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Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN

l l28. årgang Nummer 1

www.vonge-kollemorten.dk

Mar-Maj 2022

Længre og lysere dage
Det er ikke rigtig sneen som har drillet os så meget foreløbig i vinter. Men det var rigtig hyg-
gelig at denne julen blev hvid, men der kan stadig nå at komme noget mere. Bladet denne 
gang inneholder nyt spænnende tiltag TOUR DE VONGE, Vonge og Omengs Borgerfor-
ening, Fastelavn fest, nyt aktivitets- og skaterområde i Vonge, Loppetøsernes marked i Vonge, 
nominering af lokal arkitekt, navnehistorie - generelt, Jørgen Mikkelsens vej til Vejle byråd, 
Artmind with Simon, Yoga i Vonge, Ditte og hendes røde racer og lidt fra lokale foreninger 
og instutitioner. Godt forår og læsning til jer alle!
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Borgerforeningens nyeste tiltag - det bliver skide-skægt! 
 

Spis din forret et sted, din hovedret et andet og din dessert et tredje sted. 
Mød nye mennesker hvert sted, men altid i følgeskab med egen partner. 

Vi mødes på dagen til en velkomstdrink kl. 17.15 præcis. 
Her får I udleveret konvolutter med adressen på værtsparret for jeres forret 

MEDBRING CYKLER, DA I SKAL CYKLE RUNDT!! 
 

PRIS PR. PERSON 200 KR.
 

Aftenen sluttes af i fællesskab kl. 22.30. Her vil der blive serveret kaffe/the, 
og der vil være mulighed for køb af øl, vin, vand, mm. 

 
I kan deltage enten som værtspar eller spisende gæst. 

Melder I jer til som værtspar, står I for en fri 3-retters menu inkl. drikkevarer 
til 6 gæster. I modtager 1000 kr. til at dække udgifter.   

Vil I være værtspar, skal I henvende jer til Kathrine Frank på 5363 0643.  
Man melder sig til i par, men ønsker du at deltage som single, er dette 

også muligt. Vi finder en cykel partner til dig. 
 

Er du spisende gæst, betales der ved tilmelding. Dette skal ske inden d. 1. 
april på MobilePay til borgerforeningen på 7192ND, tilføj navne og adresse 

Har du ikke MobilePay, så ring til Kathrine!  
 

Lokation for start og slut oplyses senere. 
Har du spørgsmål, så kontakt Kathrine! 

 
BEGRÆNSEDE PLADSER = FØRST TIL MØLLE-PRINCIPPET 

 

 

TOUR DE VONGE 
D. 30. APRIL 2022 

Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om de fotos, 
der indsendes til bladet, er omfattet af loven om ophavsret.

Info om ophavsret
Copyright
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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, Tina Grønborg Hansen
76 81 44 20
tigha@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
Martin Petersen
30 26 95 94
martinp718@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 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
Pia Traberg

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

YOGA
i VONGE

Se mere på www.lof.dk/trekanten 
- eller ring 30 71 37 01

Aftenskolen LOF starter
Yogahold 

onsdag d. 23. Februar 
på Øster Nykirke skole
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Stafetten
Mosevej 11.
     ved Karin Hannibal

Vi er Karin og Per, og vi bor på Mosevej 11 
i en gammel landejendom.

Karin er født og opvokset på ejendommen og 
efter nogle år på Fyn, hvor jeg mødte Per, 
købte vi ejendommen i 1987 af Karins mor 
og flyttede sammen til Jylland. 

Min far var desværre gået bort alt for tidligt, 
og da min mor ikke selv kunne passe stedet 
og gerne ville til Vonge i et mindre hus, var 
det nærliggende at vi overtog ejendommen 
og blev nr. 4 i familierækken på stedet.  Vi 
var kun 21 år, da by- og studielivet blev skif-
tet ud med faste forpligtelser og et lån med 
en rente på 19% så det var noget af en om-
væltning. 

Vi besluttede fra starten at stedet skulle være 
vores base og at vi så måtte køre efter ar-
bejdet, hvis det blev nødvendigt. Vi har dog 
været heldige med job i nærheden. Per er rør-
smed og arbejder som håndværker i Givskud 
Zoo og har gjort det siden 1993. Han har ver-
dens bedste job siger han. En blanding af alle 
tænkelige håndværkeropgaver og pasning af 
dyrene og Karin arbejder som projektleder/
teknisk sagsbehandler ved Tormax DK i 
Give, som laver automatiske skydedøre og 
karruseller.

Vi er begge ude menne-
sker og trives med alt det, 
der skal gøres når man bor sådan et sted. Ka-
rin har altid haft interesse for haven og spe-
cielt er køkkenhaven og dyrkning af grøntsa-
ger og urter blevet prioriteret. Per har løbet 
i mange år, men en rygskade for nogle år 
siden har desværre sat en (foreløbig?) stop-
per for det. 

I fritiden tager vi gerne til foredrag, koncer-
ter, udstillinger på kunst- og designmuseer 
og på ture rundt til alle de mange skønne ste-
der vi har i Danmark. Sammen med et hold 
venner besøger vi hvert år mindst en ny ø og 
indtil videre er det blevet til over 30 småøer. 
Charterferier er ikke noget for os – vi vil hel-
lere ud at mærke livet og kulturen i de små 
lokale samfund i f.eks. Frankrig og Tyskland 
og Schweiz, hvor vi efterhånden har været 
en del gange. 

Begge børn er for længst flyttet hjemmefra 
og der er kommet et par børnebørn til. Hel-
digvis bor de alle i nærheden, så vi kan være 
en del af deres liv og hverdag.

Vi har aldrig fortrudt at vi valgte landlivet, 
men vi er også enige om at når/hvis det en 
dag bliver en sur pligt at der skal kalkes, ord-
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Stafetten gives videre til:
  Joan & Thomas Rasmussen
                  Elmevej 12 , Vonge

☺

Først vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår. 

Vi har jo igen været ramt af Corona restriktioner og der har derfor været flere aflysninger 
både med udlejningen og nogle af vores arrangementer og igen i år går det desværre ud over 
vores dilletant. 

Vi var ellers lige kommet godt i gang igen og havde fuldt hus til fællesspisningen til Mortens 
Aften TAK til ALLE jer, der mødte op! 

Vi har desværre haft frafald i bestyrelsen. 

Så hvis der sidder en derude, som kunne tænke sig at blive medlem af bestyrelsen i Kollemor-
tenhus så hører vi MEGET gerne fra dig. 

Der afholdes Generalforsamling den 4. maj 2022

Nyt fra Kollemortenhus
af Anja Malund  
p.v.a. bestyrelsen i Kollemortenhus

Husk at holde følge vores Facebookside, hvor vi slår op, når 
der er arrangementer eller andre informationer. 

nes brænde og klippes hække så er det tiden 
at rykke videre, - men indtil videre bliver vi 
hvor vi er 
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Stafetten gives videre til:
  Joan & Thomas Rasmussen
                  Elmevej 12 , Vonge

Martin Petersen (Formand)
Assenholtvej 3
7173 Vonge
Tlf: 30 26 95 94
E-mail: martinp718@gmail.com

Nini Juul Jørgensen (Næstformand)
Bygade 58
7173 Vonge
Tlf: 28 56 67 22
E-mail: ninij1987@live.dk

Tove Kjeldsen (Kasserer)
Vongevej 52
7173 Vonge
Tlf: 22 10 05 70
E-mail: Kjeldogtove@mail.dk

Louise Parsberg Madsen (Sekretær)
Skolestien 3
7173 Vonge
Tlf: 28 76 03 63
E-mail: louiseparsberg89@hotmail.com

Kathrine Frank (bestyrelsesmedlem)
Vongevej 54
7173 Vonge
Tlf: 53 63 06 43
E-Mail: kathrinefrank90@gmail.com

Ulrik Bering Henriksen (1. Suppleant)
Bygade 72
7173 Vonge
Tlf: 40 61 73 23
E-mail: UBH@olandtransport.dk

Kontaktoplysninger på Vonge og 
omegns borgerforening 2022

Et kendt ansigt, en altid hjælpende hånd, 
en rigtig guttermand takker af som for-
mand. 

