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Sommeren lister sig frem igen
Så skulde man have vært i fuld gang med ude aktiviteter et stykke tid, sat kartofler, fået gang i
robot plæne klipperen og siddet og nydt de varme solstråler som er kommet for at varme igen
(hvis man nu har/gør sådan noget). Denne gang i bladet ønsker man hjælp til bladet, der er
lidt udskiftning i blad folket, det spirer, lidt om Peter Jensen, den nye skole leder præsenterer
sig, børnehaven, violin talenter, Otto has left the building, Assenholt-slægten, Lopper i hallen, lidt fra spejder, gymnastik, fodbold, Æ›lilleklub, Club 99 og Sommerfest i Kollemorten.
Dette bliver også mit sidste layout på Foreningsbladet og vil i den anledning sige tak for mig
og ønske alle en rigtig god sommer! Mvh Karsten
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Hjælp os med Foreningsbladet
af Ruth Krag Nielsen

Kære læsere, vi håber at I nyder at læse vores blad, og vi er selv glade for at kunne være
med til at sammensætte bladet.
Vi er en lille flok, som mødes 8 gange om året og der er flere af os, som har været med i redaktionen i mange år og som gerne vil begynde at trække sig ud af redaktionen.
Derfor søger vi nogle, som kunne tænke sig at være med i redaktionen, være med til at præge
bladet, være med til at finde emner. Jeg har været i bladet i flere år og finder det spændende
og jeg har ingen hensigt om at trække mig endnu. Jeg ville gerne at jeg kunne være med til at
give nye redaktører indsigt og glæde ved at være med til at sætte deres præg på bladet.
Vi håber, at der er flere som kunne tænke sig at være med. I er velkomne til at ringe og evt.
møde op og være med til et redaktionsmøde. Telefonnumre kan ses under foreningsnøglen
på side 5 i bladet.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

Info om ophavsret
Copyright
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Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om de fotos,
der indsendes til bladet, er omfattet af loven om ophavsret.
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Foreningsnøglen
Dagplejen i Vonge-Kollemorten,
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

Vonge Borgerforening
Martin Petersen
30 26 95 94
martinp718@gmail.com

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

Øster Nykirke Sogns
Menighedsråd
Karl-Holger Kristensen
20 66 37 51
k-hk@live.dk
www.oesternykirke.dk

Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Tina Grønborg Hansen
76 81 44 20
tigha@vejle.dk

Kollemorten Borgerforening/
Hærvejscenteret
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
joergen@mikkelsen19.dk
www.haervejscenteret.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
Ungdomsforening
John Laursen
jordbaer_john@outlook.com
29 33 20 75
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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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Hærvejens
skomager,
TORBENS
nøglesmed
sadelservice
NØGLE &&HÆLEBAR

Nøgler
skorep.
Nøgler &
- Skopleje
v/Torben Schrøder Jensen

Hundetegn - Skilte
Sadelservice
Batterier

Ledig

v/Marthe Bråten

Torben Schrøder Jensen
Hærvejen200
200
Hærvejen
Sdr.
Kollemorten
Sdr. Kollemorten
7323Give
Give
7323

Tlf. 21 67 04 09

ÅBEN

Man -ÅBEN
Fre 14 - 18
Man
15 -først)
18
Samt
08--Fre
14 (ring

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
Rand
Mogensen
Pia
Traberg

Tømrermester

Steffen Kjær ApS

Tornparken 13 - 7173 Vonge
Tlf. 7580 3438 - Mobil 2128 3438
Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Jernbanegade
14,7160
7160
Tørring,
Bredgade 29,
Tørring
Tlf. 75 80 19 33

www.martinsen.dk
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Stafetten
Elmevej 12.
ved Joan Brix Rasmussen

