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Årets konfirmander

Glædelig jul

Sidder her i begyndelsen af november og laver blad, uret er flyttet en time tilbage og det er nu
rigtig mørkt de ude om aftenen. Men nu kan man begynde at glæde sig til den kommende jule
tid og det som følger med. Denne gang har vi i bladet om Julemærkemarchen, Høstfest i en
post corona tid, hilsen fra børnehaven Kolbøtten, lidt om Tinnetgaard, Spejderne har fået en
ny leder, pilgrimsvandring på Caminoen, noget fra gårdboden VIOLA, Fastelavn, Kiledegård
Anlæg, sundhed, eftertanke og lidt igen fra vore lokale foreninger.
I ønskes alle en rigtig god jul & et godt nytår!
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Stafetten
Bygade 58.
ved Nini Juul Jørgensen

P

å Bygade 58 i Vonge bor Nini,
33 år, sammen med sine 3 børn, Isa
på 10 år, Vic på 6 år og Neo på 2 år.
Her har vi boet siden april 2017 og vi elsker
det. Før boede vi i Hedensted, men det blev
tid til at finde noget andet, og da Nini selv
er vokset op i Kragelund ikke langt herfra,
var ønsket at finde et sted i en lille by med
et godt fællesskab. Nini havde ellers aldrig
hørt om Vonge før veninden Kristina fortalte om hvor fantastisk Vonge er. Og da vi så
fandt huset, måtte det jo bare blive Vonge.
Hvilket vi ikke har fortrudt i et sekund siden hen. Nini er nok en de fleste i området

kender, da hun arbejder
hos Vores Købmand i
Vonge og derudover sidder
i Lokalrådet samt Vonge & Omegns Borgerforening. De to store børn går på vores fantastiske skole Øster Nykirke skole i hhv. 4.
og 0. klasse. Neo, som er den mindste, har 3
måneder tilbage hos den skønneste dagplejemor, Sanne, inden det er hans tur til at starte
i børnehaven. Det bliver trist ikke mere at
skulle ud til Sanne og Peter hver dag, men
som vi alle ved, bliver børnene alt for hurtigt
store og klar til nye udfordringer.

Stafetten gives videre til:
Karin & Per Hannibal
Mosevej 11 , Give
Konfirmand billede på forsiden af årets konfirmander:
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, fra venstre (stående) Rasmus Behrens, Patrick Svensson Halkjær, Anders Bjarnholt
Wittendorf, Victor Brix Heine Rasmussen, Rasmus Alling Nørtoft, William Gordon Pladsbjerg, fra venstre (siddende)
Matilde Vingum Jensen, Melanie Vingum Jensen, Ida Marie Norup Rasmussen, Emmelie Vestergaard Bertin, Matilde
Thomhav Brødsgaard, Frida Frank Hofmann, Stella Nalou Mortensen
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Copyright
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Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.
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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
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
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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
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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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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af Lars Henneberg
Julemærkemarchen som før annonceret bliver jo også afholdt her i Kollemorten. Først
et par rettelser. Datoen var forkert, det er den.
5. december og IKKE den 6. I folderen står
der det er Hærvejen 219, men det er Hærvejen 218 og som tilhører Hærvejscenteret,
hvorfra marchen går og ender. Efter samtale
med politiet, er vi blevet opfordret til at sige,
at de der går marchen bør have trafikveste
på, ellers var der ingen restriktioner fra deres
side.
Der er to ruter. En 5 km og en 10 km. På
begge ruter starter man med at gå mod Givskud (fra Hærvejscenteret til venstre). Man
følger Hærvejen hen til hvor Mosevej går
fra til venstre. Man går ad Mosevej hen til
hvor der går en markvej fra til venstre, ud for
nr.11. Man følger markvejen frem til Georgsens gård. Her deler ruterne sig. 5 km. går til
venstre ad Møllekrog, og fortsætter ad den til
man når ud til Hærvejen igen, går til venstre
der og tilbage til Hærvejscenteret.
10 km ruten fortsætter lige ud op mod Kollemortenvej, der går man kort til højre, derefter går man til venstre ud ad Grødevej. Når
man kommer frem til vejkrydset, går man til
venstre ud ad Pindborgvej. Denne vej går ud
på Springbankevej, den følger man til venstre til man når Hærvejen. Her går man til

højre op mod kirke. Man går ind til venstre
af den første indkørsel til kirken. Når man
kommer om til vestenden af kirkegården, går
kirkestien ud mod markerne til venstre. Den
følger man ned gennem præstegården ud på
Springbankevej, hvor man går til højre. Den
følger man til man når til Torphøjvej, der går
man til venstre og følger den tilbage mod
Kollemorten. Når man når til T-krydset ved
Industrivænget, går man kort efter til højre
for at komme ind på Banevænget til venstre.
Når man kommer forbi nr. 15, går man til
højre og rundt langs købmanden og går over
fodgængerfeltet over Kollemortenvej. Derefter følger man Hærvejen tilbage til Hærvejscenteret.
Der vil være sat pile op, hængt minebånd op
langs ruten og skiltet, hvor ruten deler sig.
Vi opfordrer til at man ikke efterlader eventuelle dåser, flasker, papir eller andet affald
på ruten, men tager det med tilbage til startstedet. Vi går nogle steder på folks private
områder, og det skal der tages hensyn til, og
også til naturen. Vi ønsker alle en god tur, og
håber, der kommer mange så der bliver en
god sum penge til Julemærkehjemmene.

- EN GOD SAG AT GÅ FOR -
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Høstfest - i en post-coronatid
af Mikael Gadeberg
på vegne af Høstfestudvalget

I september måned blev det endelig tid til,

kedelige Corona-tid!

Mens mange på den ene side trængte frygteligt til at komme ud at møde folk, så var vi
også beviste om, at nogle af os nok forsat var
lidt bekymret, for kunne det virkeligt være
forsvarligt igen at mødes på kryds og tværs?

Torsdagens bankospil var igen i år en stor
succes. Hallen blev fyldt af rigtig flotte sponsor- og reklamegevinster, som var blevet
indsamlet af vores frivillige blandt velvillige
virksomheder og privatpersoner. Da dørene
blev åbnet, strømmede der mere end 300
forventningsfulde bankogæster ind i Hallen,
hvor de med ildhu og indlevelse spillede om
alt fra citronmåner til store gavekurve.

at vi forsigtigt kunne mødes igen efter halvandet års tørke på den sociale front.

En pukkel af familiefester, runde fødselsdage, barnedåb og bryllupper var ligeledes
blevet skubbet foran os, så vi var klar over, at
Høstfesten var i skarp konkurrence.
Men holdningen var klar – fest skulle der
være!
Det var dog alligevel med tilbageholdt åndedræt, vi kiggede på antal tilmeldinger til
aftenfesten. Flere af de frivillige måtte melde
forfald, da de skulle deltage i andre arrangementer, men heldigvis sprang andre til, så
vi kunne få hjælperplanen til at hænge sammen.
Høstfestugen begyndte lidt tamt, da kun få
dukkede op til søndagens gåtur igennem
Vonge, hvor Erna ellers havde suppleret med
nogle muntre quizspørgsmål. Heldigvis var
vejret skønt og de som dukkede op, lod til at
have haft en hyggelig dag.
Som Høstfestugen skred frem, kunne man
mærke at tilslutningen voksede. Da vi nåede
onsdag aften hvor Festpladsen blev bygget
op og Hallen indrettet til fest, summede det
af liv og god stemning blandt både rutinerede kræfter og helt nye frivillige. Det kunne
ikke slå fejl! Byens sammenhold og opbakning var intakt og ikke slået i stykker af den
8

Fredag aften kunne man både opleve Vongedyst og se fodbold med vores lokale helte.
Lidt senere spillede ”JB og Rix” livemusik
for fuld udblæsning, mens der blev raflet
”Snyd” til den helt store guldmedalje. Der
var mødt rigtigt mange mennesker op – faktisk så mange, at fadølshanerne arbejdede på
højtryk for at følge med. Mens man nød sin
øl, kunne man købe sig en pølse hos Brianpølsemand, hvilket var en stor succes!
Lørdag stod i traditionernes tegn. Fælles
morgenmad i Hallen for de morgenfriske,
inden vi kunne samles på Bygaden og følge
optoget gennem byen. Der var flere fine indslag, men der er plads til endnu flere! Et par
heftige regnbyger lagde en dæmper på hoppeborgene, men de mange fremmødte kunne
søge i tørvejr under teltdugen og afvente
opklaring. Fugleskydningen blev afviklet på
fornem vis, men der skulle flere skud til end
sædvanligt inden Keld Rand kunne skyde
hjertet ned og vinde titlen som Fuglekonge
anno 2021.
Da vi nåede til Aftenfesten som kulmination
på en rigtig flot Høstfestuge, var der ca. 175
spisende gæster og yderligere ca. 60 gæster

mødte op efter maden. Det må siges at være
rigtig flot - alt taget i betragtning!
Efter maden havde vi besøg af komiker
Karsten Green, som var taget hele vejen fra
Københavnstrup for at slynge muntre bemærkninger ud over Vonge-borgerne. Størst
var dog grinene, da han imponeret havde
bemærket, at vi lokalt har en navnebror til
rimsmeden og rapkunstneren Per V. At vores lokale Per V også kan rime blev klart, da
Karsten Green havde bidt mærke i trappesnedkerens firma-slogan: ”Ska’ du op eller
ne’ – så ring til Per V.”
Aftenens band, ”Drengene”, var Høstfestdebutanter, men formåede alligevel at fylde
dansegulvet. Deres drengede charme, smarte
hår og saxofonspil gjorde flere af de unge og
halv-unge kvinder bløde i knæene.
Den allerførste gang
”Drengene” var ikke aftenens eneste debutanter. Heldigvis var det lykkedes at lokke
nogle nye gæster og Vonge-borgere med
for deres allerførste gang. Herunder har vi
tilmed lokket dem til at komme med deres
historie om deres første møde med lokalområdets flagskib, Høstfesten.
Maria og Michael
”Vi har boet her siden 2014, så det er jo mildt
sagt på tide, at vi prøver ”det der høstfest”.