Uffe Jensen startede sin karriere i Bor-
gerforeningen som suppleant i 2013, blev 
næstformand i 2014 og 2 år senere nåede 
han toppen.

I 5 år har vi haft glæde af Uffes energi og 
engagement. Der er lavet mange arrange-
menter og fester med Uffe i spidsen.

En stor tak for indsatsen fra hele Vonge og 
Omegn!

Nyt fra Vonge og Omegns Borgerforening
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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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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

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

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

Tlf.: 75 80 35 32 
Mobil: 22 80 71 51 / 22 17 35 32

stenagergaard@mail.dk 
www.herlufseestjensen.dk

Ledig
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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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Nogle er meget glade, mens andre måske 
er mere tvivlende på, om området overho-
vedet kommer i brug, tja meningerne er 
mange, men projektgruppen er glade for 
det endelig bliver en realitet.

Det er efterhånden et par år siden, der 
første gang blev holdt møde om projektet, 
som er tiltænkt området, hvor den tidli-
gere børnehave i Vonge har ligget. Pladsen 
er nu tom, og overdraget til projektet fra 
Vejle kommune.

Initiativtagere til projektet

Lokalt er vi ret gode til at gå sammen om 
diverse projekter, og det er også sket denne 
gang, så forankringen er ret stor, hvilket er 
med til at støtten til projektet også er bredt.

I dette projekt har nedenstående været en del 
af projektgruppen:

Øster Nykirke Idrætsforening, Øster Ny-
kirke Skole, SFO og ungdomsklub, Vonge-
Kollemorten Hallen, Vonge Borgerforening 
og Lokalrådet for Vonge-Kollemorten. 

Hvad skal skater- og aktivitetsområdet 
indeholde?

Vi har i projektgruppen fået input fra de unge 
mennesker i byen, om hvad der kunne give 
mening at etablere, da området gerne skal 
bruges bredt, og være et aktiv i forhold til 
udvikling af vores lokalområde. 

Vi er kommet frem til, at der skal være varia-
tion på området, så det kan bruges af de man-
ge, og ikke kun en specifik målgruppe. Dog 
skal der være en skaterbane og et klatrenet.

Aktivitets- og skaterområde på 
vej til Vonge
af Erna Storgaard 
Formand ØNIF

•	 Helstøbt skaterbane med inkorpo-
reret pumptrack

•	 Pyramideklatrenet, og andre lege-
redskaber (delvist på plads)

•	 Overdækket opholds- og opbeva-
ringshus

•	 Grønne områder til ophold

Formålet med skater- og aktivitetsområ-
det (beskrevet i formålsbeskrivelse):

•	 At skabe et multifunktionelt aktivi-
tetsområde med mange muligheder 
for bevægelse.

•	 Et skater- og aktivitetsområde i 
byen vil i høj grad kunne danne 
ramme for at børn, unge og voksne 
kan have et sted, der opfordrer til 
bevægelse, aktivitet og leg og hen-
vender sig derved til en stor og bred 
borgergruppe. 

•	 En skater- og aktivitetsbane vil ap-
pellere til fællesskab på tværs af 
lokalområderne samt på tværs af 
alder uanset sociale baggrund, so-
cioøkonomiske forhold samt etnisk 
oprindelse, og vil derfor give mu-
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Teatergarderoben

Hærvejscentret i Kælderen

Åbent tirsdag kl. 19:00 - 20:30
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

Billedet venligst udlånt af Kirsten Brix. 

lighed for etablering af nye venska-
ber. 

•	 En skater- og aktivitetsbane vil 
være et modstykke til det organi-
serede foreningsliv i byen og om-
rådet, hvor fleksibilitet vil øge mu-
ligheden for at børn og voksne kan 
dyrke motion og være en del af et 
større fællesskab, når det passer ind 
i deres planer. 

•	 Banen vil appellere til selvorgani-
seret kreativitet, leg og bevægelse, 
og være nyskabende samt et godt 
supplement til de mere klassiske 
fritidsaktiviteter som f.eks. fodbold 
og håndbold i foreningsregi

•	 At tilbyde en gratis aktivitet til børn 
og unge, og dermed skabe lige mu-
ligheder for alle til at have en aktiv 
fritid – en aktivitet, som ikke kun 
er ikke bundet op på idræt på for-
eningsplan.

•	 At skabe et område, der kan benyt-
tes af alle aldersgrupper – børn, 
unge og voksne. Det vil også være 
oplagt for skoler, SFO’er, børneha-
ver i nærliggende byer at benytte og 
inddrage banen, som en del af deres 
tilbud og ture.

Status for projektet januar 2022

Der er søgt rigtig mange puljer og fonde, 
også uden held, men pludselig fik vi knækket 
koden, så vi nu har det meste af finansiering 
på plads, for der skal rigtig mange penge til 
dette projekt, der er ret stort, i forhold til vo-
res tidligere projekter.

Vi har i foreningsregi og fra skolen tilsam-
men omkring kr. 220.000, Vejle kommune 
har lovet os kr. 400.000, Norlys Vækstpulje 
giver kr. 150.000 mens Nordea Fonden giver 
kr. 1.000.000 via Her Bor Vi Puljen.

Det at vi i vores lille lokalområde faktisk for-
mår at trække så mange midler viser, at vi 
har gang i noget rigtigt, vi skal udvikle vores 
lokalområde til glæde for de mange – ellers 
kan vi risikere at miste tiltrækningskraften i 
forhold til nye beboere, i form af tilflyttere, 
ligesom det er vigtigt at gøre noget for alle 
dem, der allerede bor her.
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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

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

Pilevænget 9
7173 Vonge

20 72 70 54
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af Lulu Søndergaard og 
Karina Nielsen

Loppetøserne klar med nyt 
marked

Loppetøserne, hvem er det? spørger du nok 
dig selv. Vi er sikker på du har mødt os her 
i lokalområdet, og hvis du har besøgt loppe-
markedet i Vonge-Kollemorten-hallen.

Vi har indtil nu arrangeret 3 loppemarkeder. 
Det første marked var i november 2018 og 
det seneste i oktober 2021.

Idéen til loppemarkedet udspringer af ønsket 
om at vi her i lokalområdet har mere sam-
menhold. Dette opnås kun ved at vi lærer 
hinanden bedre at kende. Det er her loppe-
markedet kommer ind i billedet. Vi ønsker 
(med tiden) et loppemarked, hvor man ikke 
kun kommer for at handle, men også hvor 
man hygger sig sammen med alle de andre 
fra lokalområdet.

Det tager en del år at få et loppemarked or-
dentligt op at køre. Vi har spurgt os selv flere 
gange om vores lokalområde er for lille til 
loppemarked. Men vi håber på, at det lyk-
kedes for os på et eller andet tidspunkt, at få 
det til at køre som vi har forestillet os. Vi be-
stræber os på, at der skal være loppemarked 
2 gange om året på faste tidspunkter. Første 
weekend i april og første weekend i oktober. 
Vi håber, at de faste tidspunkter vil gøre det 
lettere for folk at huske og dermed prioritere.