Tilfældigheder former fremtiden

T

ilbage i april 2008 købte vi Jørgen og
Hannes hus på Elmevej i Vonge. Thomas’
mor, Karen Marie, arbejdede sammen med
Hanne på Kastaniehaven i Give. Farmor vidste, at vi ledte efter et hus, der kunne rumme
en familie på to voksne, tre børn og med en
baby på vej. En by, hvor der er kort til skole,
fritidsaktiviteter og legekammerater for vores børn. Så selvfølgelig skulle vi se huset på
Elmevej og så var vi solgt. Vi fik jo ovenikøbet en børnehave, to kirker og to lokale
købmænd med i handlen.
Med huset fulgte også en indforstået forpligtigelse, kunne de tidligere ejere informere os
om. Nemlig opsyn med legepladsen og levering af strøm til elektriske apparater, når
den årlige legepladsdag afholdes. Det gør vi
gerne.
Hvem er vi?
Thomas pendler til Vejle hver dag, hvor han
i skrivende stund er planlægger hos Unicon
A/S i Vejle. Et firma, der leverer beton til det
ganske danske land. I sin fritid bruger han
tid på fodbolden i ØNIF, hvor han sidder i
bestyrelsen. Han er kampfordeler, kridter baner op, samler mål og bestiller tøj, pokaler
og pølser. Han er holdleder på 50+, hvor han
også selv spiller.
Joan ses hver dag gående op ad Elmevej, da
hun arbejder som lærer på den lokale skole.
Hun kan af og til høres syngende i sin have,
da hendes fritid går med at synge i kor og
hun skal til efteråret medvirke i en musical
hos Teaterspiren i Brande.
Filip og Viktor tager bussen fra Sandalsplads
til Thyregod Skole og retur igen hver mandag til fredag. De går henholdsvis i 7. og 8.

klasse. Filip spiller badminton hver mandag i
hallen. Viktor har samlet et lille fodboldhold,
som spiller på Vonge ground om mandagen
og fredagen. Ellers drøner han rundt på sin
knallert når han er i ungdomsklub.
Amanda går i 10. klasse på Risskov Efterskole i Århus, hvor hun har Fashion som linje, da hun elsker at sy og designe. Hun starter
på Sosu-skolen i Vejle efter sommerferien.
Michelle går i 1.G. på Rødkilde Gymnasium
i Vejle. Hun er stadig ved at finde sin vej uddannelsesmæssigt. Er flyttet sammen med
sin kæreste, Adrian, i Horsens.
Status
Indtil videre kan vi kun konstatere at vores
valg tilbage i 2008 var det helt rigtige. Siden
da er Joans forældre, Kirsten og Bjarne, også
flyttet til Vonge. Nu venter vi spændt på at
se om nogle af børnene også kommer retur.

Stafetten gives videre til:
Helle og Karl Nielsen
Hærvejen 198, Kollemorten
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Skift på Foreningsbladet

af Lilly Jessen

D

et er nu tid at lave et par skift på Foreningsbladet. Karsten havde i efteråret forberedt os på, at han gerne ville holde som
layouter, og ville lave 2 blade mere, så der
var en chance for at finde en ny.
Du skal vide, Karsten, at jeg – og alle i redaktionen - har været meget glade for samarbejdet med dig, om bladet. Det har været
trygt og godt at have dig med til bladmøderne og kunne få snakket om indlæg og rettelser – det har bare været godt!
Vi har virkelig et blad, vi kan være stolte af!!
En charme har det været, når du på forsiden
selv måtte sætte ord på bladet, at vi så kunne
se, du var nordmand, - det eneste stykke der
ikke blev læst korrektur på!
TAK KARSTEN.
Til at tage over, er Bente Kristensen på Tinnetvej, så kommet på banen. Bente vil se
over skulderen på Karsten denne gang - og
så selv hoppe ud i det. Bente vil, ligesom
Karsten, lave layout på både Kirkebladet og
Foreningsbladet.
Velkommen i flokken, Bente, og rigtig god
arbejdslyst!
Den sidste rotation på bladet i denne omgang, er at jeg træder ud. Jeg har været med i
redaktionen siden 2008. Det har været meget

8

spændende og givende. Foreningsbladet har
stået mit hjerte nært i alle årene. Jeg var bl.a.
med til det første møde på Hærvejscentret
for snart 30 år siden.
Det, at have øjne og ører slået ud, og gribe
de situationer, der lige dukker op til en god
fortælling.
Det, at have et udvalg, der også ser en værdi
i at lave indlæg, som lige siger spar 2, til en
god historie til bladet.
Det, at vi i vores lokalsamfund i over 25 år
har arbejdet sammen om Kirkebladet, foreningslivet, skolen, fritidsordningen, Kolbøtten, spejderne, slægtsforskning og også
oplevelser som vi gerne vil dele her i vores
sogne.
TAK til udvalget, - og alle jer, der ligesom
jeg, brænder for vi skal blive ved med at have
bladet kørende.
Jeg håber, der bliver ved med at være folk til
bladudvalget, henvend dig gerne, - og at den
vil blive fodret med noget spændende stof,
som vi alle glæder os til at læse.
God vind alle vegne!
OBS! Vi har fået lov til at placere alle de tidligere numre af Foreningsbladet på skolen.
Kontakt Ruth hvis du vil låne af de tidligere
numre.

