sø, ligger 
helt stille ude i horisonten. Det ligner næsten 
et maleri.

Her er en bænk, så man kan roligt tage et 
hvil, og en lille forfriskning, mens man ny-
der udsigten, og fuglenes kvidren i den bag-
vedliggende skov.

Turen går videre, ad blå rute, ned ad en for-
holdsvis stejl skrænt, ned til grusvejen, der 
går ned til Rørbæk Sø. Inden du kommer 
dertil, kan det være du har lagt mærke til en 
slags mindesten i skoven, oppe i nærheden 
af udsigtspunktet, med en masse asiatiske 
skrifttegn på, lidt af et mysterium for mange, 
men ejeren af områdets navn står på stenen, 
ligesom hustruens gør og hun stammer fra 
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Asien. Så mon ikke det har en symbolsk 
værdi for ejerne, som stiller deres ejendom til 
rådighed for os der nyder naturen i området.

Søhale dambrug lå her til 1994

Vi kommer ned til Rørbæk Sø, her er meget 
fladt, med skrænter, som dominerer på den 
ene side, området har tidligere været dam-
bruget Søhale Dambrug, som blev lukket i 
1994, og nu er her marker, som afgræsses af 
kreaturer.

Kigger man til højre, ligger der en ret falde-
færdig ejendom, som tidligere var fiskeme-
sterens beboelse, den har ikke været beboet i 
mange år, men er erklæret bevaringsværdig, 
og må derfor ikke rives ned. Den skal sik-
kert renoveres på et tidspunkt af de nye ejere, 
som overtog skov samt beboelse for et par 
år siden.

Selve Rørbæk Sø ser meget fredelig ud, og 
indbyder til en badetur, hvis vejret er varmt. 
Det siges dog at søen er lumsk, og meget dyb 
med store huller, så pas på, hvis du smutter 
i vandet.

Vi går videre, ad den fine træbro, som er la-
vet indenfor de senere år, og bestemt er det 
hele værd. For år tilbage kunne man ikke 
være sikker på at komme rundt, da det var 
meget vådt og man måtte vende om igen, el-
ler få våde fødder.

Gangbroen er forholdsvis lang, og snor sig 
igennem en beplantning, hvor også Dybdal-
bækken, samt Skjern Å løber ud i Rørbæk 

Sø. For enden holder vi til venstre, og går 
ad en skovsti, hvor kæmpestore grantræer 
er dominerende på højre side, husk at kigge 
op, de er enorme, og flotte. Dog tænker man 
sikkert også om de holder længe, for de står 
lidt usikkert med rødderne blottet på den ene 
side.

Vi skal forbi Stampemøllen

Vi er nu på gul rute, og kunne have valgt at 
gå mod Ballesbækgård, men vi skal videre 
til Stampemøllen. Efter noget tid på skov-
vejen kommer vi til et Y kryds, hvor vejen 
deler sig. Her holder vi til venstre, selvom 
den gule pil peger lidt underligt til højre, og 
går ind på den lidt smalle sti. Vi følger stien, 
til vi kommer til Stampemøllen, som er en 
gul bygning, der har fungeret som stampe-
mølle, ved hjælp af vandet fra Skjern Å. Den 
er bygget tilbage i 1850, og er et rigtig hyg-
geligt sted, som er i privat eje.

Ved Stampemøllen, går vi til venstre, ad ve-
jen – man kunne godt følge gul rute lidt in-
den man kommer til Stampemøllen, men der 
er ofte ret vådt, og man kommer ikke forbi 
dette skønne sted.

Vi følger vejen igennem skov og krat, retur 
til Hærvejen, der hvor bilen holder, og nyder 
at have været på en af de allerskønneste ruter 
i vores lokalområde. Ruten er lige omkring 5 
kilometer, og kan gås på cirka en time, hvis 
man ikke holder for mange pauser – men det 
kan man nu slet ikke undgå, for der er også 
bænke ved søen, som indbyder til et hvil un-
dervejs.
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Vores sangkreds gennem mange år, er klar 
til at starte op igen efter en lang Corona pau-
se.

Vi starter i Kollemortenhus, Hærvejen 237, 
Kollemorten, mandag den 30. august kl. 
19.30. Alle er velkommen. Medbring selv 
kaffe til pausen. 

Sangkredsen blev oprindelig startet for godt 
75 år siden. Da var det i private hjem. En 
kunne spille på violin, en spillede sav og de 
steder, hvor der var et klaver, var der også en 
der kunne spille på det.

For ca. 10 år siden, blev flokken efterhånden 
for lille, så fandt man på, Hærvejscentret 
kunne bruges, og ALLE er nu velkommen til 
at synge med.

Vi støtter også op omkring Kollemortenhus, 
hvor vi er et par gange om året.

Vi har igen Gudrun til at sidde ved klaveret. 
Vi har 40 Højskolesangbøger, vi synger fra. 
De har endnu ikke alle været i brug samme 
aften. Så kom bare.

Vi når gerne bordet rundt, hvor alle vælger 
en sang, inden kaffepause, derefter er det den 
der kommer først!!

Der er opslag ved vore købmænd både i Kol-
lemorten og Vonge, hvor og hvornår der er 
sang. Nærmere info Birthe B. 7580 3277 el-
ler Lilly J. 4095 3587.

VEL MØDT!

af Lilly Jessen
Sangaftener

Se vores hjemmesideSe vores hjemmeside

www.Vonge-Kollemorten.dkwww.Vonge-Kollemorten.dk

Du kan altid få et arrangement eller Du kan altid få et arrangement eller 

andet med interesse for andet med interesse for 

lokalområdet, på siden.lokalområdet, på siden.



18

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

Venlig hilsen

Riis Friplejehjem
-  Et godt sted at bo  -

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave
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KIRKEBLADETKIRKEBLADET
Øster Nykirke sognØster Nykirke sogn

Vonge kirke Øster Nykirke kirke

94.Årgang nr.3 - 202194.Årgang nr.3 - 2021

September - Oktober - NovemberSeptember - Oktober - November

Til eftertanke…

Endnu en søndag hvor præsten han står      
og vrider sine hænder 
mens hele menigheden flokkes som får 
til seancer derude hvor kragerne vender (C. V. Jørgensen, Søndags-seancer)

C. V. Jørgensen skriver og synger ret ofte om længsel. Længslen efter sommeren, 
der er forbi; længslen efter moderen, Elisabeth; længslen efter det magiske minut, 
hvor et flig af evigheden eller den nøgne sandhed åbenbarer sig. Længsel, længsel, 
længsel. Og på samme måde skriver og synger han også om søndagslængslen – 
længslen efter kærlighed, fylde og retning. Og måske længslen falder til ro, dér, hvor 
præsten står og vrider sine hænder – til seancer derude, hvor kragerne vender?

”Hvad længes du efter?” Det spørgsmål stiller vi alt for sjældent hinanden. Men 
måske burde vi gøre det? Og særligt efter en corona-nedlukning, der har føltes som 
en halv evighed, er der nok at længes efter: Håndtrykket, krammet, måske et kind-
kys eller to? Måske har man ikke set børnebørnene længe? Måske udskød man en 
rund fødselsdag, en barnedåb, en vielse eller en anden vigtig livsmarkering? Måske 
savner man bare en god fest uden restriktioner? Eller måske savner man kærlighed, 
venskab, samtale eller noget helt fjerde? Uanset hvad, må man give længslen mæle 
og vinger. 