Loppemarked i Vonge-Kollemorten-hal-
len i år er søndag den 3. april og lørdag 
den 1. oktober kl. 10-14.

Ved det første loppemarked vi arrangerede, 
var der ikke mange boder, men vi har efter-
hånden fået flere interesserede, og vi håber 

tilslutningen vil være i fremgang, så der kan 
være et bredt udvalg af lopper.

Markedsføringen og reklame for loppemar-
kedet foregår primært på Facebook og med 
små opslag i de lokale butikker, og nu også 
her i Hattebladet. 

 Vi ønsker, at hallen er fuld af spændende bo-
der, og prisen på en bod er derfor ikke sær-
lig høj. Det koster 50 kr. for 2 borde (eller 4 
m). Prisen for boderne går til leje af hallen. 
På den måde kan vi støtte det lokale og gøre 
brug af de faciliteter der er her i området.

For at gøre oplevelsen og hyggen til lop-
pemarkedet endnu bedre, vil vi gerne have 
cafeteriet åbent, og derfor hører vi gerne fra 
jer, hvis I kunne have interesse i at stå i ca-
feteriet.

Skulle du have spørgsmål eller interesse for 
selv at have en bod på vores loppemarked, så 
kan du kontakte os via Messenger eller Kari-
nas mobil: 22 44 92 33.

Vi glæder os til at se jer!
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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

95.Årgang nr.1 - 202295.Årgang nr.1 - 2022

Marts - April - MajMarts - April - Maj

Fortsætter side 2.

Genindvielse af Øster Nykirke 
Det er med stor fornøjelse, at menighedsrådet inviterer til genindvielse af Øster 
Nykirke!

Efter at have været lukket ned i godt 7 måneder på grund af et større 
renoveringsarbejde kan Øster Nykirke endelig slå dørene op igen søndag        
d. 13. marts kl. 10:00.

Festgudstjenesten forestås af biskop Elof Westergaard. Højtideligheden vil 
begynde med procession, anført af biskoppen og provst Anna Marie Erbs, hvor 
kirkens ”hellige kar” - dåbsfad, kalk, kande og disk - samt de hellige skrifter vil 
blive båret tilbage i kirken og stillet på plads. Herefter er der gudstjeneste med 
fællessalmer, læsning og prædiken ved biskoppen, samt musikalske indslag 
ved organist Inge Hermann og sopran Lykke Appelon. Som præludium spiller 
Inge Hermann en af J.S. Bachs store orgelkoraler. Til den festlige anledning er 
valgt en orgelkoral over ”Nu takker alle Gud”. Som postludium spiller hun den 
muntre og legende lette første sats fra J.S. Bachs Koncert nr. 1 i G-dur. Efter 
prædiken vil Lykke Appelon synge Allegro satsen fra W.A. Mozarts ”Exsultate, 
Jubilate” – et stykke musik fyldt af jubel og glæde. Desuden vil Lykke lede     
salmesangen. 
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Efter indvielsen er menighedsrådet vært ved et lettere traktement i konfirmandstuen. 

Vi glæder os over, at kirken atter står klar til at danne rammen om et rigt sogneliv og 
store begivenheder.
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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.

Næste lørdagsdåb finder sted:

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

lørdag d. 26. marts kl. 10:45 i Vonge kirke ved sognepræst Diana Elisa Rasmussen
lørdag d. 11. juni ved Morten S. Krabbe,  sognepræst i Thyregod – Vester
lørdag d. 20. august 
lørdag d, 8. oktober 
lørdag d. 12. november 

Ny kirkesanger 
 
Lars Petersen stoppede som kirkesanger hos os pr. 1. december 2021.                    
Vi siger tusind tak til Lars for samarbejdet! 
 
Som ny kirkesanger er ansat Daniela, der præsenterer sig her:

Koncert med Daniela 
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30 i Øster Nykirke Kirke opfører Daniela sit eksamens-
program. Eksamensprogrammet for orgel består af 2 fællessalmer, hvortil hun selv 
skal skrive forspil. Desuden vil hun spille et antal gudstjenesteegnede musikstykker. 
Ligeledes vil Daniela spille sit klaverprogram samt synge de sange, hun skal opføre 
ved eksamen i sang.

Mit navn er Daniela Gaarddal Nyholm Nielsen, og jeg 
er 22 år gammel. Nogle af Jer genkender mig sikkert 
fra kirkekoret, som jeg er medlem af. 
 
Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at studere 
til organist ved Løgumkloster Kirkemusikskole og skulle 
forhåbentlig gerne blive færdig til sommer 2022.  
 
Jeg glæder mig til at blive en del af kirkesangertrioen 
ved Øster Nykirke og Vonge Kirker og håber, at I vil 
tage godt imod mig.
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SANGCAFÉ

V O N G E  K I R K E
K L .  1 9 . 0 0  -  2 0 . 3 0

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
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Sogneeftermiddag den 29. marts kl. 14-16 i Øster Nykirke Præstegård, 
Springbankevej 10, 7323 Give

Nils Holger Ellekilde er sognepræst emeritus. Og dertil 
ivrig jæger. Han har jaget i Sverige, Polen, Ungarn, 
Hviderusland, Nordfrankrig, Belgien, Irland, Skotland, 
England, Tyrkiet og Afrika. Han har skrevet en række 
jagtbøger og mange artikler i jagtbladene undervejs. 
Hertil er han er meget historisk interesseret og har 
især beskæftiget sig med sekter og religiøse opbruds 
bevægelser.

Kirke, krudt og Kragetæer
Et humoristisk og underholdende foredrag. Foredraget handler om natursyn, præ-
stegerning og om jagt i indland og udland. Med mange anekdoter og sjove historier, 
med skæve vinkler og samtidigt stor alvor om de væsentlige ting. Om jægerne og 
jagterne herhjemme. Om jagtoplevelser på udlandsjagt.

Om genindvielse af et skovkapel i det gamle Østpreussen under en vildsvinejagt, 
om jagthunde der forstyrrede en ortodoks gudstjeneste i en lille landsby på græn-
sen til Hviderusland.

Et foredrag for jæger og ikke jæger, for troende og ikke troende, og for dem der 
gerne vil underholdes med lidt indhold og mening…

Fri entre!

Kaffen koster kr. 25

Arrangør Øster Nykirke menighedsråd
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Påskedag, søndag den 17. april

Langfredag 
Liturgisk musikgudstjeneste

Langfredag er en dag fuld af drama, sorg, smerte, lidelse og tvivl. Vi vil under gudstje-
nesten d. 15. april kl. 11:00 i Øster Nykirke sætte både ord og toner til disse store 
følelser. Der vil blive læst fra Jesu Kristi lidelseshistorie afvekslende med musikindslag 
og fællessalmer. Inge Hermann vil spille værker både fra orgel og klaver og kirkesan-
gerne, Daniela Gaarddal Nyholm og Esther Liboriussen, vil synge både solo og duet. 

Traditionen tro medvirker kirkekoret ved 
gudstjenesten påskedag, som i år finder 
sted i Øster Nykirke Kirke kl. 10.00. 
Koret synger med på fællessalmerne – 
heraf nogle med overstemme. Desuden 
vil koret opføre soloindslag.



Højskole foredrag 
Torsdag 21. april kl. 19.00 i Kirkehuset, Thyregod 

Kaldet til kærlighed -  
katolsk kloster- og ordensliv nu om dage

Hvordan kan danske kvinder og mænd nu om dage vælge ægteskab, familieliv og 
karriere fra for at vie deres liv til Gud og love at leve resten af deres liv i kyskhed, 
fattigdom og lydighed?

Journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl har besøgt 16 danske katolske or-
densfolk – munke, nonner, brødre og søstre – i Danmark, Italien, Tyskland og Frank-
rig for at høre deres personlige kalds- og kærlighedshistorier. 

I dette foredrag fortæller hun i ord og billeder om moderne ordens- og klosterliv på 
godt og ondt.

Findes der en særlig frihed bag klostrets mure? Savner man som munk eller nonne 
noget fra sit tidligere liv? Og hvordan får man egentlig fællesskabet i et kloster til at 
fungere?

8
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Den Jyske Sinfonietta, der ved denne koncert består af blokfløjte og strygerkvartet, 
opfører følgende program: 
 
W. A. Mozart (1756-91): Fløjtekvartet i C KV 285b 
     Allegro 
    Tema con variazioni

W. A. Mozart: Serenade nr. 13 i G ”Eine kleine Nachtmusik” KV 525 
     Allegro 
     Romanze: Andante 
     Minuetto: Allegrette 
     Rondo: Allegro

Ernst Krähmer (1795-1837): Variations Brillantes Opus 18 
    Introduktion og Tema med 5 variationer
Der er gratis adgang til denne koncert.

Inge Hermann

LET OG LIFLIGT – koncert med Den Jyske Sinfonietta 
 
Koncerten finder sted søndag den 24. april kl. 15.00 i Vonge Kirke. Et vidunderligt 
program overvejende med kompositioner af W.A. Mozart. Det bliver herligt at kunne 
høre ”Eine kleine Nachtmusik” – et værk kendt og elsket af de fleste – i Vonge Kirke!

9



Rune Herholdt and the Gospel brothers

Gospelgudstjeneste med konfirmander, deres familier og andre gospel 
interesserede

 
Torsdag d. 5. maj kl. 17.00 i Thyregod kirke

Gospelsanger Rune Herholdt og hans pianist Stephen Nørrelykke afholder workshop 
med årets konfirmander om gospel. (Både Dianas og Mortens hold). Konfirmander-
nes workshop afsluttes med en gudstjeneste, hvor konfirmanderne synger sammen 
med Rune Herholdt and the Gospel brothers. Bandet vil også give nogle numre un-
dervejs. Der vil også være fællessang og præste-ord i løbet af gospelgudstjenesten.

Alle – også folk der ikke kender konfirmanderne - er velkommen til en garanteret, 
fantastisk fællesskabsoplevelse… 

Arrangør Øster Nykirke og Thyregod-Vester menighedsråd
10
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Egon Mortensen, som er vores faste organistvikar, vil 
denne eftermiddag fortælle om sit liv og virke. Egon har 
været lærer i Give og Billund i 15 år. Organist i Hornstrup, 
Gadbjerg og Billund. Formand for PO-organisterne i 23 år 
og boet i Give fra 1966 til 1977, - derefter bosat i Billund. 
Han er gift i 1966 med Tove og har 3 børn.

Fri entre!

Kaffen koster kr. 25

Arrangør Øster Nykirke menighedsråd

Friluftsgudstjeneste i Vester
2. Pinsedag (d. 6. juni) kl. 14:00

Traditionen tro afholder vi den fælles friluftsgudstjeneste – denne gang i Vester. 
Som i de foregående år er det præster og menigheder fra Give, Farre, Vorslunde, 
Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod, Vester samt Øster Nykirke og Vonge 
sogne der går sammen om en fælles gudstjeneste i det grønne med forhåbentlig 
dejligt vejr og masser af sang og godt fællesskab. Tag selv stole eller tæpper med til 
at sidde på – både under gudstjenesten og til den medbragte kaffe bagefter… 

Mit liv som lærer, organist og fagforeningsformand

Sogneeftermiddag den 17. maj kl. 14-16 i Øster Nykirke 
Præstegård, Springbankevej 10, 7323 Give 



Konfirmander 2022

Mille Anna Bøgebjerg Hansen, Bygade 4, 7173 Vonge
Filip Brix Heine Rasmussen, Elmevej 12, 7173 Vonge

Mira Vindbjerg, Mølgårdvej 22, 7173 Vonge
Lina Skovgaard, Ellegårdsvej 13, 7173 Vonge

Øster Nykirke søndag d. 29. maj
Kasper Rokkedahl Byskov, Smedevænget 27, 7323 Give

Lukas Bøgelund Rising Nielsen, Banevænget 25, 7323 Give
Alberte Skovbjerg Lund Lybker Jessen, Torphøjvej 7, 7323 Give

Agnethe Kirkeby Larsen, Mosevej 23, 7323 Give 
Chris Falck, Banevænget 9, 7323 Give 

Emil Højen Jakobsen, Hærvejen 213, 7323 Give 
Christoffer Høst Lundfold, Riismarkvej 19, 7323 Give

Freja Stangerum Grønborg Engelbrechtsen, Nordvangen 49, 7173 Vonge 
Kasper Kierby Jørgensen, Alsted Markvej 4, 7173 Vonge 
Josefine Teglgård Kjær, Oksenbjergevej 22, 7323 Give

Simon Elias Rasmussen, Springbankevej 10, 7323 Give

Vonge kirke Kr. himmelfart d. 26. maj

12
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Øster Nykirke søndag d. 29. maj
Kasper Rokkedahl Byskov, Smedevænget 27, 7323 Give

Lukas Bøgelund Rising Nielsen, Banevænget 25, 7323 Give
Alberte Skovbjerg Lund Lybker Jessen, Torphøjvej 7, 7323 Give

Agnethe Kirkeby Larsen, Mosevej 23, 7323 Give 
Chris Falck, Banevænget 9, 7323 Give 

Emil Højen Jakobsen, Hærvejen 213, 7323 Give 
Christoffer Høst Lundfold, Riismarkvej 19, 7323 Give

Freja Stangerum Grønborg Engelbrechtsen, Nordvangen 49, 7173 Vonge 
Kasper Kierby Jørgensen, Alsted Markvej 4, 7173 Vonge 
Josefine Teglgård Kjær, Oksenbjergevej 22, 7323 Give

Simon Elias Rasmussen, Springbankevej 10, 7323 Give

Sidste nyt fra menighedsrådet
Af Ruth Krag Nielsen

Nu er det ved at være et års tid siden, at vi sidst har haft en artikel i kirkebladet omkring 
renoveringsprojektet i Øster Nykirke. Og der er sket meget!

Den nye klokke er blevet sat op ved siden af den gamle klokke. Den nye har virkelig 
et smukt ydre og en flot klang. Den er computerstyret og det er meningen, at de to 
klokker skal bruges sammen ved særlige lejligheder. 

Selve kirken har gennemgået en større renovering. Alt i kirken har været taget ned og 
er blevet renset, væggene er blevet kalket, gulvbrædderne er blevet slebet og ludet. 
Den gamle varmeblæser er skiftet ud med varmepaneler under sæderne.

Det har været spændende at se, hvilken forskel det har gjort, at altertavlen, prædike-
stolen og de andre tavler har fået en mere klar og autentisk farve gennem rensningen 
af dem.

Knæfaldet er blevet ombetrukket og der er blevet sat ekstra belysning op i loftet, hvil-
ket vi tror, at menigheden bliver glade for.

Vi fra menighedsrådet har løbende været inde at se kirken under renoveringen og det 
har været spændende at se det gang efter gang, hvor vi kunne se, hvor godt det er 
blevet. Vi har løbende også modtaget billeder af renoveringen, så vi bedre kunne følge 
med i udviklingen.