Det spirer!

af Tine Attermann

der sadelmageri hun kunne. Men udgangen
på historien var lykkelig og siden februar har
Marthe resideret med sine sadler i det nu fælles værksted.

Og det er ikke kun foråret, der spirer om-

En del af Marthes arbejde foregår dog ikke
på værkstedet, idet hun kører ud til hestefolket for at se hesten og sadlen og foretage et
sadeltjek. Det kan være at sadlen passer fint,
men behøver en justering af bomvidden eller stopningen i sadlen for at lægge helt som
den skal på hesten. Eller hvis sadlen slet ikke
passer den type hest og rytter og der skal købes ny sadel, hjælper Marthe også med det.

Kan jeg få et job?
I begyndelsen af det nye år kom Marthe ud
til Torben for at få repareret sine ridestøvler.
Og sagde, som noget af det første da hun
stod i døren ”Sikke et fedt værksted du har!
Kan jeg få et job her?” For udover at være
nordmand af fødsel, er Marthe Bråten også
sadelmager og kunne udmærket se sig selv
slå pjalterne sammen med Torben i det fede
værksted.

Om Marthe Bråten
Uddannet på Sadelmagerskolen i Tärnsjö
(Sverige) 2013-2015 med eksamen og svendeprøve i 2016.

kring os. Også i vores lille lokalsamfund,
spirer det med små erhvervsdrivende. Vi ved
alle, at Torben Schrøder Jensen ude på Hærvejen 200 kan fikse dine sko og støvler eller
hjælpe dig med en ekstra nøgle. Men ved du
også at Torben har fået en kompagnon, der
kan fikse din sadel?

Men Torben var ikke sådan at vinde over, så
han overvejede et par uger inden han ringede
til Marthe for at få en nærmere snak om det

Er født og opvokset i Norge med sin familie,
og har boet i Sverige i 9 år i forbindelse med
sin uddannelse. Flyttede i 2016 til Danmark
og fik arbejde som sadelmager.
Har haft hest i mange år og nyder de daglige
rideture på sin nuværende fjordhest Lemon,
som er opstaldet på Give Rideskole.
Deltager gerne i konkurrencer indenfor både
dressur, spring, military/jagter og rider ellers
ture i Frederikshåb Plantage eller andre steder som Harrild Hede.
Jagtridning er en dansk udgave af parforcejagten, der i England foregår med hunde og
ræv. Disse er afløst af to ryttere, der har en
rævehale på skulderen og viser vejen for feltet, der ledes af en Master. Feltet skal ride
omkring 12 km og over 30-40 forhindringer.
Læs mere på www.sadelservice.dk eller på
FaceBook.
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Ledig

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give
Biltff. 40 33 46 62, Privat 75 80 32 62

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

Tlf.: 75 80 35 32

KOLLEMORTENVEJ 17 . 7323 GIVE
Mobil: 22 80 71 51 / 22 17 35 32
TLF. 75 80 35 32 . BILTLF. 40 55 35 32

stenagergaard@mail.dk
www.herlufseestjensen.dk

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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Peter Jensen
P