Fortsætter side 2.
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Jeg tror, det er derfor, vi går i kirke – eller tænker på måske at gå i kirke. Fordi vores 
øjne er skabt himmelvendte og fordi de dybeste længsler lever i os. Længsler efter at 
høre til. Længsler efter fællesskab. Længsler efter glans fra evigheden…

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

•	 18. august 

•	 15. september 

•	 13. oktober

•	 17. november

Møderne afholdes i konfirmandstuen (Springbankevej 10, 7323 Give) og mødet star-
ter 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

Grundvig siger et sted, at mennesket er skabt med himmelvendte øjne,
lysvågen for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden.

Og måske er det derfor hun står der, præsten,
og vrider sine små hænder,
alt imens hun taler om tro, håb og kærlighed
og hjertets længsler,
til seancer derude hvor kragerne vender.

Jeg glæder mig til atter at udveksle længsler med jer alle… 

Og med de ord ønsker jeg jer et velsignet efterår! 

//Diana E. Rasmussen 
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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 ude-
lukkende 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. 

Næste lørdagsdåb finder sted: 

Ud over de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under 
søndagens gudstjeneste!

lørdag d. 21. august 
lørdag d. 13. november

Efterårets babysalmesang
Vonge Kirke, tirsdag den 14. september kl. 09.30: Babysalmesang.

En ny omgang babysalmesang begynder. Det er et tilbud for børn i alderen 0-9 
måneder. 

Det er hyggeligt samvær med babyer og deres mor/far/bedste, hvor vi synger 
med fagter, dans og bevægelse til. 

Efter 35-40 minutter sang får vi lidt godt til ganen og hyggesnakker og -pludrer.

Datoerne er:

14., 21., 28. september, 

5., 12., 26. oktober, 

2., 9., 16., 23. november 

Tilmelding kan ske senest den 10. september til Vibeke Aagaard Jæger                
på tlf. 29 10 40 22 eller mail thyregodvestersogne@gmail.com.                        
Der er plads til 10 børn på holdet. 
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i Øster Nykirke Præstegård, Springbankevej 10.
Præsten Thomas Frøkjær Galten, kommer og taler
over emnet: 
Tak for ’ed. En hyldest til originalerne.
Fri entre!
Kaffen koster kr. 25
Arrangør Øster Nykirke menighedsråd

Konfirmandindskrivning søndag d. 26. september i Vonge Kirke

Thomas Frøkjær fortæller om originalerne fra 
hans barndomsland Heltborg i Thy i 1960erne.

Historierne fortælles med begejstring, frimo-
dighed og ud af stor taknemlighed. - Og ikke 
mindst med glimt i øjet og smil på læben.

Det er hensigten både at oplyse og vække til 
eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af. 

Sogneeftermiddag tirsdag den 14. September, kl. 14 - 16

Søndag d. 26/9 kl. 11:00 er der konfirmandindskrivning i Vonge kirke. Efter guds-
tjenesten vil der være informationsmøde om konfirmationsforberedelsen 2021/22.
Som noget nyt er der nu også digital tilmelding til konfirmationsforberedelsen. 
Tilmeldingen kan ske i perioden 1. april til 1. september 2021, gældende for de 
konfirmander der skal konfirmeres i 2022. Den digitale tilmelding kan findes på: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Der er konfirmation i Vonge kirke Kr. himmelfartsdag torsdag d. 26. maj 2022 og i 
Øster Nykirke kirke søndag d. 29. maj 2022.
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19. september19. september
kl. 9:30kl. 9:30

Den 19/9 Kl. 9:30 holder vi høst-
gudstjeneste i Vonge kirke. Kirken 

vil være smukt pyntet og vi skal 
selvfølgelig synge nogle af vore 
smukke høst- og efterårssalmer.
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Der er gratis adgang til koncerten. 
         Organist Inge Hermann

Christina Bjørkøe har indspillet Beethovens Diabelli Variationer, og Niels Hav 
har skrevet en ny glødende digtsamling, ”Øjeblikke af lykke”. Om den nye bog 
siger forlaget: ”Øjeblikke af lykke rummer digte om ekstatiske ØJEBLIKKE og 
eksistensens ramponerede inderside. Det øjeblik du knæler, det øjeblik du rejser 
dig, og det øjeblik hjertet fråder af lykke. En bog om de store følelser og tilværelsens 
enkle kendsgerninger».

I anledning af 250-året for Beethovens fødsel spiller pianisten Christina Bjørkøe 
værker af den store komponist, og digteren Niels Hav læser digte fra sin nye bog 
”Øjeblikke af lykke”, som tager afsæt i komponisten vitale værker. Beethoven fyldte 
250 år i 2020, men koncertrækken måtte udsættes til 2021 p.g.a. corona.

Ved denne koncert spiller Christina Bjørkøe Beethovens sene sonater, som sprudler 
af vildskab og genialitet. I sin storhed er Beethoven tidløst moderne og aldrig over-
gået.

ØJEBLIKKE AF LYKKE 
Vonge Kirke søndag den 3. oktober kl. 15.00

Beethoven 250 års fødselsdagskoncert med Christina 
Bjørkøe og Niels Hav

Christina Bjørkøe har en stor international 
baggrund. Hun var elev af Therese Kop-
pel, og blev som 19-årig optaget på Juil-
liard School i New York. Efter årene i USA 
afsluttede hun sine studier på Det Konge-
lige Danske Musikkonservatorium og har 
siden givet talrige koncerter som solist og 
kammermusiker herhjemme og i udlandet. 
Hun har desuden modtaget adskillige pri-
ser og legater, blandt andet P2-prisen. 

Niels Hav har udgivet en række digt- 
og novellesamlinger, og hans poesi er 
oversat til mange sprog. Senest var han 
i Brasilien for at deltage i bogmessen i 
Rio, da et udvalg af hans digte udkom i 
portugisisk oversættelse. Niels Hav har 
bl.a. modtaget Statens Kunstfonds 3-årige 
legat.
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VONGE KIRKE

5. oktober kl .  19:00 

Skøn og stemningsfuld aftengudstjeneste✨  Sopran Lykke

Appelon medvirker som sol ist og kirkesanger med et

repertoire af smukke aftensange og salmer. 
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i Øster Nykirke Præstegård, Springbankevej 10.

Esben Langkniv – Skæbnefortællinger
Fri entre!

Kaffen koster kr. 25

Arrangør Øster Nykirke menighedsråd

Sogneeftermiddag tirsdag den 12. oktober, kl. 14 - 16

Under overskriften ”Skæbnefortællinger” besøger 
den midtjyske troubadour og historiefortæller Esben Langkniv præstegården i Øster 
Nykirke. Esben Langkniv har en særlig evne til i sine sange og fortællinger at gå tæt på 
livet, både de glade stunder og de alvorlige situationer. Esben Langkniv har udsendt 
6 cd’er, og fik tilnavnet efter sin første cd som handlede om den jyske røver Jens 
Langkniv. Det bliver en hyggelig eftermiddag med både alvor og smil, fællessang og 
gode historier.
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Alle helgens dag d. 7. november kl. 11:00 i Vonge kirke
Første søndag i november er det Alle helgens dag. Det er dagen, hvor vi, i kirkerne, 
mindes de mennesker, vi har mistet og savner. Navnene på de personer, der er døde 
og begravet i vores sogne inden for det sidste år – dvs. siden sidste Alle helgens dag 
– vil blive oplæst under gudstjenesten.  Alle Helgens gudstjenesten giver et tiltrængt 
rum for både sorg, stilhed og eftertænksomhed men sandelig også håb – uanset om 
det er kort eller lang tid siden, man har mistet et menneske, man holder af.