Vi glæder os til at åbne kirken igen og det sker søndag d. 13. marts kl. 10.00, hvor 
provst og biskop deltager. Vi håber, at mange vil være med til at fejre genåbningen af 
Øster Nykirke.
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Øster Nykirke kirke

Døbte:

Døbte:

Begravede / bisatte:

Viede:

Viede:

Begravede / bisatte:

Vonge kirke
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INGEN

13. november 2021:
Sigrid Seest Elkjær
16. januar 2022:
Malte Laursen Eggersgaard

INGEN

INGEN

INGEN

23. november 2021:
Svend Jensen
4. december 2021:
Vera Nielsen
4. januar 2022:
Inger Eskelund Mølgård
22. januar 2022:
Pauli Marinus Jensen
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen

Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give

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

E-mail:DER@km.dk

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

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

Kirkesanger :
Caroline Christensen

Kirkesanger :
Esther Liboriussen

Kirkesanger :
Daniela Gaarddal Nyholm Nielsen

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
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KIRKEKALENDERKIRKEKALENDER
Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge Præstegården
20/2 Seksagesima LUKKET! 9:30 v/MSK
27/2 Fastelavn LUKKET! 11:00 v/DER
6/3 1. s. i fasten LUKKET! 9:30 v/DER
9/3 19:00 - 20:30 Sangcafé
13/3 2. s. i fasten 10:00 Genindvielsesgudstjeneste 

v/Biskop Elof Westergaard 
20/3 3. s. i fasten 9:30 v/DER
27/3 Midfaste 11:00 v/MSK
29/3 14:00 Sogneefter-

middag
3/4 Mariæ bebudelses dag 9:30 v/DER
5/4 19:00 - 20:30 Sangcafé
10/4 Palmesøndag 11:00 v/MSK
14/4 Skærtorsdag 16:00 v/MSK
15/4 Langfredag 11:00 v/DER Musikgudstjeneste
17/4 Påskedag 10:00 v/DER  

Kirkekoret medvirker 
18/4 2. Påskedag 9:30 v/DER
24/4 1. s. e. påske 9:30 v/DER 15:00 Koncert
1/5 2. s. e. påske 11:00 v/DER
4/5 19:00 - 20:30 Sangcafé
8/5 3. s. e. påske 11:00 v/MSK
10/5 19:30 Koncert
13/5 Bededag 11:00 v/MSK
15/5 4. s. e. påske 9:30 v/MSK 
17/5 14:00 Sogneefter-

middag
22/5 5. s. e. påske 9:30 
26/5 Kristi himmelfartsdag 10:00 Konfirmation
29/5 6. s. e. påske 10:00 Konfirmation
5/6 Pinsedag 10:00 
6/6 2. Pinsedag 14:00 Friluftsgudstjeneste i 

Vester
14:00 Frilufts-gudstjene-
ste i Vester

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst 
Diana Elisa Rasmussen (DER)
MSK = Morten S. Krabbe sognepræst i Thyregod – Vester
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Vejle-Prisen er Vejle Kommunes arkitek-
turpris, der siden 1972 er blevet uddelt hvert 
år i forbindelse med Arkitekturens Dag. 

Her fra lokalområdet var Ove Nørtoft Olesen 
også med i konkurrencen. Prisen blev uddelt 
efteråret 2021.

Ove Nørtoft Olesen var nomineret fordi han 
har været arkitekt på en vellykket tilbygning 
på Mindevej 14 i Vejle. En stilsikker og flot 
tilbygning til Bertel Nielsens oprindelige 
projekt fra 1958. Bygherre har været Tho-
mas Peter Erich Hohn og Susanne Hohn.

Tilbygningen er konstrueret i samme byg-
gestil som det oprindelige hus med nøje ud-
valgte røde teglsten og fuger, der passer så 
godt med det oprindelige hus, at man ikke 
kan se, at det er en tilbygning.

Placering, størrelse og opsprosning af vin-
duer er ligeså udført med respekt for det op-
rindelige hus.

Under tagudhænget er der malet en himmel-
blå farve, som huset oprindelig er født med. 
Gelænder til trappe og terrasse har samme 
udformning som det oprindelige gelænder 
ved fortrappen. Hele huset har fået nyt tag, 
som samler den yderst vellykkede tilbygning 
med det øvrige hus.

Flot nominering til lokal arkitekt
af Lilly Jessen

Vi er da rigtig stolte af, at vi er blevet nomi-
neret i det her fine selskab. Det er jo ikke hver 
dag, at en arkitekt fra Give-egnen er med i 
denne slags nomineringer og udmærkelser. 
Så gør det ikke så meget, vi ikke vandt, bare 
det at blive nomineret er stort i sig selv, siger 
Ove Nørtoft Olesen, der har over 40 års erfa-
ring i branchen med sig.

Ove Nørtoft Olesen bor på Hærvejen 183 i 
Sdr. Kollemorten og beskæftiger sig primært 
med nybygning samt til- og ombygninger.

Ove Nørtoft Olesen har også været arkitekt 
på huset, der ligger på Banevænget 8 i Kol-
lemorten, som blev opført i 2017.

Tillykke med nomineringen. Og god vind i 
arbejdet fremover!
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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

BelægningBelægning
JordarbejdeJordarbejde
Etablering af græsplænerEtablering af græsplæner
GræsslåningGræsslåning
HækklipningHækklipning

Belægning
Jordarbejde
Etablering af græsplæner
Græsslåning
Hækklipning

18
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Navnehistorie - generelt
Inden jeg går i gang med at fortælle om 
de gårde, som jeg har forsket i og fortæller 
om personerne, så vil jeg her fortælle lidt 
om navneændringer, som måske har gjort 
et familienavn til et generationsnavn. Det 
kunne være Brødsgaard, Assenholt, Nør-
toft, Sandalgaard, Tinnet, Lybkær, Krogager, 
Smedegaard etc.

Hvorfor tog folk navneændring? 

Det var fordi folk i små landsbyer ofte fandt 
deres livsledsager i det område, hvor de 
boede. Det gjorde det meget besværligt for 
postvæsenet, så i slutningen af 1800-tallet 
henstillede man folk til at tage gårdens navn 
som slægtsnavn. Der var ganske enkelt kom-
met for mange ”sen” navne, og alt for mange 
havde de samme efternavne, fordi familierne 
var så indgiftede. Disse ”sen” navne gør også 
livet surt for slægtsforskerne. Jeg har flere 
eksempler i mit eget stamtræ på, at man blev 
gift med sin fætter/kusine.

Kommissionen af 1898 

Navne sagen havde flere gange været dis-
kuteret i Folketinget, og i 1897 fremsatte et 
menigt medlem af tinget det lovforslag, at 
enhver mand eller kvinde som slægtsnavn 
uden betaling skulle have ret til at antage 
deres fars eller farfars folkelige tilnavn eller 
navnet på en i slægten nedarvet ejendom. 

Lovforslaget førte til, at der året efter blev 
nedsat en kommission bestående af tre uni-
versitetsprofessorer der skulle undersøge 
”disse Tilnavnes nationale Betydning og 
Udbredelse”. Kommissionen gik grundigt til 
værks ved at udsende over 100 spørgeskema-
er til kompetente folk rundt om i landet om 
hvilke folkelige tilnavne, der endnu anvend-
tes på stedet og efter hvilke regler. Allerede 
året efter, i 1899, udkom kommissionens 
betænkning ”Dansk Navneskik” der kort og 
godt fastslår at den danske navneskik ”lider 

af Mathias Aricó, Thyregod

af at være ensformig, upraktisk og uskøn i 
en saadan Grad, at man vanskelig skal finde 
dens Lige andensteds”, og som middel til at 
afhjælpe denne misere foreslog den en lega-
lisering af de folkelige tilnavne. 