eter, som bor på Smedevænget i Kollemorten, vil gerne fortælle lidt om sin tid
i Kollemorten. Det begyndte tilbage i 1951.
Jeg er barnefødt i Gadbjerg. Min kone, Inga,
kom i 1951 i bagerforretning og konditori i
Gadbjerg, hvor vi lærte hinanden at kende.
I 1952 kom vi til Ingas forældre, Stinne og
Jørgen Bak (Hærvejen 210) som tjenestefolk.
Jeg skulle ind som soldat, Inga var blevet
gravid, så vi ville gerne giftes inden, men
myndighedsalderen var 23 år, så der skulle
løses kongebrev!! Efteråret 1953 (efter 1 1/2
år i tjenesten), blev jeg hjemsendt.
Vi købte en ejendom, hvilken ejendom i
Vonge, og samtidig med vi passede den, kørte jeg mælk til mejeriet i lastbil. 7 dage om
ugen, så der var aldrig frihed!!
Efter et par år købte vi huset på Hærvejen
245 i Kollemorten. Det var et dødsbo, så der
var meget der trængte til en omgang.
Jeg var begyndt at køre varer ud for Brugsen, foderstof og gødning. Med tiden endte
det med, jeg overtog bilen og blev uddeler i
foderstof og gødning, for Erling Marienlund
havde nok i Brugsens arbejde. Det gik rigtig
godt indtil jeg i 1965 fik en diskusprolaps og
var syg i 1/2 år. Jeg solgte bilen og kørte nu
ved Frede B. Nielsen.
Så søgte BP Olie en chauffør, her kørte
jeg ca. 1/2 år, så kom depotindehaveren og
spurgte, om jeg ikke ville ind at styre kørslen. BP ville gerne, jeg overtog depotet, men
det ville jeg ikke have penge involveret i.
Driftslederen holdt, da han havde lovet at
hjælpe en ungdomskammerat med at starte
Løveparken. Efter nogle år fusionerede BP
med Hornsyld. De troede, det var en selvfølge jeg fulgte med, men det ville jeg ikke,
ville så få dobbelt så langt på arbejde. Jeg gik

med til at hjælpe dem i 3 mdr., da der ikke
var nogen, der kendte til Vejle BP-afdeling.
Herefter arbejdede jeg på Dan Cake. Var
også chauffør hos flere busselskaber, hvor
det var kørsel med lift bus eller børns kørsel
til specialskoler. Også en dejlig tid.
Efter jeg blev alene, fik jeg huset solgt og
flyttede om på Smedevænget.
Jeg har i ca. 40 år gået til svømning i Tørring 1 - 2 gange om ugen. De senere år blev
det søndag formiddag. Vi var 4 ”knægte,” der
fulgtes ad. Bentøjet er ikke så godt længere,
så nu er det slut. Næste gang flaget skal op
for mig, bliver jeg 90 år.
Hvis nogle møder en herre på en 3 hjulet
cykel, først på dagen, iført gul vest, hat og
handsker. Ja, så er det Peter, der er i gang
med at varme leddene op. En cykeltur på 5
til 10 km. i Kollemorten og omegn.
”Man skal jo gøre noget for at holde sig i
gang”, siger Peter.
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Ny skoleleder på den lokale skole
af Tina Grønborg Hansen

Mandag d. 3. januar mødte jeg ind på Øster

Nykirke Skole til glade og forventningsfulde
børn og voksne. Det var en glædens dag for
mig.
Jeg havde i et par år holdt godt øje med lederstillinger i Vejle Kommune og særligt efter en
stilling på en af de mindre skoler, var det fantastisk, da skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen
kontaktede mig torsdag d. 25. november for
at fortælle, at jeg havde fået stillingen som
ny skoleleder på Øster Nykirke Skole. Det
var med en meget mærkelig fornemmelse i
maven, da jeg den følgende morgen kørte til
Hornsyld Skole. At have den enorm dejlige
viden om et nyt kommende kapitel og så ikke
kunne fortælle om det!
Knap 12 år blev det som leder på Hornsyld
Skole (120 elever 0.-6. kl.) i Hedensted
Kommune. De første 4 år som viceskoleleder og de sidste 8 år som skoleleder. Det
var 12 super gode år, som har givet mig en
kæmpe erfaring, læring og viden inden for
ledelse og skolevæsenet.
Jeg er uddannet fra Jelling Statsseminarium
sommeren 1997, og lige efter seminariet
blev jeg ansat på Grejsdal Skole og var der
lige til stillingen som leder blev ledig i Hornsyld. Det er mine 12.5 år på Grejsdal Skole,

som banede vejen for mig i retningen af ledelse, idet et par af de daværende ledere på
skolen ”skubbede” mig i den retning, hvilket
jeg i dag er dybt taknemmelig over. Deres
tillid og tro på mig som lederaspirant gør at
jeg nu står som leder med en samlet ledelseserfaring på omkring 13 år. Det har været en
spændende ledelsesmæssig rejse at nå dertil,
hvor jeg er i dag.
Jeg er typen, der ”hænger ved” i en del
år – 12,5 år det ene sted og knap 12 år det
næste sted. Så mon ikke min næste runde
fødselsdag skal fejres her på skolen– det tror
jeg ;-)
Hvem er jeg så? Jeg er 50 år, bor i Grejsdalen
og er gift med Brian på 56 år, som er teknisk
serviceleder på Vejle Midtbyskole. Sammen
har vi Ninna på 29, som har egen frisørsalon