Der vil til alle de personer, der står som anmeldere af et dødsfald, blive tilsendt dem 
et brev om gudstjenesten, som i år kun bliver i Vonge kirke, da Øster Nykirke er un-
der renovering!
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Få svar på disse, samt masser af andre spørgsmål.
Tirsdag d. 23. november kl. 19:00 i præstegården, Springbankevej 10, 7323 Give

Fri entre!
Kaffen koster kr. 25
Arrangør Øster Nykirke menighedsråd

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

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

“ALENE I VILDMARKEN MED 
FALKEMANDEN”
Især alt det du ikke så på tv. 

Dette er den ærlige men samtidig meget spændende og underholdende historie om 
Falkemandens deltagelse i verdens enkleste konkurrence: Bliv længst og vind. 
Sult, isolation, kulde og ekstremt vejr var Falkemandens ubarmhjertige modstandere. 
Kun via sin viljestyrke, sit humør og sine færdigheder, så stod Falkemanden – efter 
hele 60 dage – tilbage, som den danske deltager der har overlevet længst i vildmar-
ken nogensinde.
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Musikgudstjeneste 1. søndag i advent, 
søndag den 28. november kl. 10.00 i Vonge Kirke

 
Traditionen tro byder vi det nye kirkeår velkommen med en musikgudstjeneste 
1. søndag i advent. I år medvirker Øster Nykirke og Vonge Kirkers Kirkekor. 
 
Grundet den lange nedlukning p.g.a. corona opfører kirkekoret i år ikke en jule-
koncert, men fra 2022 kan man selvfølgelig igen glæde sig til kirkekorets jule- 
og sommerkoncerter!  
 
Der bliver dog mulighed for et kært genhør med kirkekoret allerede 1. søndag i 
advent, hvor der synges solostykker i løbet af gudstjenesten. 

Organist Inge Hermann
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Nyt fra menighedsrådet
Af Ruth Krag Nielsen

Siden sidst har vi fået indsendt vores budget til godkendelse. Vi har, som så mange 
andre, måttet spare, så der er blevet beskåret i alle kirkens aktiviteter. Hvordan er 
der så penge til ny klokke og renovering af kirkerne? Hér har vi taget lån hjem og 
brugt af tidligere overskud.  
Klokken i Øster Nykirke kirke er taget ned sammen med klokkestolen. Den skal sæt-
tes op igen sammen med den nye klokke. Så vi får både en computerstyret klokke 
og en gammeldags klokke med snoretræk, - det sidste vil kunne bruges fx i forbin-
delse med kirkelige handlinger.

Så husk at Øster Nykirke kirke holder lukket fra 1. august 2021. 

Vi har godkendt et projekt i skoven omkring præstegården. Som mange nok har 
set andetsteds i bladet, så drejer det sig om natur-fitness. Vi håber, at det er noget 
mange vil gøre brug af i området.

Nu er der blevet åbnet op for, at man må forsamles mange flere og det betyder, at 
vi igen starter op med sogneeftermiddage og -aftener. Vi håber at se mange af jer. 
Disse arrangementer foregår i præstegården: Springbankevej 10, 7323 Give.

Datoerne for disse arrangementer er:

På menighedsrådsmøderne er vi blevet enige om, at der skal indhentes tilbud om 
jordvarme i præstegården, da oliefyr udfases med tiden.

Menighedsrådet holder først møde igen i august måned.

Kommende møder er:

18.august   /   15.september  /  13.oktober  /  17. november

Alle møder starter kl. 18.30 og foregår i konfirmandstuen i præstegården.

•	 14.sept. kl. 14.00-16.00: Præst Thomas Frøkjær

•	 12.oktober Kl. 14.00-16.00: Esben Langkniv

•	 23.november kl. 19.00-21.00: Falkemanden

•	 9.december kl. 19.00-21.00: H.C. Andersens juleeventyr: oplæsning og musik

Der vil i bladet komme et lille opslag omkring de forskellige foredrag.

11
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N Y T   T I L T A G 
Sangcafé – fællessang i bedste Phillip Faber stil

 
Corona pandemien har om noget medført ensomhed og isolation, og vi glæder 
os usigeligt til igen at kunne dyrke fællesskabet. Det var en stor glæde for rigtig 
mange mennesker at følge fællessang på DR1 hver morgen samt fredag aften 
under nedlukningen. Phillip Faber, dirigent for DR Pigekoret, blev særdeles popu-
lær på grundlag af disse programmer. Hans smittende glæde for fællessang og 
klassisk musik er helt uforlignelig. Vi griber bolden i Øster Nykirke og Vonge Kirker 
og inviterer til fællessang en gang i måneden! Vi kommer til at synge primært fra 
Højskolesangbogen.  
 
I denne første sæson vil sangcaféen finde sted udelukkende i Vonge Kirke, da 
Øster Nykirke Kirke er lukket p.g.a. restaurering. Vi mødes i Vonge Kirke kl. 19.00 
– 20.30. Jeg vil hver gang byde ind med et tema og vælger nogle sange, der 
understøtter dette tema. Så er der kaffepause, og efter pausen slutter vi med at 
synge sange efter ønske fra de fremmødte. 
 
Datoerne for sangcaféen er følgende:

I 2021: 
Tirsdag den 7. september 
Torsdag den 7. oktober 
Tirsdag den 2. november 
Onsdag den 1. december 
 
I 2022: 
Tirsdag den 8. februar 
Onsdag den 9. marts 
Tirsdag den 5. april 
Onsdag den 4. maj

 
Jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod dette nye tiltag, og glæder mig til at se Jer!

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

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

N Y T   T I L T A G 
Sangcafé – fællessang i bedste Phillip Faber stil

 
Corona pandemien har om noget medført ensomhed og isolation, og vi glæder 
os usigeligt til igen at kunne dyrke fællesskabet. Det var en stor glæde for rigtig 
mange mennesker at følge fællessang på DR1 hver morgen samt fredag aften 
under nedlukningen. Phillip Faber, dirigent for DR Pigekoret, blev særdeles popu-
lær på grundlag af disse programmer. Hans smittende glæde for fællessang og 
klassisk musik er helt uforlignelig. Vi griber bolden i Øster Nykirke og Vonge Kirker 
og inviterer til fællessang en gang i måneden! Vi kommer til at synge primært fra 
Højskolesangbogen.  
 
I denne første sæson vil sangcaféen finde sted udelukkende i Vonge Kirke, da 
Øster Nykirke Kirke er lukket p.g.a. restaurering. Vi mødes i Vonge Kirke kl. 19.00 
– 20.30. Jeg vil hver gang byde ind med et tema og vælger nogle sange, der 
understøtter dette tema. Så er der kaffepause, og efter pausen slutter vi med at 
synge sange efter ønske fra de fremmødte. 
 
Datoerne for sangcaféen er følgende:

I 2021: 
Tirsdag den 7. september 
Torsdag den 7. oktober 
Tirsdag den 2. november 
Onsdag den 1. december 
 
I 2022: 
Tirsdag den 8. februar 
Onsdag den 9. marts 
Tirsdag den 5. april 
Onsdag den 4. maj

 
Jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod dette nye tiltag, og glæder mig til at se Jer!