Vi har primært hørt om det via den lokale
facebookgruppe. Selvom vi har vidst det var
der, siden vi flyttede hertil, og det har været
noget, som vi gerne ville, har der været ting
i vejen. Primært småfolk og mangel på pasningsmuligheder. Men nu havde vi fundet en
barnepige og datoen blev noteret i god tid.
Vi havde en rigtig god aften. Det er virkelig
alt for mange år siden, vi har været rigtig til
fest i det hele taget. Det var skønt lige at få
en svingom og få snakket med folk fra lokalområdet - både at møde nye mennesker og at
snakke med nogle af dem vi ofte render ind
i til hverdag, men i en helt anden kontekst.
Og ja, jeg håber da på, det kan blive en tradition for os at tage med til høstfest hvert år”
Bastian og Sandra
”Min kone og jeg flyttede til Vonge sidste
sommer. Vi havde ikke nogen relationer eller bekendte i området og var selvsagt noget
spændte på, hvordan det ville være at leve på
landet - ikke mindst som ”de nye” i et lille
lokalsamfund. Kort tid efter vi flyttede hertil,
blev vi budt velkommen til området af vores
gode naboer, Mikael og Nadia, som kunne
fortælle os mere om, hvad Vonge og dens beboere var for en størrelse. Det var her, at vi
første gang blev gjort bekendt med byens årlige høstfest og de tilhørende traditioner. Det
lød spændende alt sammen. Der skulle dog
gå et helt år, før vi kunne få syn for sagen.
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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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Da vi nærmede os september, lå der pludselig et brev i postkassen med en oversigt over,
hvem der skulle hjælpe med hvilke opgaver
til høstfesten anno 2021. Til vores overraskelse figurerede vores navne på bl.a. oprydning og hegnsopsætning, og det lød heldigvis overkommeligt. Vi var faktisk rigtig
glade for at blive inddraget på denne måde,
og det viste sig, at det var vores kære naboer,
som vi kunne takke for at have skrevet os på
listen i al hemmelighed.
Vi kiggede forbi høstfesten lørdag eftermiddag, efter at have set det berygtede optog om
formiddagen, og oplevede straks høj stemning og glade mennesker trods regnskyl.
Efter et par timers introduktion til de igangværende aktiviteter og de første håndtryk
med nye mennesker, kunne vi allerede sige,
at alle var meget imødekommende. Om aftenen holdt konen sig hjemme med datteren,
mens jeg tog ind for at høre musik og slukke
tørsten, og også her følte jeg mig velkommen
og godt taget imod. Det var en rigtig hyggelig aften.
Generelt må vi som tilflyttere sige, at det er
fantastisk at komme til en by, hvor sådan et
koncept lever i bedste velgående, og vi glæder os meget til forhåbentlig at deltage igen
næste år. Der er flinke folk i Vonge, og de
fester også på flinkeste vis. Tak for et godt
førstehåndsindtryk skal det lyde herfra!”
Lone og Birger
”Vi er tilflyttere i Vonge, så da foreningsbladet kom i postkassen, blev det naturligvis
læst. Der skulle snart være høstfest.
Skal vi til høstfest? Selvfølgelig skal vi til
høstfest, sådan cirka lød ordene.
Høstfesten startede for vores vedkommende
fredag aften. Vi gik på festpladsen i god tid
før rafleturneringens start. Vi mødte nogle
få kendte ansigter, da vores datter har spil-

let håndbold i Vonge nogle år, før coronaen
lukkede for dette. Vi købte et par øl, Lone
faldt i snak, og jeg gik om til fodboldkampen. Efter et par ture til ølvognen, var det tid
til rafleturneringen, min plan var at blive ved
til det sidste, men sagde dog til Lone, at det
kunne godt være, jeg snart var tilbage igen.
Rafleteltet var godt fyldt op, med både unge
og ældre, mænd og damer, jeg blev hurtigt
kendt som Simones far, og hyggede mig. Jeg
blev glad for bægeret jeg fik ved 1. bord, og
tog det med videre til de næste borde. Det
var der så en ung gut, der mente, ikke var
tilladt, jeg fortalte ham så, at jeg boede på
Vonge Skovvej 4, hvortil han sagde, jamen
så er du jo Simones far, og jeg spillede med
det samme bæger resten af aftenen. Han var
så en af de få der vidste, hvor Vonge Skovvej
4 ligger. Min plan lykkedes næsten, men jeg
måtte gå til baren efter øl lige før finalebordet.
Lørdag morgen gik turen til hallen til gratis
kaffe og rundstykker - hjem og hvile lidt før
optoget. Hvad skal man sige om optoget,
dem der var med, havde gjort noget ud af
det, men lille by - lille optog. Vi spiste lækre
pandekager på festpladsen, og drak dejlig øl.
Fugleskydning er noget jeg aldrig har været med til, og kendte det ikke. Men tænkte,
mon ikke, man også her møder lokale folk,
og man kan sikkert også få lidt reparationssøl. Da jeg ikke kendte noget til det, satte jeg
mig ved bordet nærmest skydeteltet, her sad
allerede nogle stykker, og jeg fandt hurtigt
ud af, at de var lokale med stort L. Så tak til
Eva og Margit, for en lille gennemgang af
stort set alle Vonges borgere.
Hjem og klæde om, og så afsted til Høstfesten. Her var vi blevet placeret ved samme
bord, som både den gamle og den nye fuglekonge, så nu ved vi hvad fugleskydning er.
Ved dette bord sad også andre lokale festglade Vongeborgere, vi havde en fantastisk af11

ten, så tak I Vongeborgere, også tak til Didde
- for go placering.
Aftenens festtale blev holdt af Michael - en
rigtig go festtale. Han fortalte bl.a., at de første par år efter han og Nadia var flyttet til
Vonge, var der ingen der vidste, hvem de var,
før de fortalte, at det var dem der boede på
Tina og Hans Jørgens ejendom, så vidste alle
hvor det var. Det kan vi nikke genkendende
til, da vi kun mødte én, der vidste hvor Vonge
Skovvej 4 ligger.
Tak for nogle fantastiske høstfestdage, ikke
mindst festen lørdag aften, dejlig mad, drikke og go musik. Vi deltager gerne igen. Flot,
flot arbejde alle I frivillige.
Hilsen Lone og Birger - dem der bor i Amdis
“gamle hus” på Vonge Skovvej 4”

Ryste posen?
Høstfesten 2021 blev brygget på en gammelkendt opskrift med fokus på traditionerne,
men trænger vi til at ryste posen? Skal der
være mere for børnene, de unge, de halv- eller helgamle? Skal vi tilbage til en hel uges
program, eller skære ned til en enkelt dag?
Skal fugleskydningen til at foregå med bue
og pil og skal vi invitere Johnny Madsen? Vi
vil frygteligt gerne have ris, ros og gode ideer! Send meget gerne en besked på Facebook
eller på diddelundfold@gmail.com.
Slutteligt vil vi bare gerne have lov at sige
tak for en god Høstfestuge, tak for opbakningen og ikke mindst tusind tak til alle de
frivillige, som har hjulpet med at afvikle alle
arrangementerne. Det er jer, som er limen,
der får lokalområdet til at hænge sammen!

Ses vi næste år?
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Efterårshilsner fra Kolbøtten
- nye ansigter i Kolbøtten

Jeg hedder Ann
Hesselholt.

Jeg har været så
heldig, at få lov
til at være Souschef i børnehaven Kolbøtten
pr. 1. oktober.
Det, der vakte
min nysgerrighed og var et af
trækplastrene i forhold til, at søge stillingen
var lokalområdet og de omgivelser Kolbøtten er i. Sikken en masse muligheder de rummer.
Efteråret er i fuld gang og bladene falder
smukt af alle de mange træer vi er omgivet af
i Kolbøtten. Bladene er blevet til meget god
leg allerede, hvor vi blandt andet har skabt
ugler og andre fantasifyldte dyr af dem.
Jeg ser frem til at vores veje krydses, på den
ene eller anden måde.