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Et aktivt lokalområde
– også på nettet!
www.Vonge-Kollemorten.dk
www.vongekollemorten.wordpress.com
www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
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Sommerfestudvalget
Udlejning af
grønne stabelstole, 240 stk. á kr. 3,- pr. stk.
(egner sig ikke til glatte gulve!)
bordplade med bukke kr. 7,- pr. stk.
thermokander kr. 5,- pr. stk.
kr. 100,- i depositum.
Henvendelse:
Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
Tlf. 41 66 35 29

i Vejle ” Frisør Grønborg” og Nanna på 25,
som er nyudklækket sygeplejerske. Derudover er vi beriget med et barnebarn Josefine
på 5 år og endnu en på vej til september samt
en ældre brun labrador på snart 10 år.
I min fritid er det lange vandreture, god mad,
storbyferier og tid med familien, som giver
mig energi og et pusterum. Det gælder om at
få noget ud af hver eneste dag!!
Det er fantastisk at være skoleleder – jeg nyder hver eneste dag! At kunne gøre en forskel for børnene sammen med personalet,
det er guld værd. At arbejde ud fra barnets
perspektiv, at have børn og forældre i sigte,
er værdier som er vigtige for mig i folkeskolen.
Jeg glæder mig til samarbejdet med vores
lokalsamfund, og er jeg/skolen ikke synlig
nok – så kontakt mig, så tager vi en snak om,
hvilke muligheder der er. Vi kan ikke undvære hinanden - lokalsamfundet og den lokale
skole – vi skal spille hinanden gode

☺

Storbyferie: Peters kirken kan lige skimtes
i baggrunden. Rom er fantastisk, men intet
slår selvfølgelig Vonge og omegn. Jeg kan
her afslutningsvist afsløre at min tipoldemor
er født i Øster Nykirke sogn og der er flere
slægtninge, som har boet herude et par 100
år tilbage i tiden. Det er da sjovt! Jeg må vist
hellere komme en tur på kirkegården eller i
lokalhistorisk arkiv.

Se vores hjemmeside
www.Vonge-Kollemorten.dk
eller
Du kan altid få et arrangement
for
e
ress
inte
med
et
and
lokalområdet, på siden.
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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

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

Børnehaven Kolbøtten
af Eva Pedersen på vegne af
Børnehaven Kolbøtten

E

fter en tid hvor Corona og influenza har
været overskriften på hverdagen i vores og
alle andres børnehaver, oplever vi nu forårets
fuglesang og solens varme, og det glæder os.
Og den første varme vi mærkede efter en
kold tid, var en særlig hilsen fra alle vores
familier.
Sikke en hilsen, som mødte os en tidlig tirsdag morgen, hvor børnehaven var pyntet
med flag og flotte citater – og ikke nok med
det, så var personalerummet også fyldt med
diverse lækkerier. Det var med en glædens
og taknemmeligheds tåre i øjenkrogen, at
børnehaven denne dag blev afsøgt i hver en
krog. Endnu en gang blev vi bekræftet i at
vores lokalområde er noget særligt!
De grønne spirer – hvad er det? Mange
ved det allerede, for vores lokalsamfund

er fuld af dagplejere med netop dette flag
som udgangspunkt for deres dagplejedag.
Og om knap et år er vores ambition også
at vores børnehave skal have opnået sammen status. For netop januar måned blev
startskuddet til, at vi i Børnehaven Kolbøtten påbegyndte vores grønne spirer forløb.
Dette har allerede nu budt på forløb om
småinsekter og små spire-forsøg på stuerne,
og kort efter påske skal vi forsøge os med at
udruge kyllinger – vi glæder os!
Men et tema inspirer os særligt, nemlig at
arbejde med bæredygtighed. En bæredygtighed, som har fokus på, at vores legeplads
skal være fuld af liv. Ikke kun liv af børn,
men også dyreliv. Derfor spreder tankerne
sig lige nu om kvashegn, insekthoteller,
brændenældebede, vild natur – kort sagt klimahaver er sat på dagsordenen!
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Violin