Organist Inge Hermann



Øster Nykirke kirke

Døbte:

Døbte:

Begravede / bisatte:

Begravede / bisatte:

Vonge kirke
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16. maj:
Ida Middelbo Rand

5. juni:
Liva Volfgang Skovgaard

20. juni:
Hjalte Frisesdahl Hansen

Ingen

19. maj:
Otto Hilmer Kristensen

Ingen
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk

Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk

Kirkesanger :
Esther Liboriussen

Kirkesanger :
Caroline Christensen

Kirkesanger :
Lars Petersen

Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk

Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give

Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48

E-mail:DER@km.dk
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GUDSTJENESTEGUDSTJENESTE
Dato: Helligdagens navn: Øster 

Nykirke
Vonge

22/8 12. s. e. trin. LUKKET! 9:30
29/8 13. s. e. trin. LUKKET! 9:30
5/9 14. s. e. trin. LUKKET! 11:00 v/OEL
12/9 15. s. e. trin. LUKKET! 9:30 
19/9 16. s. e. trin. LUKKET! 9:30 Høstgudstjeneste
26/9 17. s. e. trin. LUKKET! 11:00 Konfirmand-          

indskrining
     18. s. e. trin. LUKKET! 15:00 koncert
5/10 19:00 Aftengudstjeneste
10/10 19. s. e. trin. LUKKET! 9:30 v/NN
17/10 20. s. e. trin. LUKKET! 11:00
24/10 21. s. e. trin. LUKKET! 9:30 v/NN
31/10 22. s. e. trin. LUKKET! 14:00 
7/11 Alle helgens dag LUKKET! 11:00
14/11 24. s. e. trin. LUKKET! 9:30
21/11 Sidste s. i kirkeåret LUKKET! 11:00 v/NN

28/11 1. s. i advent LUKKET! 10:00 Musikgudstjeneste

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 re-
novering.
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Dato: Helligdagens navn: Øster 
Nykirke

Vonge

22/8 12. s. e. trin. LUKKET! 9:30
29/8 13. s. e. trin. LUKKET! 9:30
5/9 14. s. e. trin. LUKKET! 11:00 v/OEL
12/9 15. s. e. trin. LUKKET! 9:30 
19/9 16. s. e. trin. LUKKET! 9:30 Høstgudstjeneste
26/9 17. s. e. trin. LUKKET! 11:00 Konfirmand-          

indskrining
     18. s. e. trin. LUKKET! 15:00 koncert
5/10 19:00 Aftengudstjeneste
10/10 19. s. e. trin. LUKKET! 9:30 v/NN
17/10 20. s. e. trin. LUKKET! 11:00
24/10 21. s. e. trin. LUKKET! 9:30 v/NN
31/10 22. s. e. trin. LUKKET! 14:00 
7/11 Alle helgens dag LUKKET! 11:00
14/11 24. s. e. trin. LUKKET! 9:30
21/11 Sidste s. i kirkeåret LUKKET! 11:00 v/NN

28/11 1. s. i advent LUKKET! 10:00 Musikgudstjeneste Kollemortenhus
Endelig sker der noget igen med 
udlejning, det glæder os!

Vi har haft generalforsamling og bestyrelsen 
ser nu således ud:

Formand: Jens A. Hansen

Næstformand: Anja Malund

Sekretær: Britta Kjær

Kasserer: Majken Malund

Medlemmer: Erik Jensen, Jane Munkega-
ard, Anders Christiansen

Suppleanter: Kurt Hansen, Martin Sørensen

Booking/udlejning af huset:                  
Mona Christiansen

Nummer til udlejning er: 40 24 70 17

Vi har haft hovedrengøring inden den første 
udlejning i år, så alt skulle være i den fineste 
orden.

af Ane Karine Seest Jensen

Kollemortens Supercykelskur byder 
cyklister og turister velkommen

Supercykelskuret bruges allerede flittigt af 
både byens unge, der efter en tur i Letkøb 
kan slappe af i den overdækkede del af sku-
ret, og af gæster og cyklister, der har et ”pit-
stop” i Kollemorten.

Det er Kollemorten Tømrer- & Snedkerfor-
retning ved Jens Hansen, der har tegnet og 
bygget cykelskuret og lagt vægt på gode løs-
ninger for både cykelfolket, lokale og motio-
nister. 

Der er god plads til at parkere cyklen og 
lade benene få et hvil i aftensolen - må-
ske mens  man  læser lidt om Hærvejsbyen, 
Danmarks første badeland eller Øster 
Nykirke Kirke. 

Og trænger cyklen til at få pumpet dækkene 
og strammet kæden, er der også mulighed 
for at få det fikset. 

Stort til lykke med det flotte projekt.

De tre hovedpersoner bag projektet - John Laursen, Charlotte Seest Jensen og Jens A. Hansen
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Træpiller
Gode, billige og lokalkendte

Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

Telefon:
23 48 02 92

SIKAVEJ 21 .  7160 TØRRING
TLF. 75 80 20 16

20 33 20 16

ono
● Projektering af alle former for byggeri. 

Småt som stort
● Uvildig teknisk rådgivning ved køb og 

salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk

danske praktiserende
arkitekter

A
S

Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

20
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af Frederikke og Maibritt Vessel Ahrndt Nielsen

Julemærkehjemmene - 
her gør man en forskel
Alle børn skulle være så heldige at 
få et ophold på et Julemærkehjem! 

Der er fem Julemærkehjem i Danmark, og 
de gør et kæmpearbejde. Der ligger to i Jyl-
land og tre på Sjælland. De hjælper årligt ca. 
1000 børn til at få en ny start. Her er der fo-
kus på blandt andet trivsel, fællesskab, sund 
mad og motion. Børnene er i alderen 7-14 
år, når de er på Julemærkehjem. Et ophold 
varer 10 uger, man bor på Julemærkehjem-
met i løbet af ugen, og så er man hjemme i 
weekenderne. 

Der kan være mange grunde til at tage på 
Julemærkehjem. Det kan være man bliver 
mobbet i skolen, føler sig ensom, gerne vil 
tabe sig og have nye vaner, eller på anden 
måde ikke rigtig trives. På Julemærkehjem-
mene lærer man en hel masse. Både om sig 
selv, om fællesskab, om at man er god nok 
som man er, og finde troen på sig selv.

Når man er på Julemærkehjem, går man 
også i skole. Man følger undervisningen fra 
sin egen skole, så man lærer det samme, som 
ens klassekammerater derhjemme. Under-
visningen foregår på små hold, et par timer 
dagligt. Man følger undervisningen i dansk, 
matematik og sprog. Derudover er der daglig 
motion. Det kan fx være en tur i svømmehal-
len, på gåtur eller boldspil i hallen. Man har 
også mulighed for at dyrke ekstra motion og 
samle ekstra point, der udløser en helt spe-
ciel t-shirt, ”Den røde trøje”. 

En gang om ugen, er der trivselsværksted. 
Her snakker man om mange forskellige em-
ner. Det kan fx være hvordan man har det 
derhjemme og i skolen. Det kan handle om 
brugen af sociale medier. Hvordan man styr-
ker sit selvværd, oplever venskaber og fæl-

lesskab. Hvordan man ser sig selv, og bliver 
den bedste udgave af sig selv.

På Julemærkehjemmet bor man på værelse 
med to eller tre andre børn. I løbet af sit op-
hold, kommer man til at bo med forskellige 
værelseskammerater. Hver dag reder man sin 
seng, rydder op, og holder selv orden. 

En uge i løbet af opholdet har man køkken-
tjeneste. Så er man lidt tidligere oppe end de 
andre, og hjælper med at dække bord og for-
berede morgenmaden. Efter maden hjælper 
man til med oprydning med mere. Man hjæl-
per også til ved frokost og aftensmad.