Mit navn er
Marie Hoff,
og jeg er for
nyligt startet
som pædagog
i Børnehaven
Kolbøtten.
Som pædagog
er jeg er glad
for at arbejde
i, og med, naturen. Jeg vil
gerne åbne verden for børnene og skabe indtryk, der efterlader aftryk.
Ligeledes er jeg glad for alt kreativt, især er
jeg glad for at hjælpe børn i gang med at udtrykke sig kunstnerisk og til at turde kaste
sig ud i nye eventyr, både socialt, personligt
og i forskellige aktiviteter i hverdagen. Jeg
vægter nærvær, rummelighed og omsorg
højt. Det skal være rart at gå i børnehave, for
alle børn.
Privat bor jeg sammen med min mand Palle,
og vores tre børn, i Give. Jeg glæder mig til
at lære alle bedre at kende.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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
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VI

AT LAVE DIN

Service og reparation af alle biler - også under fabriksgarantien

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

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

Hærvejens Regnskabsservice

v/Hanne Nørtoft Jensen
Hærvejen 210, Kollemorten
7323 Give
Tlf. 75803636/40872859
Pilevænget 9
20 72 70 54
Mail: h_t@jensen.mail.dk
7173 Vonge
Hjælp til bogføring, lønbehandling m.v.
Email:
deeprelax-louisecallesen@outlook.dk
i virksomheden
eller på mit kontor

Web: https://deeprelax-louisecallesen.klikbook.dk
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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

TINNETGAARD - HER SKAL
TINGENE GIVE MENING

af Karin Fasterholdt

Igennem de sidste godt 20 år har Tinnetga-

ard dannet rammen om en Bo- og Erhvervsskole for unge med særlige behov. På Tinnetgaard er der mange forskellige værksteder,
hvor eleverne beskæftiges. På det nyeste
værksted, Blomsterværkstedet, vil vi meget
gerne invitere indenfor for besøgende og
vise og inspirere omkring spiselige blomster
og planter såvel til buketter som til haven.
I Blomsterværkstedet har vi specialiseret os i
lokale økologiske, flerårige, bæredygtige og
spiselige blomster og planter. Vi sælger alt
fra planter til buketter og dekorationer, enten
med friske blomster fra vores egne marker,
eller med vores egne tørrede blomster samt
ting fra mark og skov. I Blomsterværkstedet
på Tinnetgaard kan du købe blomster og
planter med god samvittighed, da alle planter
og blomster produceres med fokus på at
holde CO2 aftrykket nede.

Udover at produkterne i Blomsterværkstedet
er bæredygtige, så er der rigtig meget meningsfyldt beskæftigelse og godt elevarbejde
i produktionen. De unge er med hele vejen

fra arbejdet i marken til klargøring til salg.
Nogle elever har opdaget en ellers før ukendt
interesse for at arbejde med planter og blomster, hvilket bl.a. har ført til at en elev valgte
at tage i praktik i en lokal blomsterbutik efterfølgende.
Efteråret er plantetid
Efteråret er plantetid, så lige nu har vi sammen med eleverne travlt med at dele planter,
potte om, klargøre planter til salg. Ved Blomsterværkstedet sælger vi planter til haven. Vi
har især et stort udvalg af flerårige spiselige
planter og blomster. Ønsker du selv at prøve
kræfter med nogle af de spiselige planter eller har du et ønske om en mere bæredygtig
have, vild med vilje, den spiselige have, så
har vi i hele oktober 20% rabat på alle planter og krukker til haven. Blomsterværkstedet
har fast åbningstid torsdag og fredag 13-17
og lørdag 10-14 med personale.
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Vejboden og plantesalget er åben for selvbetjening alle ugens dage. Vi håber at du har
lyst til at kigge forbi.
Blomsterkurser
Hele efteråret og vinteren igennem udbydes
et væld af forskellige efterårs- og julekurser.
Der er bl.a. kurser i efterårskranse, adventskranse, julebuketter m.m. Du finder dem alle
på www.tinnetgaard.dk/kurser
Vi arrangerer også gerne private arrangementer eller giver en rundvisning, hvor I ser
og hører om stedet, skolen og vores produktion. Kontakt vores Blomsterbonde Linda for
at høre nærmere på telf.: 60 98 52 47.
Julemarked 4.-5. december 2021
Vi glæder os til igen at slå dørene op til årets
julemarked d. 4. og 5. december på Tinnetgaard - en weekend fyldt med julestemning
overalt på gården.
Du kan bl.a. være med til at vække julemanden, smage vores frisklavede brændte
mandler, tage på hestevognstur eller få en
ponytræktur. Der vil være rig mulighed for
at hilse på alle vores dyr – holde en kylling
eller klappe en kanin. Der vil være legeland

med forskellige discipliner og spil hvor børn
og barnlige sjæle kan udfordre hinanden.
I vores cafe serverer vi bl.a. lækre hjemmelavede flæskestegssandwich med kød fra vores
egne økologiske frilandsgrise, julepandekager, æblegløgg, kaffe, kage m.m.
I værkstedet vil lokale stå klar med deres
boder, der er f.eks. boder med legetøj, hjemmelavede nisser og hånddyppede stearinlys.
Vi synes i al beskedenhed selv, det er det
hyggeligste julemarked, og glæder os til
nogle dejlige dage. Vi håber rigtig mange
kigger forbi og inviterer familie og venner
med.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent tirsdag kl. 19:00 - 20:30
Lukket i alle skoleferier
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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

Ny leder hos Spejderne

af Nanna Adekunle

Hvad er pionering, hvad er knob for no-

get, og hvornår bruger man det? hvordan er
det at lede efter dyrespor i skoven?
Jeg hedder Nanna og jeg flyttede til Vonge
midt juli i år. I slutningen af august besøgt
min søn og jeg den nye spejderhytte i Kollemorten og mødte de andre spejdere og
spejderledere. Jeg blev straks grebet af venligheden, mangfoldigheden og den stemning
af fællesskab, der var til stede. Jeg tog plads
på en bænk ved siden af den spejderleder
(Rosa), der havde den uniform på med flest
mærker samt to tørklæder. Hun virkede til at
være let at falde i snak med. Og det skal jeg
love for at hun var, inden jeg fik set mig om,
var jeg pludselig hjælpeleder for ulvene sammen med Rosa. Og det hele forekom naturligt og helt rigtigt.

Jeg har lært at lærer fra mig. Og ikke mindst
har børnene lært mig at have tålmodighed,
troen på sig selv og på mine med-spejdere.
Jeg er ivrig efter at lærer mere og bruge mere
tid både sammen med de fantastiske børn,
men også sammen med de andre ledere.
Jeg kan kun opfordre andre til at komme
forbi spejderhytten i Kollemorten, når der
er spejdermøder, hver anden onsdag (ulige
uge). Vi vil tage imod børn som voksne med
åbne arme, vi har hjerterum! Og har man lyst
ligesom mig måske, til at blive hjælpeleder,
kan jeg kun anbefale det! Det er en beslutning, jeg aldrig vil komme til at fortryde.

Jeg har nu være med et par gange og jeg
bliver simpelthen så glad og fyldt op med
energi, efter hvert møde! Det er nogle dejlige
skønne ulve (de større børn) og det er skønt
at arbejde sammen med Rosa, som er så sød
og venlig og som har masser af erfaring, som
hun er så god til at dele ud af.
Jeg føler, jeg har fundet min plads. Jeg har
lært så meget allerede. Både om det at være
spejder, men sandelig også om mig selv. Jeg
er blevet mere moden. Jeg tør tro på mig selv
meget mere end før. Jeg kom ind i dette miljø
uden nogen former for erfaring eller viden
om spejderlivet. Jeg havde kun været spejder ca. et år da jeg var 7 år. Men jeg kan da
huske, at jeg havde det sjovt. Og det har jeg
også nu. Jeg har lært en masse knob og jeg
har lært at pionere (binde rafter sammen).
Og min pionering kunne sku’ holde til mig.

Billedet venligst udlånt af Kirsten Brix.

17

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave

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

Riis Friplejehjem
- Et godt sted at bo -
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KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn
December - Januar - Februar
94.Årgang nr.4 - 2021

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Til eftertanke...

Forventningens glæde er den største, siger man. Og hvem kan bedre illustrere,
at det er sådan fat end selveste Søren Kierkegaard? Om Kierkegaard siges det
nemlig, at han engang inviterede sin forlovede, Regine Olsen, i teatret. Regine talte
efter sigende dage og timer til at tæppet for Don Juan skulle gå op og forestillingen
begynde. Og da dagen endelig oprinder, går hun og Kierkegaard forventningsfulde
mod Det Kongelige Teater, finder deres pladser og sætter sig. Men i det samme
ouverturen har lydt, skulle Kierkegaard ha’ rejst sig op, taget Regine under armen
og spadseret ud af salen, alt imens han sagde noget i retning af: ”Nu går vi! For nu
har du fået det bedste: Forventningens glæde!”
Om det virkelig har forholdt sig sådan, ved jeg ikke. Men hvis det er tilfældet, er der
ikke at sige til, at forlovelsen mellem de to ikke holdt!
Forventningens glæde er stor. Så langt vil jeg give Kierkegaard ret. Og herhjemme
i præstegården er vi passionerede omkring forventningens glæde. Nogle mere end
andre. Og særligt én indtager førstepladsen ud i dét at forvente sig alt det bedste
med glæde: nemlig den 6-årige. Han ser konstant frem til noget og tæller ned. Han
tæller ned til fødselsdag. Han tæller ned til Halloween og til sommerhus-turen. Og
ikke at forglemme: til jul. ”Nu er der kun 24 dage til juleaften!”, siger det forventningsfulde barn, mens søvnen gnides ud af øjnene. Tænk! Ja, tænk at vågne op hver
eneste morgen med så megen forventning og glæde i kroppen! Det er da om noget
en velsignelse!
Fortsætter side 2.
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Den største synd i verden er bespottelse mod Helligånden. Næst efter kommer at
tage forventningens glæde fra børnene. Det må man ikke! Men man kan da godt engang imellem tænke ved sig selv, om al den forventning og glæde mon overhovedet
kan indfries. For hvad nu hvis fødselsdagskagen ikke smager, som den skal? Eller
hvad nu hvis julegaven er den forkerte? Eller juletræet er for lille?
Som voksen véd man, at meget kan spænde ben for glæden. Bedst som man forventer alt det bedste, kommer en anden Kierkegaard ind fra højre og frarøver én det
hele. Eller sådan kan det i hvert fald føles, når dét man havde glædet sig til, set frem
til og håbet på ikke bli’r…
I adventstiden og juletiden kan man komme i kirke og høre den store fortælling om
forventning og glæde. Og selvom ethvert menneske efter konfirmationsalderen af
erfaring véd, at glæden kan være en flygtig størrelse – ja, så er det skønt engang
imellem at blive udfordret og modsagt.
For hvad nu hvis der findes en glæde, der overstiger al forventning?
Hvad nu, hvis der findes en glæde, som ingen kan tage fra dig?
Ja, hvad nu, hvis der i december fødes en glæde SÅ stor, at den rækker hele året –
ja, hele livet? En glæde at vågne op til. En glæde at trøste sig på. En glæde at leve
på. Tro på. Håbe på. Elske og tilgive på.
Tænk, om en sådan glæde findes… Det gør den! Det er julepåstanden. Både til store
og små. Til de forventningsfulde, som tæller ned og håber på alverden, men også til
de, som ikke længere tør glæde sig og håbe på noget som helst.
Nu er der kun … dage til jul!
Glædelig advent.
Glædelig jul.
Hilsner fra præstegården…