af Caroline Cecilie Kronborg Christensen

E

fter Nova akkompagnerede til minikonfirmandernes krybbespil sidste år, spurgte
Foreningsbladet om vi ville skrive lidt om
hvordan det er at have to violinbørn.
I år er mandag violindag. Mandag eftermiddag pakker vi således unger, violiner, noder,
lektier, iPads, aftensmad og et udvalg af
snacks og drikkevarer og sætter kursen mod
Musikskolens domicil, Domus, i Vejle.
I denne sæson foregår ungernes soloundervisning nemlig i Vejle om mandagen – samme dag som alle deres sammenspilshold og
orkestre, og det giver én lang violindag.

I de snart fem år Nova og Sirius har spillet
violin, har soloundervisningen foregået i
Vejle eller Jelling afhængigt af hvilken dag,
der passede bedst i vores kalender og underviserens skema. Undervisningsstederne
følger antallet af elever, så ingen by er i princippet for lille til at få udbudt undervisning
lokalt. Begge unger har spillet klaver i to år,
og det forgår lokalt på Øster Nykirke skole.
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Interessen for violin kan vi spore tilbage til
et besøg på Hjerl Hede i julen 2015. Her reddede en ældre herre dagen med sin violin for
de to små utålmodige sjæle, mens vi ventede
på, at resten af vores selskab skulle dukke
op. Den ældre mand hed Ole og blev siden
en nær og kær ven frem til han døde i 2018.
Med sin tålmodighed og sit modige udlån af
sin fine violin til en meget lille Nova, blev
han starten på interessen for, og kærligheden
til violinen.
Sommeren efter mødte vi igen Ole, denne
gang var vi selv en del af levendegørelsen
på Hjerl Hede. Her underviste han hele ferieugen Nova på den lillebitte violin, han
havde medbragt. Det samme gjorde han til
jul og sommeren efter og i 2017, kunne vi
ikke længere nøjes med at spille violin de to
gange om året, hvor vi mødte Ole på heden.
Nu var både Nova, som var 8 år dengang, og
Sirius på næsten 5 år bidt af en gal violin og
vi meldte dem derfor til undervisning ved
Musikskolen i Vejle.
Violinen er et svært instrument at blive god
til, men det er ret let at komme i gang med,
og et godt begynderinstrument. Det kræver
selvfølgelig en del forældrestøtte i form af
transport og i starten hjælp med at huske
hvad man skal spille. Som forælder lærer
man også en del om violinen undervejs og
bliver dygtigere ligesom barnet selv. Ingen
af os spiller violin – hvilken vores børn ikke
er sene til at minde os om, men heldigvis er
musik jo universelt – alle mennesker kan lide
musik – så hvor galt kunne det gå?
Man kan leje instrumenter ved Musikskolen.
Vi lavede dog et hurtigt jyde-regnestykke, og
besluttede os for at vi hellere ville investere
i egne instrumenter. En fin starterviolin fås
helt ned til 1200kr og køber man det rigtige
sted, kan den gamle altid gives i bytte for en

større eller sælges tilbage, hvis interessen
svigter.

sik, men samtidigt også er unge mennesker,
der elsker sjov og fællesskab.

At vælge ny violin, når den gamle pludselig
er krympet, er altid lidt af et ritual. Første
hårde del er erkendelsen af, at den gamle
unægteligt ER for lille og, at man nu skal
sige farvel til sin kære følgesvend. Anden
del er et besøg i Pianohuset i Vejle for at udvælge den nye bedste ven. En oplevelse, der
minder om at træde ind i Harry Potters univers og finde sin tryllestav hos Ollivanders.
Stemningen er højspændt og følelsesladet.

Sirius spiller med fire andre strygere på hans
alder og Nova spiller i symfoniorkesteret Venus og deltager i orkestersamarbejdet Vokus
- en fusion mellem Venus og Koldings symfoniorkester.