Lov om navneforandring af 1904 

I 1904 blev loven om navneforandring vedta-
get. For et gebyr på fire kroner kunne man få 
navnebevis på sit nye slægtsnavn, og navnet 
blev så optaget på den liste over beskyttede 
eller ”forbeholdte” slægtsnavne som Justits-
ministeriet med mellemrum udsendte. Ingen 
andre kunne nu antage navnet uden slægtens 
samtykke (samtykkeparagraffen). Men det 
var ikke alle slægtsnavne man kunne an-
tage. Undtaget var navne på personer ”der 
have gjort sig fortjente af Fædrelandet”, 
egentlige fornavne og navne som skønne-
des ikke at stemme med dansk sprogtone 
eller at være direkte upassende. Samtidig 
indførtes beskyttelse af i forvejen eksiste-
rende slægtsnavne, og for den oprindelige 
tanke om at erstatte ”sen” navnene med de 
folkelige tilnavne blev denne bestemmelse 
fatal. De folkelige tilnavne var nemlig for 
en stor dels vedkommende de samme over 
hele landet, og det hjalp ikke at éns familie i 
generationer havde kaldt sig Skov, Juhl eller 
Bjerre dersom en anden familie inden 1. juli 
1905 havde fået bevis på navnet som beskyt-
tet slægtsnavn. 

Mellemnavnet 

Allerede i slutningen af 1800-tallet var man 
begyndt at give sine børn mellemnavn ved 
dåben, et navn der blev indskudt mellem det 
sidste fornavn og efternavnet. Mellemnavnet 
blev nærmest opfattet som et fornavn og var 
overhovedet ikke omfattet af 1904-loven. I 
praksis kunne alle navne anvendes som mel-
lemnavn, navne på historiske berømtheder, 
moderens pigenavn, faderens fornavn til 
piger, men væsentligst i denne forbindelse: 
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beskyttede slægtsnavne som man ikke ellers 
havde juridisk ret til. Man kunne kort sagt 
omgå 1904-loven på alle måder, officielt 
anvende hele sin navnekombination (Peter 
Skovgaard Jensen) og så i det daglige ude-
lade “sen” navnet og bruge sit mellemnavn 
som slægtsnavn (Peter Skovgaard). 

Ifølge loven var det forbudt uretmæssigt at 
anvende en anden families slægtsnavn, men 
passede man lidt på, gik det alligevel. Vær-
re var det hvis man anvendte sit ”ulovlige” 

slægtsnavn som firmanavn eller kunstner-
navn, og allerværst var identifikationsproble-
met: Mange mennesker anede ikke at Peter 
Skovgaard og Peter Jensen var én og samme 
person. Nu havde vi ud over slægtsnavnedi-
lemmaet også fået et mellemnavnsdilemma!

Det var en stor omgang. Jeg vil lige høre, om 
nogen har ønsker til artikler (rent historisk), 
inden jeg går i gang med mine planlagte ar-
tikler - jeg er åben for ideer. Send mig gerne 
en mail: math494j@gmail.com.

Sidste repræsentantskabsmøde foregik, hvis 
nogen skulle have glemt det, tilbage i marts 
2019. Så 3 år er gået siden sidste repræsen-
tantskabsmøde. Grundet Corona har vi gang 
på gang måtte udsætte dette vigtige møde, 
der er lokalrådets øverste myndighed. Det er 
her, der vælges ny bestyrelse til lokalrådet, 
og her formanden aflægger årsberetning for 
lokalrådet. Det er også her, der er mulighed 
for at høre hvad de forskellige foreninger har 
lavet i løbet af året, da alle lokale foreninger 
inviteres med til dette årlige møde. 

I år sender vi, som vi plejer, invitationer ud 
til alle foreninger og institutioner i lokalom-
rådet til det årlige repræsentantskabsmøde, 
som planlægges afholdt i marts måned. Der 
kommer også opslag ved de to købmænd og 
på Facebook, når tiden nærmer sig. 

Vi har brug for dette års repræsentantskabs-
møde, da enkelte i bestyrelsen ønsker at 

stoppe. Derfor har du nu mulighed for at 
blive en del af lokalrådet. Vi skal bruge nye 
kræfter for at kunne vedligeholde et lokal-
råd. Uden en bestyrelse ingen lokalråd. Alle 
er velkommen til repræsentantskabsmødet. 
Man behøver ikke være med i en forening 
for at deltage. 

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Keld Nielsen er formand, Jørgen Mikkel-
sen er næstformand. Nini Jørgensen, Karina 
Brødbæk, Peer Attermann, Lars Olesen og 
Kris Sørensen sidder som medlemmer, der-
udover er Ketty Sparvath suppleant. Ketty 
deltager dog i alle møder, men det er helt fri-
villigt om man ønsker det som suppleant. Vi 
har Hanne Nørtoft som ekstern kasserer, det 
vil sige hun deltager ikke i møder, men tager 
sig af alt det økonomiske.

Vel mødt til repræsentantskabsmøde i marts!

af Keld Nielsen, 
Formand for lokalrådet

Repræsentantskabsmøde
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af Jørgen Mikkelsen
Min vej til Vejle Byråd

21

Allerførst vil jeg gerne takke alle jer, der 
stemte på mig ved kommunevalget den 16. 
november 2021.

Hele 335 stemmer fik jeg fra lokalområdet, 
ret vildt, da jeg så samtidig kunne hente 140 
stemmer i resten af kommunen, kom jeg ind 
som nr. 27 ud af 31 pladser. 

Tak for snakken, både før, under og efter val-
get. Jeg tror det har stor vigtighed at have en 
lokal mand i byrådet. Det er en kæmpe tillid, 
der er vist mig, og jeg vil gøre alt for at leve 
op til den.

Det var relativ sent, jeg besluttede mig for at 
stille op til valget, ja der skulle en borgme-
sters opfordring til, og Ulla skulle være med 
på den. Det er hun heldigvis.  

Første prøvelse var opstillingsmødet i DGI-
Huset i Vejle. Her skulle der holdes en 
”salgstale” for hvad jeg står for, og hvad jeg 
vil kæmpe for. Desværre var der stor set in-
gen fra lokalområdet, men det lykkedes at få 
en plads som nr. 18 ud af 22 på listen. 

Det betyder heldigvis ikke det store, da vi er 
sideordnet opstillet, dvs. det er de personlige 
stemmer, der afgør hvem der kommer ind. 
Jeg havde på forhånd fået oplyst, at ca. 400 
stemmer ville være nok, og det holdt stik, 
den sidste kom ind med 348 stemmer. 

Nu er det sådan, at vi ikke tæller personlige 
stemmer op på valgdagen, så der var stor 
spænding, da stemmerne blev læst op dagen 
efter kl. 13.30. Tror ikke det gik helt op for 
mig inden dagen efter.

Hvad nu?