Glædelig januar. Og februar. Og…
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Dåb om lørdagen
I Øster Nykirke og Vonge pastorat afholder vi nu lørdagsdåb seks 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. Til og med
marts 2022 kan vi dog kun tilbyde dåb i Vonge
kirke, da Øster Nykirke er under renovering.
Næste lørdagsdåb finder sted:
Lørdag d. 12. februar ved Morten S.
Krabbe sognepræst i Thyregod –
Vester
lørdag d. 26. marts ved sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
lørdag d. 11. juni
lørdag d. 20. august
lørdag d. 8. oktober
lørdag d. 12. november
Ud over de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjeneste!

Menighedsrådet orienterer:
Konfirmationsdatoen i Øster Nykirke kirke flyttes fra og med år 2023 fra søndag i
Kr. himmelfartsferien til lørdag. En enig Forældregruppe i 6. kl. har rettet forslaget til
menighedsrådet, som gerne vil efterkomme ønsket.
Konfirmationsdatoerne i 2023 bliver derfor:
Torsdag d. 18. maj i Vonge kirke
Lørdag d. 20. maj i Øster Nykirke kirke
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Ny præst i Thyregod og Vester:
Jeg blev den heldige.
”Du får bare sådan en dejlig kollega
i Diana.” Sådan lød ordene fra sognepræst Karin Engmarksgaard fra
Blåhøj-Filskov, da hun erfarede, at
jeg blev kaldet til præst i ThyregodVester pastorat. Karin havde været
mentor for Diana for år tilbage; og
Karin og min kone, Libber er gode
veninder siden deres fælles fortid
på det teologiske fakultet i Århus.
Det var Diana der forrettede tjenesten
den første gang jeg sneg mig ind
i Vester kirke, for at fornemme om
jeg skulle søge embedet i Thyregod-Vester. Vi talte sammen både før handlingen og
senere i telefonen; og jo – jeg er blevet den heldige person der har fået Diana som
kollega .
Jeg hedder Morten Seindal Krabbe og efter 25 år som sognepræst i Hedensted – St.
Dalby sogne, der var tiden kommet til at opleve nye sider af præstegerningen og
folkekirkens liv.
Inden jeg kom til Hedensted i 1996, havde jeg først haft et barselsvikariat i VirringEssenbæk ved Randers. Derefter var jeg fra sommeren 1995 ansat som præst i
Ikast-Faurholt i et års-vikariat. Efter en inspirerende og arbejdsom tid i Hedensted
er jeg nu blevet 59 år, og ser mig selv, som et livsglad menneske, der har meget at
være taknemlig for. Jeg var aktiv KFUM-spejder indtil jeg startede min præstegerning, og spejderbevægelsens tanker om, at have øje for, hvordan vi gør hinanden
gode og glade, fylder meget i mig. Jeg er glad for sport, men de sidste mange år har
det mest været fra tilskuerpladserne på et fodboldstadion eller i en sportshal.
Jeg holder foredrag om humoristen Storm P. - vel at mærke den mere ukendte og
private side af Storm P. Et af foredragene hedder: ”Storm P. å Herren”, som handler
om hans kristne livssyn.
Mit livs- og kirkesyn er, at den kristne tro udlever du og jeg i vores hverdag, bl.a.
ved at vi er medmennesker for hinanden. Vore forfædre byggede kirkerne rundt om i
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vores land til trøst og liv. Du og jeg – og generationer
både før og efter os - kan komme i kirken og blive
fyldt op med tro, håb og kærlighed, så vi kan gå ud
og leve det der er vores hverdag.
Jeg glæder mig både til samarbejdet med Diana og
med menighederne i Øster Nykirke og Vonge. Må vi
i fællesskab være med til at skabe kirkeliv i vore 4
sogne. For jeg blev den heldige, der får glæde af at
tænke kirke- og gudstjenesteliv sammen med Diana
og menighederne i Øster Nykirke og Vonge.
Jeg håber, vi ses i kirken.
Morten Seindal Krabbe
Sognepræst Thyregod-Vester
mskr@km.dk
51554022

Så vi alle kan få en glædelig jul…

Øster Nykirke og Vonge menighedsråd har mulighed for at give trængende
personer og familier i Pastoratet julehjælp. Menighedsrådet har udfærdiget et ansøgningsskema til formålet, som skal være sognepræsten i hænde senest fredag
d. 10. december. Ansøgninger efter denne dato kan desværre ikke behandles. Det
er sognepræsten samt en repræsentant fra menighedsrådet, som begge er underlagt tavshedspligt, der behandler de enkelte ansøgninger.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos sognepræst Diana E. Rasmussen eller i
vores lokale kirker, hvor ansøgningsskemaet vil være at finde i våbenhuset.
5
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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 julekoncert, 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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VONGE KIRKE
KL. 19.00 - 20.30

SANGCAFÉ
Tirsdag den 7. september 2021
Torsdag den 7. oktober 2021
Tirsdag den 2. november 2021
Onsdag den 1. december 2021
Tirsdag den 8. februar 2022
Onsdag den 9. marts 2022
Tirsdag den 5. april 2022
Onsdag den 4. maj 2022
Vi synger fra Højskolesangbogen
- indledende tema
- kaffepause
- sange efter ønske

25

H.C. Andersen
Juleeventyr
Oplæsning og musik
Øster Nykirke menighedsråd inviterer til et smukt musikledsaget oplæsningsarrangement
d. 9. december kl. 19.00 i Vonge kirke med et udvalg af H.C. Andersens juleeventyr, hvor de
medvirkende er den fremtrædende oplæser, skuespiller Peter Oliver Hansen og den konservatorieuddannet cellist, Cecillie Hyldgaard, der spiller julemusik arrangeret for cello.
Man kommer til at høre Peter Oliver Hansen læse Nissen og Madammen og Nissen og Spækhøkeren, samt ikke mindst Grantræet og Snemanden, afvekslende med den julemusik Cecillie
Hyldgaard spiller. Og som altid når man har med H.C. Andersen at gøre, så bliver det ikke kun
litterært smukt at høre på, men indeholder tillige stor livsvisdom.
Der er fri entré.
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MINIKONFIRMANDERNES

Krybbespil
Søndag d. 19 . decem ber ( 4. s. i ad v e n t) h o ld er v i
bø rn e- og fam iliegudstjeneste i Vo ng e kirke kl.
11: 00 - og alle, både store og sm å, inv ite r es t il a t
de lta ge. S ognet s Mini konfi rmande r v il d e n n e d a g
o pfø re d eres fine og stem ningsfyld t e kryb b e s p il.

G l æ del i g j ul
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NYTÅRSGUDSTJENESTE
v/Morten S. Krabbe

GODT
NYTÅR!
EFTER GUDSTJENESTEN SERVERES
BOBLER OG KRANSEKAGE

31.
DECEMBER

VONGE
KIRKE

KL. 15:30

Nyt fra menighedsrådet
Af Ruth Krag Nielsen
Vi har indhentet tilbud på jordvarme til præstegården fra KlimaDan og søger også et
tilbud fra Tørring VVS.
Vi har ansøgt Augustinusfonden om tilskud til udbygning af orgel, men har desværre
fået afslag.
Vi har fået bevilliget penge til nyt tag på Vonge kirke og vi regner med, at det bliver
udskiftet sidst i 2022.
Konfirmation i Øster Nykirke kirke i 2023 bliver lørdag efter Kristi Himmelfarts dag.
Der bliver ingen julekoncert i år, men koret deltager 1. søndag i advent.
Menighedsrådet har haft besøg af Linda Hansen, personalekonsulent for Grene
Provsti, som fortalte os om arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræsentantens rolle. Når
der, som hos os, er ansat 10 personer eller derover, så skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant.
Jørn Jessen er valgt som vores repræsentant i provstiudvalget.
Husk! Øster Nykirke er stadig lukket.
Menighedsrådet holder ingen møder i december måned.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Nytårsparade ved Hærvejsgruppens spejdere søndag den 9. januar
2022 kl. 11 i Vonge kirke
Spejderne vil deltage med fanen og højt
humør, når vi denne søndag holder familiegudstjeneste i Vonge kirke. Gudstjenesten forestås af sognepræst Morten S.
Krabbe, Thyregod.
Spejderne vil gå med fanen fra Sandalsplads til Vonge kirke.
11
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sse mørke vintermåneder er der ikke langt til modløshed og tristhed. Og derfor er de levende lys da også
terapi for dem af os, der ikke konstant har julelys i øjnene. Det levende lys er nemlig mere end bare
mmen – det er Guds lys, der skinner i mørket og mørket griber det ikke… (Johs. 1,1ff.)