Om aftenen kan man være på værksteder, 
hvor man kan lave forskellige kreative ting. 
Man kan være i hallen, til boldspil, tage ud 
og løbe, el-
ler gå i moti-
onsrummet . 
Nogle gange 
er der spille- 
eller filmaf-
ten. Der er 
altid nogen at 
være sammen 
med, og noget 
at give sig til.

Ju l emærke -
hjemmene gør et helt fantastisk stykke arbej-
de for børnene og deres familier. Et ophold 
kan ændre alt, og have en kæmpe betydning 
i et barns liv. Desværre modtager de kun et 
ret lille offentlig tilskud, som er 2,8%. De er 
derfor meget afhængige af støtte og bidrag 
fra privatpersoner, virksomheder og fonde. 

På Julemærkehjemmenes hjemmeside www.
julemaerket.dk kan man læse meget mere. 
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Det har været en stor oplevelse. Frederikke 
har fået et stort boost, og har rykket sig på 
rigtig mange områder. Hun har fået så mange 
succesoplevelser, klaret rigtig mange store 
og små udfordringer. Udviklet sig personligt, 
og fået mod på endnu mere.  

Frederikke tog den helt rigtige beslutning, da 
hun gerne ville på Julemærkehjem. Hun har 
lært en masse om sig selv, fået smidt nogle 
kilo, fået nye venner, en masse oplevelser 
og nyt syn på mange ting. Selv om det også 
både har været hårdt og svært, at være ni år, 
og på Julemærkehjem, så har det været det 
hele værd. Det er de seje og modige børn, 
der tager udfordringen op! Vi ved godt, at det 
ikke bare en dans på roser, og de vigtigste 
skridt, er dem man tager, når man er hjemme 
igen.

Det handler om at gøre en forskel!

Frederikke fik ”Den røde trøje”

Frederikkes historie

Frederikke var på Julemærkehjem, fordi hun 
gerne ville tabe sig, få nye sunde vaner og 
finde nye venskaber. 

Frederikke fandt selv på, at hun kunne tænke 
sig at komme på Julemærkehjem. Hun havde 
set et indslag på Ultranyt, og gik selv i gang 
med at undersøge hvad det var. Vi søgte for-
skellig information, og fandt ud af, at det lød 
som noget rigtig godt. Vi fik de nødvendige 
papirer udfyldt, og en ansøgning blev sendt 
af sted. 

Glæden var stor, da vi fik svar om, at Frede-
rikke blev tilbudt et ophold. Pludselig var der 
et afbud, så i stedet for et halvt års ventetid, 
så skulle vi være klar i løbet af et par uger. 
Nu var det nu.

Sommerfuglene i maven, var kæmpestore, 
den søndag vi kørte til Julemærkehjemmet i 
Kollund. 

Nu har lokalrådet fået svar fra DOMEA, der kommer til at stå for byggeriet og udlejningen 
af de nye lejeboliger, der er planlagt på Vestvangen i Vonge. 

Man forventer at opføre 10 lejeboliger hver med en størrelse på 89 kvadratmeter. Ifølge pla-
nen forventes byggeriet at gå i gang 1. september 2022 og afsluttes omkring 1. december 
2023. 

Da byggeriet endnu ikke er påbegyndt, er afdelingen derfor heller ikke oprettet i deres udlej-
ningssystem. Man kan derfor ikke finde information om boligerne på deres hjemmeside. Det 
forventes, at der vil kunne gå et halvt til helt år, før afdelingen forefindes i deres udlejnings-
system. 

Hvis man ønsker at komme på venteliste til disse lejeboliger skal man kontakte DOMEA’s 
kundeservice på telefon 76 64 64 64. Jeg er sikker på de også kan være behjælpelige med 
andre relevante spørgsmål angående de nye lejeboliger.

af Keld Nielsen
NYE LEJEBOLIGER I VONGE
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Som noget nyt prøver radioamatø-
rerne i EDR Billund og Omegn at 
arrangere Julemærkemarch i Kol-
lemorten. Hvorfor så lige en klub fra 
Billund?

Jo, egentlig var klubben hjemmehørende i 
Give med navn EDR Give og Omegn, men 
kommunens modvilje mod opsætning af an-
tenner gjorde at vi flyttede til Billund, hvor 
vi i forvejen have et klubhus og en tilladelse 
til at opsætte antenner, som er nødvendig for 
udøvelsen af vores hobby.

Da Julemærkemarchen er et rigtig godt ar-
rangement at støtte, er vi i klubben blevet 
enige om at det ville vi gerne være med til. 
Vi får intet økonomisk ud af det, da over-
skuddet ubeskåret går til Julemærkefon-
den, altså Julemærkehjemmene i Danmark. 
Folkene der hjælper til, får intet for deres 
arbejde. Det eneste der bliver modregnet, 
er prisen på trykning af diplomer og fremstil-
ling af medaljer. Desuden bliver der på visse 
startsteder serveret en kop kaffe eller gløgg 
og nogle æbleskiver, som også må trækkes 
ud af overskuddet. Det er mit håb at vi her 
kan få disse ting sponsoreret på en eller an-
den måde, så hele overskuddet kan sendes 
til Julemærkehjemmene.

Der vil blive to ruter på marchen, 5 km og 10 
km. Ruterne er lavet og der vil være afmærk-
ning på ruterne med pile og skilte.

Der er startsteder over hele landet, men her i 
omegnen er det Grindsted, Herning, Horsens 
og Vejle. Vi syntes, der manglede noget midt 
imellem, så derfor valgte vi at gøre det i Kol-
lemorten. Det er vores håb at rigtig mange 

af Lars Henneberg
Formand for EDR Billund og Omegn

Julemærkemarch i 
Kollemorten

vil støtte vores arrangement, så vi kan sende 
en god portion penge afsted til Julemærke-
hjemmene, som gør et stort arbejde for børn, 
der f.eks. har et lavt selvværd, er blevet mop-
pet, har svært ved at få kammerater og ven-
inder. 

Der kommer infohæfter frem som vil blive 
lagt bl.a. hos købmændene, og der kan man 
se alle startsteder i Danmark og se at Kol-
lemorten (startsted nr. 10) også er nævnt. 

Hæfter og materialer bliver sendt til os fra 
Julemærkefonden. Men man kan allerede nu 
gå ind på www.julemaerkemarchen.dk og se 
nærmere. 

Der vil i hæftet være en adresse, hvor man 
kan tilmelde sig og et telefonnummer man 
kan ringe til for mere information.

Marchen foregår den 6. december 2021. 
Start fra kl. 9.00 - 11.00.

Pris ved tilmelding og køb inden 15/11

Startkort med medalje kr. 70 kr.  

Startkort (støtte) kr. 30 kr. 

Pris ved køb på startstedet 

Startkort med medalje kr. 80 kr.  

Startkort (støtte) kr. 40 kr.

Alle priser er minimumspriser – du må gerne 
betale mere som gave, da der jo er tale om en 
velgørende indsamling.

For de, der evt. har en TRIM bog vil der også 
være et stempel.