Hvor meget tid tager det, hvilke udvalg 
kunne jeg komme med i? Det siges, at man 

i gennemsnit skal 
regne med ca. 
18 timer pr. uge, 
nogle uger mere 
end andre. Nu kan 
kun tiden vise om 
det holder stik. 
Jeg har været ret 
heldig at komme 
i følgende udvalg:

•	 Børne- og familieudvalget

•	 Voksenudvalget

•	 Arbejdsmarkedsudvalget

Tre meget interessante udvalg, hvor jeg glæ-
der mig til at blive klædt på til at påvirke de 
beslutninger, der skal træffes i fremtiden. Vi 
er i skrivende stund lige begyndt. Jeg havde i 
dag mit første byrådsmøde og det havde jeg 
ikke drømt om for få måneder siden. Husk at 
Vejle er Danmarks 5. største kommune.

Jeg vil arbejde hårdt for, at hele Vejle kom-
mune udvikles. Der bør være byggegrunde i 
alle byer, hvor der er institutioner som skole 
og børnehave. Der kan sagtens være byer, 
hvor det er andre ting, der skaber udvikling, 
det må vi så se på med positive øjne.

I Vonge og Kollemorten skal vi have nogle 
byggegrunde hurtigst muligt. Jeg vil puste til 
ilden, så den ikke går ud. Det skal lykkes!!

En cykelsti vil tage tid, forhåbentlig ikke 
lige så lang tid som den mellem Thyregod 
og Vesterlund, men vi skal hele tiden gøre 
opmærksom på behovet. Det kan ikke passe, 
at behovet skal ses ud fra hvor mange der 
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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

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

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

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.

VONGE ANTENNELAUG
afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 10. marts kl. 19.00 i  

Vonge Kollemorten Hallens cafeteria.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Forslag som ønskes behandlet skal bære tydelig afsender,  
og være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. marts

Bestyrelsen Vonge Antennelaug

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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www.vongenet.dk 

cykler nu og hvor mange ulykker der sker. 
Jeg kunne godt forestille mig, at vi havde et 
udvalg, der 3 til 4 gange om året gjorde op-
mærksom på problemet.

 Hvordan skal jeg så finde tiden?

Som jeg lovede før valget, så bliver jeg som 
købmand. Jeg har arbejdet i 5 år, for at holde 
butikken kørende og det er på mange punkter 
lykkes, men det kræver stadig hårdt arbejde.

Lokalrådet bliver jeg nødt til at trække mig 
fra, da jeg let kan komme i klemme i frem-
tidige projekter og det ville der ikke komme 
noget godt ud af. Så er det bedre, jeg kan 
bakke op på anden vis.

Til slut, endnu engang tak for tilliden, jeg 
glæder mig til at komme i gang. Håber det 
giver resultater, at vi nu har en lokal med i 
maskinrummet. 
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Simons Friis er er autist og bruger kunst 
til at komme af med det mylder af tanker 
autismen genererer. Simon har en kunst-
side Artmindwithsimon på både Instagram 
og Facebook og har skrevet nedenstående 
til bladet sammen med sin mor, Sarah.

Mit navn er Simon, jeg er 14 år gammel, og 
bor sammen med min mor og min brødre i 
Kollemorten. Jeg går på Skibet Skole i en 
specialafdeling, da jeg har en diagnose, der 
hedder autisme. Autismen gør at min hjerne 
nogle gange føles som en motorvej, hvor tan-
kerne bare drøne forbi hele tiden, som hur-
tigkørende biler. Andre gange er min hjerne 

som en popcornmaskine, der bare spytter 
tanker og idéer ud. Selvom jeg har autisme, 
er jeg som alle andre mennesker, med tanker 
og følelser. Autismen gør det bare sværere 
for min hjerne at håndtere, hvordan almin-
delige ting gøres og jeg har derfor brug for 
hjælp til at sætte min dagligdag i orden. 

af Simon Friis
Artmind with Simon

Autismen har også en fordel, og her ser jeg 
den som min superkraft … nemlig i forhold 
til min kreativitet. Især igennem min teg-
ninger, kommer jeg af med nogle af alle de 
tanker og ideer, jeg har indeni mig. Jeg har 
tegnet siden jeg var helt lille og holder me-
get af det. Jeg slapper af når jeg tegner og 
høre gerne musik imens, så ses stemningen 
fra musikken også i min tegninger. Jeg teg-
ner forskellige stilarter, men lige nu er stilen 
lidt uhyggelig og skæv, andre gange tegner 
jeg mere ”pæne” og ”feel good” tegninger. 
Jeg laver også fedtstensfigurer, smykker og 
andre kreative ting, alt efter hvad jeg lige har 
lyst til.

Det var mening at jeg skulle over til Køben-
havn og sælge min ting, på RAW Kunstmar-
ked på Vesterbro. Desværre aflyste corona 
dette og i stedet tager jeg derover 5. juni, i 
pinsen. Jeg syntes det både er spændende, 
men også lidt skræmmende at skulle der-
over for at sælge og vise mine ting frem. Det 
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bliver dog også fedt at se hvad de andre har 
lavet og sælger. 

Jeg vil rigtig gerne at min kunst kommer ud 
i verden og jeg har derfor en konto på Insta-
gram og Facebook under navnet, artmind-
withsimon. På min sider deler jeg det jeg 

laver og sælger det til interesserede, selvom 
det kan være svært i perioder, hvor autismen 
driller mig lidt. Som voksen håber jeg at 
komme til at leve af min kunst og ellers vil 
det jo altid være mit kreative åndehul i en lidt 
svær verden.

Det er let at begynde at dyrke yoga! 
Uanset alder og fysisk tilstand kan du gå 
i gang med at dyrke yoga med det sam-
me og opnå umiddelbare fordele såsom 
bedre humør og mere energi, en følelse 
af ro og afslappethed og en bedre nat-
tesøvn. På længere sigt giver yoga bedre 
helbred og form, og øvelserne er med til 
at reducere de symptomer på stress og 
anspændthed, som så mange af os lider 
af i dag. 

LOF Trekanten fra den 23.februar 2022 
starter et yogahold i Øster Nykirke Skole 
i Vonge med certificeret yogaunderviser 
Tanja Mogensen. Alle kan være med – 
både nybegyndere og udøvere. Øvelser-
ne tilpasses deltagerne. Hver time starter 
med en kort landing. Bagefter laver vi 
balance- og styrkeøvelser, udstræknin-
ger, overbøjninger- og vridninger. Af-
slapning og meditation er en del af pro-
grammet.

af Tatiana Mogensen
HATHA YOGA FOR ALLE

Undervisning afholdes om onsdagen fra 
kl.19:00 til kl.20:30.

Man kan finde yderligere informationer 
og tilmelde sig på LOF Trekanten hjem-
meside - www.lof.dk/trekanten - eller ring 
30 71 37 01

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

25



42

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 Tine Attermann
Ditte og hendes røde racer

Ditte ses næste dagligt ”ræse” derudaf og 
vi er mange, der er blevet overraskede over 
hvor langt hun kommer omkring. Derfor 
satte Foreningsbladet sig for at undersøge 
sagen nærmere. Jeg mødte Ditte derhjemme 
på Sønderhedevej, hvor hun har boet siden 
august 2019.

For Ditte har det altid foregået på hjul, lige 
siden hun som 7-årig fik den første 3-hjulede 
crosser, som hun fik til låns af kommunen. 
Og hvis det ikke lige var på hjul, var det højt 
til hest, da hun som 2-årig startede på handi-
capridning. Sidenhen fik Ditte både elektrisk 
kørestol og elscooter, så hun kunne komme 
rundt.