Kyndelmissegudstjeneste i Vonge kirke

- enholder
meditativ
gudstjeneste
i stearinlysets
skærmusikgudstjeneste i
dag d. 2. februar kl. 19:00
vi traditionen
tro en meditativ
og stemningsfyldt
er Nykirke - med masser af tændte lys i kirken. Organist Inge Hermann vil denne aften sidde ved klaveret.
I disse mørke vintermåneder er der ikke langt til modløshed og tristhed. Og derfor er
der gudstjenesten vil menigheden få mulighed for at tænde et lys. Et lys for én man tænker på; et lys for
de levende lys da også ren terapi for dem af os, der ikke konstant har julelys i øjnene.
d eller blot som en symbolsk handling - at den mørke tid nu har vendt…
Det levende lys er nemlig mere end bare flammen – det er Guds lys, der skinner i
mørket og mørket griber det ikke… (Johs. 1,1ff.)

Onsdag d. 2. februar kl. 19:00 holder vi traditionen tro en meditativ musikgudstjeneste i Vonge kirke - med masser af tændte lys i kirken. Solisterne Nicolai Skovgaard
Nielsen (cembalo) og Hanne Tolbøll (blokfløjte) vil denne aften fylde kirkerummet med
smuk og stemningsfuld musik. Under gudstjenesten vil menigheden få mulighed for
at tænde et lys. Et lys for én man tænker på; et lys for fred eller blot som en symbolsk
handling - at den mørke tid nu har vendt…

Nicolai Skovgaard Nielsen – cembalo og orgel - er organist ved Vor Frelsers Kirke i Horsens.
Han er uddannet organist fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1995 og medlem af Den Jyske
Sinfonietta. Nicolai komponerer også en del musik til både kirke- og børnekoncerter samt
udgiver forspil til salmerne i Den danske Koralbog.
Hanne Tolbøll – blokfløjte – er uddannet fra konservatorierne i Århus, København og Stockholm med debutkoncert fra solistklassen i 1999. Hun er leder af Den Jyske Sinfonietta. Hanne
spiller også orgel og er ansat som organist ved Vor Frelsers Kirke i Vejle.

KONCERTER 2022
Søndag den 24. april kl. 15.00 Vonge Kirke
Den Jyske Sinfonietta præsenterer
et lifligt og iørefaldende program med bl.a.
W.A. Mozart: Eine kleine Nachtmusik
Torsdag den 9. juni kl. 19.30 Vonge Kirke
Sommerkoncert med Øster Nykirke og Vonge Kirkers Kirkekor
Ved klaveret: Poul Viller – Dirigent: Inge Hermann
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30 Øster Nykirke Kirke
Sopran Anna Wierød og cembalist Lars Colding Wolf opfører
lecons’er af Couperin, Corrette og Lalande
Torsdag den 1. december kl. 19.30 Øster Nykirke Kirke
Julekoncert med Øster Nykirke og Vonge Kirkers Kirkekor
Ved klaveret: Poul Viller – Dirigent: Inge Hermann
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Øster Nykirke kirke

Viede:
INGEN

Døbte:

Begravede / bisatte:

18. juli:
Malthe Fruensgaard Fogt

2. juli:
Paul Erik Sonne

Vonge kirke

Viede:
INGEN

Døbte:

Begravede / bisatte:

27. juni:
Mason Bruun Albrechtsen
25. juli:
Mathilde Maindal
21. august:
Isabella Holbrook Olesen
29. august:
Luna Kristine Marie Knudsen
Christiansen
5. september:
Elias Vogel

1. Oktober:
Merethe Brandt Thomsen
5. Oktober:
Kirstein Mølgård
6. Oktober:
Erna Lundsgaard Madsen

14

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
15

Dato:
14/11
21/11

KIRKEKALENDER
Helligdagens navn:

24. s. e. trin.
Sidste s. i kirkeåret

Øster Nykirke Vonge kirke
LUKKET!
LUKKET!

23/11
28/11
1/12
5/12
9/12
12/12
19/12
24/12

9:30
11:00 v/MSK
19:00 Sogneaften ”Falkemanden”

1. s. i advent

LUKKET!

2. s. i advent

LUKKET!

3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften

LUKKET!
LUKKET!
LUKKET!

25/12

Juledag

LUKKET!

10:00 Musik-gudstjeneste
19:00 -20:30 Sangcafé
9:30
19:00 Sogneaften ”Juleeventyr”
11:00 v/MSK
11:00 Familie-gudstjeneste m/krybbespil
14:00
15:30
10:00

26/12

2. Juledag

LUKKET!

9:30

31/12
1/1
2022
2/1

Nytårsaften
Nytårsdag

LUKKET!
LUKKET!

15:30 v/MSK

Helligtrekongers søndag

LUKKET!

11:00 v/MSK

9/1

1. s. e. h. 3 k.

LUKKET!

11:00 Nytårsparade v/MSK

16/1
23/1
30/1
2/2
6/2
8/2
13/2
20/2
27/2
6/3

2. s. e. h. 3 k.
3. s. e. h. 3 k.
4. s. e. h. 3 k.
Kyndelmisse
Sidste s. e. h. 3 k.

LUKKET!
LUKKET!
LUKKET!
LUKKET!
LUKKET!

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten

LUKKET!
LUKKET!
LUKKET!

9:30
11:00
9:30
19:00 Musik-gudstjeneste
_____
19:00 -20:30 Sangcafé
11:00 v/MSK
9:30 v/MSK
11:00
9:30

______

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
MSK = Morten S. Krabbe sognepræst i Thyregod – Vester
Øster Nykirke kirke vil være lukket frem til marts 2022 grundet renovering.
Følg med på vores Facebook-side Øster Nykirke og Vonge kirker.
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Pilgrimsvandring på Caminoen
af Merete og Ole Hansen

V

i har netop lige afsluttet vores første Caminoen vandring fra Sarria til Santiago de
Compostela i det nordlige Spanien. I januar
måned besluttede vi os for at bestille denne
rejsen også selvom vi ikke var sikker på at
komme af sted. Men vi ville bare have noget
at se frem til efter de her år med Corona.
Den 11. september tog vi til Santiago de
Compostela, hvor vi mødte vores guider i
lufthavnen. Vi skulle med en bus til Sarria
hvor det første hotel var og vi skulle starte
dagen efter.
Dag 1. efter lidt morgenmad gik vi afsted
mod Portomarín. En gåtur på 23 km, hvor vi
begyndte med at gå 1 km op af stejle trapper,
grusveje og stier, hvor vi møder den første
sten, der viser hvor langt der er til Santiago.
Det meste af dagen går vi af skovstier og
igennem små landsbyer med snoede veje og
lidt op og ned. Den sidste kilometer går stejlt
ned mod byen vi skulle overnatte i, men vi
sluttede lige turen med at gå op ad en stejl
trappe inde i byen. Det kan godt værre lidt
hårdt, når man har trætte ben.

Her er vi ved 100km stenen.

Østers smagning på marked
i Santiago.

Efter en god nats søvn, skulle vi gå 25 km
til Palas de Rei, hvor vi igen skulle begynde
med at gå opad, da de fleste byer for det meste ligge i dale. Men ellers en dag der ikke
gik så meget op og ned, en dag der mere gik
ad lange lige stykker vej og skovstier. Undervejs kom vi forbi en gammel romersk by, der
lå på en bakketop, med en fantastisk udsigt

hele vej rundt, en dag på det jævne.
Tredje dagen var den værste dag for mig
(Merete), vi skulle gå 32 km og det var også
den dag hvor det gik mest opad. Så da vi nåede de 15 km, kunne jeg bare ikke mere, da
jeg havde så ondt i mine fødder. Efter en pause og noget at spise kunne vi gå videre, men
det varede ikke længe før det gik op ad igen.
Min far hjalp mig med at komme igennem
de sidste kilometer ved at sige hvor lange der
var hele tid og jeg var bare så træt. Men da vi
kom til hotellet, var jeg så glad, vi gik hen til
baren og fik noget at drikke inden vi skulle
op og gør os klar til at vi skulle ud og spise.
I Spanien spiser de første kl. 20.00. Det var
noget at det bedste kød jeg har smagt. Måske
var det bare fordi jeg var sulten?
Dagen efter skulle vi gå 22 km, det var en
hård dag for mig, (Ole) da mine ben stadige
var stive efter de 32 km dagen før. Undervejs
mødte vi også nogle sjove ting/mennesker
bla. en spanier, der spurgte hvor vi komme
fra, vi komme fra Danmark sagde vi, ooohhh
han elskede dansk bagerbrød og danske pi-

Skovstier.