Vi håber på at jer til marchen!
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Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:

● Vi venter ofte på noget eller nogen
● Vi leder ofte efter noget
● Vi er ofte tilbage ved “afsender”
● Vi har en stresset hverdag
● Vi vil gerne undgå at lave noget som er spild
● Vi vil gerne opfylde kundernes behov
● Vi vil gerne højne produktiviteten

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

Lean-implementering - når det virker

Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge
Tlf. 2255 9030 - mail: erna@storgaardinnovation.dk
web: www.storgaardinnovation.dk

Verners Køreskole
Mosevej 1

7173  Vonge

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

A. M. Rengøring
Er der beskidt så kommer vi tit

Ausra

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586

Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge

Danmark

Ledig

Undgå fravær i skolen til køretimer
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Ledig

Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

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

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

JM
Grave-Boreteknik ApS

“GODT HÅND-
VÆRK 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

Har du lyst til at annoncere Har du lyst til at annoncere 
i Foreningsbladet?i Foreningsbladet?

NNår du støtter Foreningsbladet er du med til at udvikle år du støtter Foreningsbladet er du med til at udvikle 
og vedligeholde sammenholdet i nærmiljøet. Her er nyt og vedligeholde sammenholdet i nærmiljøet. Her er nyt 
fra købmænd, skole og børnehave, og oplysninger om de fra købmænd, skole og børnehave, og oplysninger om de 

forskellige foreninger.forskellige foreninger.

SSkulle du have lyst til at få en annonce i bladet vil kulle du have lyst til at få en annonce i bladet vil 
du første gang du annoncerer have mulighed for du første gang du annoncerer have mulighed for 

at få en halv side i bladet, hvor du kan fortælle om at få en halv side i bladet, hvor du kan fortælle om 
din virksomhed - helt gratis.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

BBladet trykkes i 1000 stk. - kommer ud til 775 husstande i ladet trykkes i 1000 stk. - kommer ud til 775 husstande i 
sognet - bladet bliver også lagt ud hos mange sognet - bladet bliver også lagt ud hos mange 

institutioner og annonsører i området og oplandet.institutioner og annonsører i området og oplandet.

Når du støtter Foreningsbladet er du med til at udvikle 
og vedligeholde sammenholdet i nærmiljøet. Her er nyt 
fra købmænd, skole og børnehave, og oplysninger om de 

forskellige foreninger.
Bladet trykkes i 1000 stk. - kommer ud til 775 husstande i 

sognet - bladet bliver også lagt ud hos mange 
institutioner og annonsører i området og oplandet.

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.
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Tilbage i 2013 startede Lars Maind-
al som bilforhandler. Hans første salg 
begyndte med, at han havde købt 2 
gamle BMW’er og solgte dem på en 
parkeringsplads i Vejle til 20.000 kr. 
stykket. 

Men han ville gerne finde et sted at sælge 
sine biler. Lars boede på daværende tids-
punkt i Vejle, men valget faldt på Vonge da 
han så, at et tømrerværksted med bolig ved 
siden var til salg. Da han samtidig havde hørt 
at Vonge var en god by at bo i, var beslutnin-
gen om at flytte hertil nem at tage. Han flyt-
tede hertil i 2017 og i dag bor han her sam-
men med sin kæreste og lille datter på 8 mdr.

Lars fik bygget det forhenværende tøm-
rerværksted om, så der nu både er plads til 
klargøring og showroom. Han forhandler ho-
vedsagelig tyske bilmærker som BMW, Seat, 
Mercedes, VW, Audi og Skoda. Han mener, 
at de tyske biler har en god kvalitet, er meget 
driftssikre og har et fedt design. Lars køber 
sine biler på auktioner og hos andre bilfor-
handlere. Han henter også mange af sine bi-
ler i Tyskland.  

af Gitte Volsmann Keller
Maindal Auto

Lars ønske om at være selvstændig handler i 
høj grad om at kunne træffe sine egne beslut-
ninger. At give kunderne en rigtig god ser-
vice er meget vigtig. Det at Lars bor lige ved 
siden af forretningen gør, at han kan holde 
åbent både tidligt og sent. Derfor skal man 
booke en tid inden man kommer. Hermed får 
kunderne mulighed for at komme lige når det 
passer dem allerbedst. Den enkelte kunde 
kommer i fokus og får en rigtig god service. 

Lars har i dag et bredt udvalg af tyske biler, 
så står du og mangler en ny bil kan du da lige 
køre forbi, se hjemmesiden www.maindal-
auto.dk eller tjekke hans Facebookside, hvor 
du kan se de nyeste indkøbte og solgte biler.
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Søndag d. 5. september  Kondiquiz og bagekonkurrence

14.00-16.30  Kondiquiz og bag den flotteste kage konkurrence

15.30-16.30  Buchs ølvogn åbner

Torsdag d. 9. september Stort reklamebankospil i Vonge-Kollemorten Hallen

17.30    Dørene åbnes

18.30   Spillet starter. 

   I pausen serveres kaffe og kage

   Alle drikkevarer SKAL købes i hallen

Fredag d. 10. september  Live musik og Vonge dyst

18.30                                     Buchs ølvogn åbner

18.30                                     Vedelsborg sælger mad

18.30                 Vonge dysten starter

21.00-23.00                         Live musik i teltet ved JB & Rix

19.00                 Tilmelding til rafleturnering. (Pris 20 kr.)

20.00                 Sprutbar åbner

20.30-21.00                         Billetafhentning til lørdagsfest (købt over nettet) 

20.00-22.30                Hoppeborge for børn

20.30                 Rafleturnering starter

23.30                 Tak for i aften

HØSTFEST PROGRAM 2021

Vi glæder os til at se jer til en festlig og fornøjelig høstfestuge.

Vi forholder os til Corona restriktioner på aktuelle tidpunkt, så et max antal 
deltager kan komme på tale

Ret til ændringer forbeholdes.

Arrangør.: Høstfestudvalget
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Lørdag d. 11. september  Morgenkaffe, Optog, Fugleskydning og Festaften

9.00   Gratis kaffe og rundstykker i Vonge-Kollemorten Hallen

11.30                                      Optog fra Brødbæk på Mølgårdvej med afgående

                                                fuglekonge Kim Dresler

12.00                                      Optoget når festpladsen (Vonge-Kollemorten hallen)

                                                Stemmesedler uddeles

12.00                  Pandekager med diverse fyld kan købes på festpladsen

12.30                  Hoppeborge for børn

13.00                   Fugleskydning starter ved Kim Dresler

                                                Hoved - serieskydning ligeledes

13.00-14.00                          Borddækningskonkurrence – pynt bordet til aftenens fest 

                                                Præmie til det mest opsigtsvækkende bord (Ingen sand)

16.00                  Festpladsen lukker

18.30                  Dørene åbnes til aftenfest i hallen. Billetpris: 300 kr.

                  Buffeten leveres i år af Restaurant Vedelsborg (Vejle)

19.00                  Velkomst og let musik under spisningen

20.30                  Præmieoverrækkelse. Ny fuglekonge udråbes

21.00                  Torben Chris underholder

21.30                  ”Drengene” spiller op til dans.

01.30                   Musikken og aftenfesten slutter. 

                                                Rundstykker kan købes. Tak for i år

°	 Billetter købes via bankoverførsel.

°	 Hvis man ønsker at sidde flere personer sammen, samler én pengene og overfører 
til konto 9560-6130284351. Ved overførslen skrives antal personer og navn på dig, 
der bestiller.

°	 Billetter SKAL betales senest onsdag d. 1. september 2021.

°	 Efterfølgende kan billetter afhentes hos Didde Lundfold enten torsdag til banko 
eller fredag aften ved Vonge-Kollemorten hallen.