Ditte begyndte sin skolegang på Skova-
gerskolen i Jelling, som er en kommunal 
folkeskole, der underviser og tilbyder so-
cialpædagogisk fritidsordning til børn med 
vidtgående psykisk og fysisk handicap. Her-
efter fulgte en 3-årig uddannelse på CSV 
(Center for specialundervisning af unge og 
voksne) i Vejle, en særlig tilrettelagt ung-
domsuddannelse (STU) for unge i alderen 
16-25 år. Uddannelsen lærer de unge at klare 
sig selv, eks. at lave indkøbslister, lave mad, 
gøre rent, ordne vasketøj osv. Uddannelsen 
bliver afsluttet på fornøjelig vis med studen-
terhue og fest!

Nu går Didde på Vestcentret (Karriereværk-
stedet) i Give. Her dækker hun bord, ordner 
vasketøj og har diverse montageopgaver, 
såsom pakning af påskeæg, julekalendere, 
strandsække, o. lign. Arbejdet udføres for 
lokale virksomheder, eks. Coop eller Dantoy 
og er ulønnet, men firmaerne betaler Vest-
centret for arbejdet. Arbejdstiden er 8-15, 
men med transporttid er Ditte afsted 7.15-
15.45.

Lillejuleaften sidste år skete der så noget nyt 
på transportsiden for Ditte. Hun opgraderede 
nemlig – for egen regning - sit køretøj til en 

Ferrarirød Lindebjerg City kabinescooter 
med alt i lækkert udstyr: det største batteri, 
varmeblæser og vinduesvisker og – ikke at 
forglemme – et par effektive lygter, der kan 
vise vejen.

Så efter endt arbejdsdag hopper Ditte nu i 
den lille røde racer og kører landevejene tyn-
de her på Vonge-Kollemorten egnen. Og det 
bliver til en del kilometer. I skrivende stund 
har Ditte kørt omkring 500 km den første 
måned hun har haft sin racer – det er da me-
get godt gået. Den længste af Dittes 3 ruter er 
18 km og går fra Sønderhedevej via Bygade, 
Møllersvej, Bjerrevej, Knudevej, Mindstrup-
vej, Agerholmvej, Hærvejen, Mosevej og 
hjem ad Sønderhedevej igen. 18 kilometer! 
Det tager omkring 1 time og 30 minutter og 
Ditte elsker det. 

Scooteren kan køre 40-50 km på en oplad-
ning og kan gå fra sneglefart til 15 km/t.

Hvem er Ditte?

Navn: Ditte Larsen 
Alder: 26  
Sygdom: Cerebral parese                          
(spastisk lammelse) 
Ditte holder af: Orden, at køre ture og kigge 
på råvildt 
Favoritdrik: Faxe Kondi
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Fra Håndboldbestyrelsen - af Gry Andersen
Håndbold i ØNIF
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Ungdom & Senior

Trille-Trolle, 

Der har desværre ikke været den store tilslut-
ning og derfor udvider vi lidt. Nu kan alle 
børnehavebørn og 0. klasse nu gå en gang 
om måneden til trilletrolde håndbold. Det vil 
stadig ligge om lørdagen, og prisen er stadig 
25 kr. pr gang pr. barn. Der vil komme datoer 
ud på Facebook og opslag i børnehaven mm. 

U7: 8 børn fra 0. og 1. klasse er i fuld gang 
med at træne sig op til at være den næste 
Mikkel Hansen. 

Vi har været i Bramdrupdam før jul, hvor vi 
fik pudset formen af. Dette var en stor suc-
ces, mest fordi vi vandt de 2 sidste kampe 
OG vi fik en medalje for at deltage. I foråret 
kommer der flere 1-dagsstævner, som vi vil 
tilmelde os.  

U9:  Det sammensatte hold fra 3 årgange, 
har givet 10 glade børn, som hver tirsdag gi-
ver den max gas i hallen. De vil gerne ud at 
spille flere stævner her i forårssæson

Dame-Hygge-Håndbold: 

Efter et børnestævne i Brandrupdam, blev 
nogle stykker enige om at prøve muligheden 
for Hygge-håndbold. 

Der blev hurtigt på Facebook ytret, at dette 
var der en masse damer, der var interesseret 
i. Vi startede op i sidste uge med 12 friske 
damer i alle aldersklasser og håndbolderfa-
ring. Umiddelbart er fælles for alle, at det er 
laaaang tid siden vi har spillet håndbold, pga. 
skader eller børn. 

Det vigtigste ved træningen, er at det skal 
være sjovt og hyggeligt og så måske også 
en lille smule hårdt. Formen skulle jo gerne 
blive lidt bedre. Der er helt sikkert plads til 
flere. Så tør støvet af håndboldskoene og 
kom til træning tirsdag kl. 19.30- 21.00.

Bestyrelsen:  Der er snart generalforsamling 
for afdelingerne i ØNIF. Og hermed en lille 
bøn om at melde sig til håndboldbestyrelsen. 

Her er vores opgave at sørge for at håndbold 
holdende har de ting, som de ønsker, herun-
der træner, spillertøj, håndbolde mm. 

Vi arrangerer håndbold karavane i samar-
bejde med skolen, og evt. hjemmestævner. 
Vi planlægger træningstider, og vigtigst, så 
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hygger vi os når vi mødes, hvilket er ca. 6-8 
gange i løbet af et år. 

 I denne sæson er der følgende hold:

Trille-trolde: Træner Pia Hansen (udvalgte 
lørdage 10.00-11.00) 

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 (tirsdage kl. 16.30-17.30)

Dame hyggehåndbold: Træner Gry Ander-
sen (tirsdage kl. 19.30-21.00) 

Bestyrelsen

Formand: Gry Andersen

Næstformand: Ida Lerche Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Louise L. Mogensen

Pia Hansen

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:

Æ›lille klub
af Margit Ørnsholt

Plan forår 2022 

13. januar Hygge

27. januar Hygge. Snakke. Strikke

10. februar Hvad vi finder på

24. februar Nålepude

10. marts Kort konfirmation

24. marts Påsketing

7. april Afslutning kl.12.00

Kaffe købes til 10 kr. Medbring selv 
brød/kage.    

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

Tinnetgaard

VELKOMMEN TIL  TINNETGAARDVELKOMMEN 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

30

 

A la carte – og selskaber op til 50 personer 
Fredagsbøf 
Mad ud af huset 
Tema aftener 

Restaurant Ålbækken 

Åbningstider: Ons. – lør. fra kl. 17.00 
ALTID ÅBENT FOR SELSKABER 

Ålbækvej 20 – Thyregod – 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64 

restaurantaalbaekken@gmail.com 
www.aalbaekken.dk 
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af Tove Malberg
Club 99
Den 25/11 2021 havde vi afslutning med 
besøg af vores tidligere præst Dorthe Volck 
Poulsen (som nu er blevet provst).

Det er altid fornøjeligt at have besøge af 
hende med hendes sprudlende humør. Hun 
fortalte lidt om sin barndom og ungdom og 
hvordan hun fik lysten til at blive præst. Vi 
sang nogle af vores skønne julesange. Vi fik 
æbleskiver og gløgg. Der var også ameri-
kansk lotteri. Vi havde et par dejlige timer.

Den 6/1 2022 startede vi året med besøg af 
Ole Peter, han er, som han selv siger, spille-

mand. Han fortalte om sit liv som spillemand 
og klaverstemmer, hvor han har haft mange 
sjove oplevelser. Vores klaver fik han også 
tryllet dejlige toner ud af. Vi sang sammen 
og med ønsker fra publikum, fik vi et par for-
nøjelige timer.

Vi kan berette at petanque og kroket er i 
gang, så mød bare op, vi har udstyr du kan 
låne.

Uanset vejr spilles der petanque, vi har da 
heldigvis friske folk til at feje sneen af ba-
nen!



48 Tegnet af Simon Friis