Rester af gammel romersk by.

ger. Og til andre danske piger sagde han Danish bacon, og så forsøgte han at lokke dem
ned til en ungdomskilde han har et sted. Det
var også en dag med bakker op og bakker
ned, pyha man blev igen helt træt af det, men
vi kom i mål også den dag.
5. dagen skulle vi kun gå 16 km ind til San19
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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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S

tiago de Compostela, det kunne jo også være
en nem tur, men de første 8 km var op og
ned ad stejle skovstier mens benene stadig
var stive, men der kom lige pludselig liv i
benene, da vi kunne se Santiago - nu var vi
snart i mål. Da vi nåede til Santiago, skulle
vi selv slutte med at gå op ad bakke for at
komme til katedralen og hotel. Men vi var så
glade for da vi kom frem og det var så smukt.
Og så vidste vi jo, at vi nu havde gået 115 km
på 5 dage og det var så fedt. Efter vi havde
taget billeder, gik vi op på hotellet, som lå
lige ved siden, det var et gammelt kloster.
Vi havde 2 dage i Santiago, men efter en
dag var vi træt at storbyen, så vi ville hellere
have gået en dag mere. Men vi brugt tiden i
Santiago på at se området og den dag hvor
vi skulle rejser hjem var vi til gudstjeneste
inden i katedralen og var også inde at se Jacobs grav.
Da vi kom til Santiago, kunne vi gå ind på et
pilgrimskontor og få et diplom på at vi havde
gået de 114 km, som man skulle for få det
og vi skulle have 2 stempler pr. dag for at
få det. Det tog kun 2 ½ time for at få det,
der er omkring 200.000 mennesker, der går

Udenfor katedralen i Santiago.

på Caminoen hvert år, så det er klart at det
tager tid. Vi kan klar anbefale at prøve det,
find et rejseselskab, der laver ture for 10-15
personer. Tag chancen, det er hårdt men også
en god tur, som man ikke glemmer lige med
samme.
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Der blæst’ en vældig vind...
af Ann Lund

J

a og i dén vind mistede vi en pavillon, men
til gengæld fik vi så meget andet. Nemlig
en helt fantastisk dag sammen med alle de
gæster, der var mødt frem for at være med
til at fejre åbningen af vores gårdbod Viola.
Flere spurgte, hvor navnet kommer fra, og
forklaringen er såre simpel: Da jeg var barn,
var det et absolut højdepunkt, når vi en sjælden gang besøgte blomsterbutikken Viola,
som lå på vej til stationen i Give by. Den fantastiske duft, der strømmede én i møde, og
blomsternes mange farver var et sandt eventyr - og sådan er det også tiltænkt denne Viola at være. Et eventyr i farver, dufte og oplevelser. Et anderledes univers hvor vi håber
på, at enhver, som træder ind i gårdboden, vil
være en oplevelse rigere, når de igen går ud
ad døren - og gerne med et smil om munden.
Da min mand og jeg overtog ejendommen
den første august i år, kastede vi os med
stor glæde over alle de mange opgaver, der
skulle klares, før vi endelig en lille måned
senere kunne flytte ind og sige, at nu er det
her, vi bor. Til familien hører også to katte
og hunden Mollie, og vi skulle sikre os, at
det var rart også for dem at være her. Så timerne blev koncentrerede omkring at flytte
ind og pakke ud, sådan at der var et fuldt fungerende hjem at flytte kattene til. Mollie er
en del mere overbærende med alt rodet, men
katte skal jo først lige lære, hvor de nu hører
hjemme, så alt skulle være på plads, inden
vi flyttede dem og lukkede dem inde. Ja, det
lyder barskt, men det var vi nødt til, for vi
ville jo sikre os, at de ved, hvor de hører til,
når de bliver lukket ud. Fjorten dage gik med
jævnlige strint på især den dør, der førte ud
i baghaven. Helt sikkert tegn på en utilfreds
kat, som allerede havde luret, at gennem lige
netop dén dør gik vejen ud til naturen og det
frie liv. Det frie liv har nu været en realitet i
nogen tid, og selvom der har været fravær af
først den ene og så den anden kat, så kom de
22
38

Hver bogstav i navnet fortæller om Viola
tilbage og er nu inde i en fast rytme, hvor de
passer på den nærmeste omegn i dagtimerne
og hviler ud inde i huset om natten. Hver
af kattene har fundet deres yndlingsnaboer,
hvor de holder til. Den ene nyder mest ophold nær andre katte og drivhuse, mens den
anden mere er til heste på marken. Vi håber,
de opfører sig ordentligt, når de hver især
går ”i byen”. Mollie passer på ejendommen
og fortæller mig, når der er kunder i gårdboden eller reklamerne er landet i postkassen.
Sidstnævnte betyder nogle gange en godbid,
hvilket hun sætter pris på.
Viola er en gårdbod med mange forskellige varer. Reolerne er udlejede til en pris,
som forhåbentlig dækker omkostningerne
til strøm, varme mm. Her er alt fra små glas
med diverse søde sager, genbrugstøj, planter
og dekorationer, malerier, brugskunst, papirkunst, træ-kunst, strikvarer og meget andet.
Idéen er, at der skal være så mange forskellige ting som muligt og helst også ting, som
man ikke umiddelbart finder andre steder.
Når vi nærmer os december måned vil der
være julemarked, hvor der med garanti vil
være så hyggeligt, at man har både et smil

om læben og en varm følelse i hele kroppen, når man har været inde i gårdboden.
Min mand Arne er kendt for sine anderledes
juledekorationer, dørpynt og små juletræer;
sidstnævnte egner sig fantastisk til dér, hvor
man ellers ikke har plads til et juletræ; det
være sig børneværelset, ældreboligen, kontoret, entréen, køkkenet - kun fantasien sætter grænser for, hvor de små træer med lys
passer ind.

så, at vi med gårdboden kan give alle - både
nær og fjern - en dejlig oplevelse og på den
måde bidrage til et godt lokalt miljø. Og hvis
I synes, at der er vel meget ukrudt omkring
vores ejendom, ja så er det, fordi vi også
tænker på den del af miljøet, som omhandler
biodiversiteten. Så ukrudt her hos os er nærmere at betegne som krudt, der skyder gang
i livet for de mange insekter og dermed også
for alle andre levende væsner.

I gårdboden er der høflig selvbetjening samt
oplysning om, hvordan man kan komme i
kontakt med os, hvis der bliver brug for det.
Åbningstiderne varierer alt efter årstiden, så
der på den tid af året, hvor vi har sommertid,
vil være åbent fra 8-20, mens åbningstiderne
i vintertiden er 10-18.

Bedste hilsner
Arne og Ann Lund,
Kollemortenvej 6,
Vonge

Vi glædes over at være en del af lokalområdet og føler os taget godt imod. Nu håber vi

Tør-fisk - bare en af de mange
anderledes ting, man finder hos oss...

FASTELAVN
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR KL 14:00 I VONGE-KOLLEMORTENHALLEN
STOR FASTELAVENSFEST MED MANGE UDKLÆDTE BØRN I ALLE ALDRE
TØNNESLAGNING VIL BLIVE OPDELT I ÅRGANGE
PRÆMIER TIL KATTEKONGE OG KATTEDRONNING
OG FLOTTESTE SJOVESTE UDKLÆDTE
BØRN GRATIS INKL. FASTELAVENSBOLLE/VAND ELLER JUICE
VOKSNE 25 KR INKL. FASTELAVENSBOLLE OG KAFFE

Med venlig hilsen
VONGE BORGERFORENING
KOLLEMORTEN BORGER OG UNGDOMSFORENING
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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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Kildegård Anlæg
af Lilly Jessen

Ud ad Hærvejen, på den anden side af Øster Nykirke Kirke, ligger Kildegården.
Her er der en ung mand, der lige har startet sit eget firma. Nemlig Kildegård Anlæg.
Den unge mand, der hedder Dennis Thomsen, har mere end 7 års erfaring indenfor belægning
og haveservice. Han glæder sig til at få nogle udfordringer, også her i lokalområdet.
Skal du have lavet en ny indkørsel, stor eller lille, måske med granit eller sten? Eller skal der
laves en ny terrasse, måske større, så haven også skal have en anden indretning? Så er Dennis
med på den med vejledning og idéer.
Måske haven skal lægges om, så den kan blive lettere at passe, har du måske lige manden her
i nærheden. Han kan også plante hækken, - og klippe den, når den tid kommer...
Vigtig for Dennis, er at arbejdet bliver udført som planlagt og inden for den aftalte tid.
Dennis kan også lejes, som ekstra mand, hvis nogle firmaer mangler en mand.
Dennis glæder sig til at give den gas, ja at få nogle udfordringer.
Vi fra redaktionen vil ønske ham god vind og arbejdslyst.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Borde og stole udlejes