°	 Entre 125 kr. uden mad (kan være forsalg er en nødvendighed grundet Corona-
Spørgsmål ang. billetter kontakt:       
Didde Høst Lundfold tlf. 21975650 el. Zenja Therkildsen tlf. 20769279

°	 INGEN ADGANG FOR UNGE UNDER 16 ÅR   

°	 LEGITIMATION SKAL FOREVISES VED INDGANGEN

°	 INGEN UDSKÆNKNING TIL UNGE UNDER 18 ÅR

°	 DRIKKEVARER SKAL KØBES I HALLEN
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KKOOLLLLEEMMOORRTTEENN
TTØØMMRREERR  OOGG  SSNNEEDDKKEERR

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

7580 3398
alt i tømrer- og snedker-

arbejde udføres

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

PV Trætrapper
Snedkermester Per Vestergaard
Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge
Tlf. 75 80 37 75 ● Mobil 40 63 36 93

Trætrapper fremstilles efter mål

v/ Michael Kjær     Nordvangen 50, 7173 Vonge     M.  20 49 29 78     www.smkbyg.dk

 

Restaurant Ålbækken 

www.aalbaekken.dk 

restaurantaalbaekken@gmail.com 

Ålbækvej 20, Thyregod, 7323 Give 

Tlf. 30 51 09 64 

Følg os løbende ved tilmelding til vores nyhedsbrev via oven-
nævnte hjemmeside. Vi er også på facebook. 
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske 
vine – mad ud af huset – dejlige kaffer - salg fra vinkælder 
med udsøgte specialiteter. 

Ledig

Øster Nykirke Idrætsforening
Din lokale idrætsforening i Vonge-Kollemorten området

Her er plads til alle indenfor fodbold, håndbold, 

gymnastik og badminton.

Stor tak til alle frivillige!
Se mere på www.ønif.dk

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

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

Mere end 20 års erfaring

Omhyggelig og ærlig rådgivning af Mie Bjarnholt

www.bjarnholtgardiner.dkTlf. 75 80 34 34 7173 Vonge. .
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af Lene D. Sørensen
Nyt fra Gymnastik i ØNIF
Vi er ved at være klar til en ny sæson og vi håber, at vi slipper for corona-
restriktioner og andre afbrydelser, så vi til foråret 2022 kan ses til forårsopvis-
ning. Vi glæder os til at komme i gang. Alle hold starter i uge 34.

Hold Ugedag Tid Trænere Opstart
Forældre/barn Onsdag 17-18 Nini og Helene 25.8.2021
Tumlinge  
Årgang 2017/2018

Torsdag 17-18 Lene og Julie 26.8.2021

Hoppelopperne  
Årgang 2016/2015

Tirsdag 16.45-

17.45

Jeanette og Ida 24.8.2021

Spring 0-3. klasse Mandag 17.15-

18.15

Henning-Verner og Michael 23.8.2021

Spring 4. klasse og op Mandag 18.15-

19.30

Henning-Verner og Michael 23.8.2021

Danseholdet  
0-3. klasse

Mangler  
instruktør 

Rytmehold  
4. klasse og op 

Mangler  
instruktør

Puls og Styrke Tirsdag 19–

19.50

Lisbet 24.8.2021

Svedige mænd Torsdag 19.30-

21.30

Torben 26.8.2021

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Holdoversigt ØNIF Gymnastik 2021/2022

Indkaldelse til Generalforsamling
Vonge Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling 

torsdag d. 16. september, 2021 kl. 19.00 i Vonge Kollemorten-Hallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest d. 5. 
september 2021 med tydelig underskrift fra forslagsstiller.

 

www.vongenet.dk 
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For seniorspillerne, blev det desværre heller 
ikke til meget spilletid i hallen. Derfor håber 
vi at den kommende sæsonvil blive uden Co-
vid-19 afbrydelser.

De senior, der havde betalt for en bane i den 
forgangene sæson, vil få muligheden for at 
leje en bane i den kommende sæson til halv 
pris.

Opstart af badminton 2021/2022: mandag 
d. 13.09.2021

Opstart kl. 17.00, her vil Kevin Byskov stå 
for træningen, der vil være mulighed for at 
låne en ketcher og bolde.

Opstart kl. 19.00, hvor der trækkes lod om 
banetiderne, i hallens cafeteria, en bane ko-
ster 1.000 kr. for en sæson.

Man står selv for banen og fjerner selv net-
tet, hvis banen ikke er booket efter ens tid. 
Der er ikke tilknyttet træner.

Der vil være banetider kl. 18.00-19.00, 
19.00-20.00, 20.00-21.00 og 21.00- 22.00.

Håber at se mange i hallen. God sommer!

Endnu en sæson blev præget af Covid-19 
i vores junior badmintonafdeling. Efter ned-
lukning i december fik vi lov til at starte igen 
26. april 2021. Normalt ville vi afslutte sæ-
sonen på denne tid af året, men i denne noget 
specielle situation valgte vi at forlænge sæ-
sonen lidt. Vi havde derfor afslutning 7. juni, 
hvor vi afholdt klubmesterskabet. Vi spiller 
i tre klasser hhv. U10, piger ældre end U10 
samt drenge ældre end U10. Der blev spillet 
mange gode kamp, og særligt i U10 gruppe 
var der stor konkurrence om mesterskabet 
med 6 spillere i denne kategori. Klubmestre i 
de tre kategorier blev:

af Klaus Mogensen
på vegne af bestyrelsen

Badminton

U10: 

Bertram Langthjem Würtz
Piger ældre end U10: 

Lina Skovgaard
Drenge ældre end U10: 

Emil Højen Jakobsen

Senior

Junior

Efter færdigspillet klubmesterskab var spil-
lere og deres familier inviteret på pizza, hvor 
vi kunne sidde udenfor og nyde pizzaer og 
det fantastiske vejr. Tak til alle, der deltog og 
tak til spillerne for denne sæson. Og så ser 
vi frem mod sæsonen 2021/2022 og kryd-
ser fingre for at Covid-19 ikke er noget, der 
kommer til at fylde.
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Så er der gang i 
håndbolden i ØNIF igen!
af Pia Hansen

Men vi har brug for hjælp!!
Først og fremmest vil vi gerne takke 
Trine Langthjem, Michelle H. Buch og 
Casper Lerager for deres store arbejde i 
håndboldbestyrelsen de sidste par år! I har 
virkelig gjort det godt – og været en kæmpe 
støtte for denne bestyrelse. Så tak for 
arbejdsindsatsen!!

I den kommende sæson står vi desværre 
og mangler trænere, til ungdomsholdene, 
og spillere til dameholdet i Serie 2. Vi 
håber derfor, at der sidder et par stykker, 
som kunne være interesseret i, at tage del i 
håndbolden i ØNIF!

Ungdom

Trille-trolle er for børnehavebørn og deres 
forældre. Her vil Pia Hansen stå for leg og 
sjov med bold, på lørdage kl.10-11. Hold 
øje med ØNIF’s facebookside for datoer til 
Trille-trolle.

U9 – 2.-3. klasse – vil Stine og Mia Redsted 
står for træningen. Det bliver tirsdage kl.16-
17.

Vi mangler desværre trænere til følgende 
hold:

U7 – 0.-1. klasse – vi én træner og evt. et 
par hjælpere – afhængig af holdets størrelse. 

Træningstidspunktet vil være torsdage 
kl.16-17.

På sigt kommer vi også til at mangle én 
træner til U11 – 4.-5. klasse. Sig derfor 
til, hvis det lige er noget for dig! Andreas 
Laursen er hjælpetræner på holdet. 
Træningstidspunktet bliver tirsdage kl.17-
18.