Kollemortenhus

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

Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter

Per Vestergård, Ellegårdsvej 7, 7173 Vonge

udlejes på
tlf. 40 24 70 17

tlf. 40 63 36 93
PV-Trapper@TDCADSL.dk
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Hvor er vi heldige

af

René Valdemar Jespersgaard

E

n overskrift som vi i Danmark og andre
I-lande siger alt for lidt til os selv og hinanden. Jeg vil derfor gerne slå et slag for, at vi
lærer at sætte mere pris på at være positive
og finde overskud, til at tænke mere ud over
vores egen næse.
Når vi klager, så er det fordi der ligger en
hunde-høm-høm på fortovet, eller vi ikke
kan komme ud at rejse 1-2 gange om året,
som vi er vant til. Og helt katastrofalt er det,
når vi oplever for mange genudsendelser og
reklamer i fjernsynet, ikke kan komme til
Tyskland og handle i grænsekiosker, eller vi
får ”stjålet” nogle få ugers barsel, som skal
øremærkes til en specifik person.
Jeg har venner i Kenya, Ghana, Filippinerne,
Japan, Rusland og Kina. Og de ryster på hovedet af os, når jeg fortæller om, hvornår og
hvad vi klager over. I Kina, Japan og Rusland forstår de ikke, hvordan vi tør komme
med vores beklagelser, for det kan have konsekvenser i deres lande, hvis man brokker
sig. Og dem jeg kender i Kenya, Ghana og
Filippinerne må hver dag knokle for blot at
have mad på bordet. De tænker ikke på det,
som er naturligt for os andre. Vi har opbygget et samfund, hvor vi knokler for at tjene så
mange penge som muligt, for at ”realisere”
os selv, og købe det nyeste nye altid.
Vi har så travlt med at tjene penge, så vi er et
af de lande, som bruger flest penge på smertestillende medicin, ”lykke-piller”, psykologer og psykiatere. Og for os er det naturligt,
at vi lader samfundet passe vores børn og
ældre, for det ”kan da ikke” være er en familieopgave.
Jeg har flere gange hørt fra venner i den ”3.
verden”, at vi i Danmark bekymrer os for
meget med hjernen, og tænker for lidt med
hjertet.
Jeg er så ”heldig”, at være født i Danmark,
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så jeg har haft mulighed for at udfordre mig
selv, og gøre ting, som er utænkeligt for mere
end 95% af verdens befolkning. At udfordre
sig selv kan være mange ting. Det behøver
ikke være de store vilde udfordringer. Blot
noget som gør, at man føler man lever, og får
en til at tænke: Jeg gjorde det sgu.
Find tiden – det er et spørgsmål om prioritet.
Du vil få det så godt, uanset om du bruger
tiden på at lære mere om dig selv, eller andre.
Eller måske endda hjælpe andre.
Jeg har de senere år været egoistisk, nu jeg
var alene, og havde muligheden, da jeg kommer fra rige Danmark. Jeg har derfor udfordret mig selv. I en alder af 53 besteg jeg
Kilimanjaro – kun 1,5 år efter min akillessene røg. Da jeg var 54 år, tog jeg dykkercertifikat. Og så har jeg de senere år udforsket
flere lande med en meget anderledes kultur
og levestil. Og altid boet privat, da jeg mener
det er den bedste måde at lære andre lande at
kende på helt inde i hjertet. Og ikke kun se
og høre, hvad en professionel guide, mener

man skal lære. De oplevelser har så mundet ud i min seneste udfordring – at skrive
en roman. En roman som hedder Når Troen
Vinder, og som bygger på virkeligheden. En
virkelighed, som alle ved eksisterer, men
de fleste lukker øjnene for. For som mange
tænker; når man ikke ser det, så eksistere det
ikke i ”min verden”. Den handler om incest,
kvindehandel, og rige forretningsfolks kynisme for magt og penge, uden hensyntagen
til menneskelige omkostninger. For det er
ikke altid det glamourøse, man oplever, når
man rejser, som jeg gør. Men det er virkeligheden på godt og ondt.
Denne lille artikel er ikke ment som et surt
opstød. Den er mere ment som en øjenåbner,
i håb om, at vi i et af verdens rigeste lande,
lærer mere at værdsætte det vi har, og finde
tid til at hjælpe andre. For vi har alle tiden.
Det er et spørgsmål om prioritet.

Til sidst vil jeg fortælle det mest hjertevarme, jeg nogen sinde har oplevet i mit ”unge
liv”. Da jeg var i Filippinerne første gang,
boede jeg hos en meget fattig familie i provinsen, langt uden for byerne – det tog mig
to dage at komme dertil med lokal transport
af forskellig art, efter jeg var landet i Manila.
En eftermiddag da de sad og snakkede, kom
moderen i familien ud til os og oplyste, at
hun lige havde hørt, at naboerne ikke havde
noget at spise overhovedet. Og hun syntes,
at nu vi havde mad til både i dag og i morgen, så skulle vi give dem den mad, som vi
regnede med at skulle spise i morgen. For så
fandt vi nok en løsning til dagen efter.
De giver ikke til andre, fordi de selv har meget. De giver fordi de ved, hvordan det er at
have absolut ingenting. Det er sådan man
gør, når det er hjertet, man tænker med.

Sund Livsstil i Vonge

af

Michael Lillelund

J

eg hedder Michael og er 45 år og bor i
Vonge. Jeg er endeligt uddannet landmand
og har arbejdet med landbrug i mange
år både i Danmark og i udlandet (1 år i
Australien og 2,5 år i Rumænien).
I 2016 mødte jeg MLM med det firma der
hedder B-Hip Europe. Jeg var blevet lidt for
stor og havde brug for at tabe mig. Over en
periode på 1,5 år tabte jeg 20 kg. Mens jeg
var i gang med mit eget vægttab, fik jeg en
interesse for emnet og begyndte at uddanne
mig til kostvejleder. Jeg havde en idé om, at
hvis jeg kunne tab mig på en sund måde, så
kunne jeg også hjælpe andre med at nå deres
mål.

Lidt om mit nye projekt Vonge udlejning
Jeg fik idéen til at starte Vonge udlejning på
grund af de mange efterspørgsler der er på
Facebook om div. maskiner, hvor jeg har opdaget at en del af dem er noget jeg har herhjemme.
I Vonge udlejning som jeg er i gang med at
starte op, har man mulighed for at leje forskellige mindre have-/skovmaskiner og forskellige slags håndværktøj samt stiger osv.
Jeg har også selv lavet en hjemmeside www.
vongeudlejning.dk. Her kan man finde det
udvalg jeg har lige nu og jeg forventer at der
kommer mere til løbende.
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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

Gratis glæder i Kollemorten
Krat

af Erna Storgaard / formand for ØNIF

S

ommeren har budt på andet end coronarestriktioner, faktisk har vi fået en aktivitetsrute i Kollemorten Krat, som kan bruges af
alle, og er ganske gratis!
Indvielsen blev lidt at et tilløbsstykke
Hvad kan man regne med en torsdag aften
sidst i august måned? Måske ikke så meget,
men faktisk dukkede ialt 50 personer op,
da den nye aktivitetsrute blev indviet i Kollemorten Krat, hvilket var et utrolig flot
fremmøde.
Indvielsen startede kl. 18.00 og bød på snobrød, kaffe, kage og sodavand, som blev nydt
ved bålpladsen, som ligger cirka halvvejs
igennem ruten.
Ruten er er god for krop og sjæl
Flere har spurgt om der er træningsmaskiner

i naturen, og nej, det er der ikke, man bruger hvad der er i naturen, laver nogle øvelser,
hvor man måske får lidt sved på panden og
pulsen op, eller laver øvelser, som er ”nede
i gear”, hvor man nyder den skønne natur,
trækker vejret dybt ned i lungerne, får ro, for
måske at give den mere gas ved næste øvelse.
Ses i vi Krattet?
Du tænker måske, at dette er bestemt ikke
noget for dig. Tja det kan vi jo ikke vurdere,
men tænker at alle kan få glæde af en tur
i vores skønne natur. Så smut en tur forbi,
brug området, lav øvelserne hvis du har lyst,
det er ganske gratis.
Bag ruten står: Borgerforeningerne, Lokalrådet, ØNIF, Menighedsrådet, fysioterapeuter
fra Styrk din Krop, Naturstyrelsen og Vejle
Kommune som også har støttet finansielt.
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Håndbold i ØNIF

Fra Håndboldbestyrelsen - af Gry Andersen

Ungdom & Senior
Så kom vi endelig i gang med håndbolden i hallen igen. Skønt der har været lidt opstartsproblemer, og tilslutningen ikke har været så stor, er det lykkes at få 2 børnehold i form af U7
og U9.
Derudover har vi også leg i hallen en gang om måneden med de små Trille-Trolle.
Trille-Trolle, er også kommet godt fra land. Der har været en 5-6 børn med forældre. Der er
helt sikkert plads til flere børn og forældre.
U7 er først lige kommet i gang. Her er 7 drenge klar om torsdagen, til leg med bold. Der er
jo altid plads til flere 
U9 er også i gang. Her har vi måtte lave en sammentrækning af 2., 3. og 4. klasserne. Der er
8 spillere. De har allerede været til to stævner, hvor det går ud på at bevæge sig spille med
mange afslutninger… og selvfølgelig vinde! Dog er det nok mest børnene der går op i dette.
Billedet er taget efter første stævne i Lindved. Skønt det blev til nederlag i begge kampe, var
det virkelig godt at se de grønne farver
i aktion igen.
I sidste weekend gik turen til Vejle i
Søndermarkshallen. Her kunne vi notere en uafgjort, en tabt, men vigtigst den første sejr til holdet!
Senior prøvede at starte op. Der var blevet fundet en kompetent træner, og det
eneste, der manglede var spillere. Til
sidst måtte vi opgive… og senior damer
lukkede ned.
Hvis der er nogle i byen, som kunne
have lyst til at opstarte en håndboldhyggehold så ligger muligheden for det.

BOLD
Bold er ikke rigtig kommet i gang efter nedlukningen og genåbning. Der har ikke været folk
nok til at træningen kunne lade sig gøre.
Vi arbejder lige nu, på om vi kan revolutionere BOLD princippet, og måske lave noget helt
andet fitness tilbud i ØNIF-regi
Hvis der er nogle der har gode ideer eller ønsker, er I velkommen til at kontakte Trine Langthjem.
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Håndboldkaravanen
Vi afholdte igen håndboldkaravanen i samarbejde med Øster Nykirke skole. Og igen var
det en rigtig god dag. Børnene syntes virkelig det er smadder-sjovt. Formålet med dagen er
samarbejdet med skolen, og selvfølgelig at give børnene mulighed for at prøve kræfter med
håndbold.
Vi gentager helt sikkert succesen til næste år.

I denne sæson er der følgende hold:
Trille-Trolle = børnehavebørn.
Trænere Casper Lerager & Pia Hansen (lørdage: d.28/8, d.25/9, d.30/10, d.27/11)
U7 = 0.-1.kl. – Træner: Gry Andersen og hjælpetræner Mille
(torsdag kl. 16,00-17,00)
U9 = 2.3 og 4.kl.
Trænere: Stine & Mia Redsted
(på tirsdage kl. 16,30-17,30)
BOLD – er for alle 
Træner: Trine Langthjem
(om aften på torsdage)

Bestyrelsen
Formand: Gry Andersen
Næstformand: Ida Lerche Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Louise L. Mogensen
Pia Hansen
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En nødvendig udvikling af
ØNIF

af Erna Storgaard / Formand for ØNIF
Hovedafdeling

S

kal holdsport erstattes af enkeltmandstræning, skal familieidrætten styrkes, skal bolden trille, skal vi være ude eller inde, skal
der sved på panden, skal den indre ro i fokus,
skal vi udvikle ØNIIF?
Foreningens formål giver muligheder
Følgende er skrevet i vedtægterne for Øster
Nykirke Idrætsforening: ”Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at
fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel”
Men hvordan opfyldes det formål, måske vi
skal se anderledes på tingene, og gøre noget
helt andet, end der er gjort i de sidste mange
år, for hvem siger at alt skal være som det
var engang?
Faktisk er tendensen, at der er færre, der
dyrker holdsport, som fodbold og håndbold,
mens flere og flere gerne vil dyrke andre former for motion, som mere er på den enkeltes
præmis, men samtidig er en del af et fællesskab.
Vi skal ikke ændre – ”bare fordi vi kan”
Uddrag af blogindlæg, skrevet af Henrik
Kielland om Idrætsledelse
De fleste klubber og foreninger efterlyser
flere medlemmer. Hvis foreningerne skal
opnå det, bør de ikke kun være enige om,
hvilken slags nye medlemmer, de ønsker.
De bør også udvikle og indrette deres aktiviteter, tilbud og faciliteter efter de nye medlemmers ønsker og behov. Samtidig med at
de eksisterende medlemmers forventninger
indfries. Når klubben er afklaret med, hvem
de ønsker en tilgang af, bliver udfordringen
derfor, hvordan klubben skaber en nødven32
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Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

dig forandring og udvikling, der tilgodeser
sådanne ønsker og behov.
Men al erfaring – også fra foreningsverdenen, viser at næsten enhver forandring er op
ad bakke. Man kan lige så godt erkende det
med det samme. Der råbes ofte på, at “der
skal ske noget”. Men medlemmerne og de
frivillige er ikke anderledes end alle andre
når det gælder forandring. Udvikling og
forandring er ikke altid lige velkommen. En
forandringsproces kommer heller aldrig længere end den enkelte vil flytte sig. Så flere
forhold skal adresseres før foreningen kan
håndtere og handle på forandring.
En afgørende hindring for forandring er i høj
grad usikkerheden hos medlemmerne om,
hvad den kommer til at betyde for deres egen
idrætsudøvelse. Modstand mod forandring
bunder således ofte i angst for det ukendte
eller trygheden ved det kendte.
Initiativ til og dialog om foreningens udvikling starter typisk i bestyrelsen. For ligesom
bestyrelsen har ansvar for foreningens drift,
har bestyrelsen også ansvar for dens udvikling. Et godt sted at tage hul er ved at se på
foreningens formålsparagraf. Her bør det
nemlig fremgå, hvorfor foreningen overhovedet er sat i verden. Dermed har man et
konkret udgangspunkt for at sætte en forandringsproces i gang, der kan sikre og tilgodese ønsker og forventninger til idrætsudøvelsen hos både de nuværende, eksisterende
medlemmer, og den eller de nye typer af
medlemmer, man ønsker en tilgang af – og
dermed målet for forandringen.
Hvad er der gang i?
Bestyrelserne i ØNIF har haft møde med en
repræsentant for DGI, der har givet en masse

indspark til, hvordan vi kan arbejde med udvikling af vores idrætsforening, og hvordan
vi kommer til at tænke anderledes end vi plejer, vi er blevet provokeret en smule, der er
sat ord på udfordringerne, og arbejdet er nu
i gang.
I skrivende stund (medio oktober) er vi kun
lige startet, men når bladet her udkommer,
har vi holdt et møde mere, og har måske også

meldt noget mere ud. Det vides endnu ikke,
ligesom det ikke vides hvad vores forening
udvikles hen imod, og hvordan vi kommer
dertil, og den stopper jo egentlig aldrig, for
vi er altid under udvikling.
En ting er sikkert, vi vil det bedste for foreningen, og lokalområdet, så ØNIF står
stærkt, hvilket vi håber mange vil bakke op
om, også i fremtiden.

Her findes det en hjertestarter:
Vonge-Kollemorten Hallen

Let Køb

Skovborgvej 2
7173 Vonge

Banevænget 7, Kollemorten
7323 Give

Min Købmand

Hærvejscentret

Bygade 83
7173 Vonge

Hærvejen 218, Kollemorten
7323 Give
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ÅLBÆKKEN

T

Åbent onsdag-søndag 17.00 - 21.00
alle ugens dage åbent for selskaber
Vi serverer
både søndag
og mandag

Mortensand

RESTAURANT ÅLBÆKKEN

230,00 kr.

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

• Carvery aften lørdage fra og med uge 42

Julefrokost 2014
• Mortensand i og ud af huset
remoulade og citron
Røget laks med røræg og asparges
Tarteletter med høns i asparges
Ribbenssteg med rødkål
Ris a’la’mande med kirsebærsauce

• Julemenu hele december
• De 4 adventssøndage julemusik på restaurantens flygel
med efterfølgende menu

Ud af huset kr. 180.-

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

• Juleaften - and og risalamande ud af huset
• Nytårsaften - menu ud af huset

Ud af huset kr. 225.-

illæg for brød og smør 20,00 Se
kr.

alle informationer på vores hjemmeside og facebook.

Åbningstider:
Ons. - lør.
fra kl. 17.00.

Ålbækvej 20 - Thyregod - 7323 Give

Telefon 30 51 09 64

restaurantaalbaekken@gmail.com

www.aalbaekken.dk

VELKOMMEN TIL TINNETGAARD

Kig forbi og besøg Blomsterværkstedet på
Tinnetgaard.
Blomsterværkstedets åbningstider:
Torsdag kl. 13.00 – 17.00
Fredag kl. 13.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00
Vejboden med æg, kartofler, buketter og plantesalg
er altid åben med selvbetjening
Hammervej 28 • 7173 Vonge • Tlf: 76709191
www.tinnetgaard.dk • info@tinnetgaard.dk
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Tinnetgaard

Club 99

af Tove Malberg

E

ndelig kom dagen hvor vi skulle mødes
igen i Club 99, det har vi ventet på meget
længe.
Den 16/9 var der traditionen tro opsart med
grill ved Rørbæk sø. Vores grillmestrer, Jørn
& SP, havde 2 grill klar til brug kl. 12, hvor
der mødte 27 sultne mennesker op. Den
medbragte mad blev grillet og spist og snakken gik lystigt, en rigtig hyggelig eftermiddag.
Den 30/9 havde vi besøg af Mette og Poul
Nørup fra Esbjerg. De fortalte om en cykeltur de havde været på fra Esbjerg til Rom og

krydrede fortællingen med billeder og små
anekdoter fra turen. Det var et meget spændende foredrag. Mette kunne også spille på
vores klaver, så sangstemmerne blev også
lige afprøvet. 23 medlemmer havde valgt at
være med.
Næste møde er den 25/11, hvor Dorte Volk
Poulsen kommer på besøg og hun vil fortælle lidt om optakt til jul. Vi håber rigtig
mange vil møde op denne dag. Foreningen
trakterer med glögg og æbleskiver og lidt
amerikansk lotteri.
Vel mødt!
Vi spiller stadig kroket kl. 9-12 mandag og
torsdag og petanque tirsdag kl. 9-11 og der
er plads til flere.
Vi har hvad du skal bruge til spillet, så bare
mød op!
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Julemarkeds heste fra Tinnetgaard