Så har du lyst til, og 
mulighed for at give områdets børn nogle 
håndboldoplevelser i den kommende sæson, 
hører vi meget gerne fra dig J Kontakt 
formand, Gry Andersen på 25 43 26 33, ved 
spørgsmål eller interesse i en trænertjans.

Uden trænere, ingen hold L Trænerkurser 
vil blive tilbudt, hvis dette ønskes.

Håndboldkaravanen

Igen i år samarbejder håndboldbestyrelsen 
med skolen om, at få håndboldkaravanen til 
Øster Nykirke – dette bliver i uge 35. Her 
kan indskolingsbørnene prøve kræfter med 
håndbold, på en sjov og legende måde. Og 
mellemtrinet får spillet en masse håndbold, 
hvor kampgejsten plejer at være i top!

Vi glæder os til denne dag!

Senior

Trine Langthjem vil fortsat stå for BOLD 
hver torsdag i den kommende sæson. Der 
trænes kl.18.30-20.00. Her kan alle være 
med – der er svedgaranti og smil på læben.

Gry Andersen og Pia Thomsen vil stå for 
ØNIF’s serie 2 hold på damesiden. Der 
trænes tirsdage kl. 19-21 og torsdage kl. 
20-21.30.

Her vil vi rigtig gerne se nye og/eller 
tidligere spillere, for at holdet kan fortsætte 
i den kommende sæson!

Så prik til naboen og kom til håndbold i 
hallen. HUSK de første 3 gange er gratis.

Holdene starter op i uge 33 – undtaget er 
U7. Dette hold starter først op i uge 36.
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RESTAURANT ÅLBÆKKEN

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64
restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

•  A la carte - og selskaber 
 op til 50 pers.
•  Fredagsbøf
• Pizza onsdag og torsdag
•  Mad ud af huset
•  Firmamøder

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

ÅLBÆKKEN
Åbent onsdag-søndag 17.00 - 21.00

 alle ugens dage åbent for selskaber

Julefrokost 2014
remoulade og citron

Røget laks med røræg og asparges
Tarteletter med høns i asparges

Ribbenssteg med rødkål
Ris a’la’mande med kirsebærsauce

 
Fiskeanretning 

 

(hvidvinsdampet laks med rejer og kaviar 

 

samt store tigerrejer på tang)
Mørbradbøf med champignonstuvning

Hamburgerryg med grønlangkål
Andesteg med rødkål

Ris a’la’mande med kirsebærsauce

illæg for brød og smør 20,00 kr.

Mortensand
230,00

 
kr.

Husk at bestille bord i god tid til mortensaften
Ud af huset kr. 190.-

Ud af huset kr. 180.-

Ud af huset kr. 225.-

 Vi servererbåde søndagog mandag

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Vores vejbod med egne lokale og økologiske  
varer, har åbent døgnet rundt, 365 dage om året. 

Friske økologiske æg,  
kartofler, pluk-selv blomster og håndværk.

Op til jul sælger vi også juletræer og pyntegrønt.

Hammervej 28 • 7173 Vonge • Tlf: 76709191
www.tinnetgaard.dk • info@tinnetgaard.dk

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

VELKOMMEN TIL  TINNETGAARD
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af Hanne Hansen
Nyt fra Club 99

Den 8/6 havde vi grilldag ved Petanquebanen. Det var en rigtig hyggelig 
dag, hvor 21 glade mennesker mødte op.

Herunder et nyt program, som vi håber, vi får lov til at gennemføre. 
 
2021 
16/9 Grill ved Rørbæk sø 
30/9 Mette og Poul Nørup: cykeltur Esbjerg - Rom 
14/10 Kaj Brødbæk: Fabrikseventyr 
28/10 Jan Svendsen: Brunkulslejerene 
11/11 Gunner Jensen: cykeltur Buen Camino 
25/11 Dorthe Volck Poulsen: optakt til jul og Dorthes provsti 
 
2022 
6/1 Ole Peter: sangeftermiddag 
20/1 Generalforsamling 
3/2 Bowling 
17/2 Kollemortenhus: Olsen Trio 
3/3 Lasse Balsgaard: om Julemærkehjemmet, Kollund 
17/3 Forårsfest: Steen Nielsen 
28/4 Besøg i Brunkulslejren 
12/5 Udflugt: VW Museum, Ulfborg 
9/6 Grilldag ved Petanquebanen
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23. sept. opstart med boller og lagkage

7. okt. efterårskrans. medbring div. ting

 male på sten

21. okt. juletræspynt div.

4. nov. julekort/ til og fra kort

18. nov. adventskrans/dekoration

2. dec.  juleafslutning kl. 12 00

Medbring kage/kaffe købes til 10.00 kr.

Håber vi ses!

Æ›lilleklub
Så starter Æ’lille Klub op igen – 
kom og vær med hver anden torsdag 13.00-16.00

af Astrid Jensen

Teatergarderoben

Vi er her stadig – i kælderen på Hær-
vejscentret. Desværre  men en lidt reduceret 
bestyrelse, idet 2 er stoppet og det lykkedes 
ikke ved vores generalforsamling at finde 2 
nye medlemmer.  Så har du lyst at være en 
del af garderoben skal du være så hjertelig 
velkommen.  Vi skiftes til at have tirs-
dagsvagten og altid to sammen. 

NU efter næsten 1½ års ufrivillig dvale dvs. 
kun åben efter aftale, håber vi på normale 
tider igen. Så fra skoleårets start, vil vi igen 
være klar til at servicere jer når der skal 
laves revy, teater, polterabend, osv.  Vi er 
der hver tirsdag mellem 19-21.

Vores gamle hjemmeside er lukket men en 
ny er under opbygning.  
Se den her: www.Teatergardroben.dk
34
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Kirstein er født her for godt 95 år siden, jeg 
kom hertil for godt 60 år siden. Et langt liv 
med 5 skønne børn i løbet af 7 år. Dyr og 
jord – gode hjælpsomme naboer – både før 
og nu. Et aktivt liv med familien og Kirstein 
som sognefoged og bestyrelsespost i DLG.

Da vi solgte køerne, blev der mere tid til fe-
rie – Skagen, Bornholm, Norge og weeken-
derne med børnene.

Og så kom vi til Vonge og Karen Jeppesen 
sagde: ”Engang så vi aldrig Kirsein og Inger 
i Vonge, nu kan vi ikke blive fri for dem!”

Så nu vil jeg gerne sige TAK til jer alle i 
Vonge og Kollemorten, til Club 99, som vi 
har haft så megen glæde af, dejlige udflugter, 
fester, kampe i kroket osv.

af Inger Mølgaard
Det er vemodigt

Det er gode minder vi har med os når vi nu 
flytter til Rosengården i Vinding.  Der var 
plads nu og Else bor jo ikke så langt derfra.

Men igen tusinde tak til vore venner herom-
kring. Vi har også haft så god – ja, enestå-
ende – hjælp fra hjemmeplejen her. Så hvis I 
ser dette: tusinde tak for de sidste år.

God sommer

Med taknemmelig hilsen Kirstein og Inger 
Mølgaard.

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

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

Her findes det en hjertestarter:
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Foreningsbladet har modtaget nedenståen-
de indlæg fra Inger Mølgaard sammen med 
en lille donation til Club 99 og Foreningsbla-
det. Vi takker for indlægget og donationen 
og ønsker Kirstein og Inger alt godt i frem-
tiden.
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100 km. på 24 timer, Helle, Pernille, Ulla og Hanne100 km. på 24 timer, Helle, Pernille, Ulla og Hanne