Der er violiner fra gulv til loft i den lille,
hyggelige butik, der er en sand tidslomme,
og selve jagten på den ”rigtige” violin er i
sandhed magisk. De kan prøve den ene fine
violin efter den anden, indtil luften pludselig
nærmest vibrerer og ingen er i tvivl – der var
den!
Stemningen skifter på et sekund, og med ét
forsvinder knuden i maven over at sige farve
til sin gamle violin og bekymringen for, om
der nu også var en violin blandt de mange
på væggene, med potentiale til at blive en ny
bedste ven.
Foruden soloundervisning har sammenspil
med andre børn en stor rolle for ungernes
kærlighed til at spille musik. De har begge
gode kammerater og gode fællesskaber igennem musikskolen og især Nova søger ofte at
være sammen med sine orkesterkammerater,
enten i privatregi eller til de mange koncerter
og sociale arrangementer, som Musikskolen
byder på. Det er et dejligt trygt sted at lade
en spirende teenager stå på egne ben og vi
oplever hvordan hun trives og vokser i miljøet med andre unge mennesker i mange aldre.
Unge, der både er seriøse omkring deres mu-

Vokus rejser på udenlandsrejse én gang om
året. Men efter to år med aflysninger pga.
Corona, blev årets rejse lagt indenfor Danmarks grænser for at sikre at turen kunne
gennemføres. Nova har således netop været
på Bornholm i en uge og givet koncert på
Bornholmske skoler.
Fra næste skoleår skal Nova slå sine folder
i Tørring, hvor hun er optaget på Hedensted
Kulturskoles talentlinje på Tørring Skole.
Vi bliver ofte mødt med fordommen om, at
et instrument er en særligt krævende fritidsinteresse, men egentlig er den som så mange
andre. Når andre kører til håndboldkampe,
vasker spillertøj og ser på kampe i en hal i
timer – kører vi i stedet til undervisning eller
koncerter og hører vores børn spille.
Og så til det næste store spørgsmål – øvning!
Sirius har som udgangspunkt fat i violinen
hver dag nu, hvor længe kommer an på dagens energi og engagement. Nova har nået
et niveau – og ikke mindst ambitionsniveau
– hvor der kræves noget for at kunne følge
med og udmærke sig. Hun øver mindst 30-45
minutter om dagen.
Som forældre har vi været enige om at støtte
fuldt op om deres interesse, men det har været deres egen lyst til at spille, der har skulle
drive værket.

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 -

18

KIRKEBLADET
Øster Nykirke sogn
Juni - Juli - August

95.Årgang nr.2 - 2022

Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Kirken og Kærligheden…
Af Diana Elisa Rasmussen, sognepræst

Så kører debatten igen. Igen, igen. Og den gør intet godt og det gør mig ked og

træt. Vielse af homoseksuelle? Vielse af fraskilte? Åh Gud, er vi virkelig ikke kommet
videre?
Lad mig slå fast med det samme: Jeg forstår så udmærket, at mennesker anno 2022
føler sig trådt på, når de kommer til deres lokale sognepræst med ønske om vielse,
og denne så afviser at forestå den. Ikke fordi vedkommende har noget imod hverken
homoseksuelle eller fraskilte. Nej, sådan er det aldrig fat, må man forstå. Men altid
fordi den pågældende præst ganske enkelt ikke med hånden på Bibelen og grundet
sin samvittighed kan stå inde for det. Stå inde for hvad? Må man spørge… Når nu
størst af alt er kærligheden…
Da folkekirken understøttes af staten, har vi et problem, når nogle ønsker vielse hos
deres lokale sognepræst, men afvises. Jeg mener, der er tale om diskrimination.
Ganske enkelt. At præsten eller dennes provst må finde en afløser, så det pågældende par kan få, hvad de har ret til, nemlig en vielse i deres lokale sognekirke, gør
ikke følelsen af forkerthed mindre. Man er stadig blevet afvist.
Som præst har jeg flere ting imod mig. Jeg er fx kvinde og burde ifølge nogle slet ikke
stå på en prædikestol – og derudover er jeg fraskilt og bøvler selv i kærlighedslivet.
Fortsætter side 2.
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Og jeg erkender det blankt: der er fuld plade i rod! Og alt det lever jeg med. Ligesom
jeg lever med, at alle ikke deler mine holdninger. Tros- og åndsfriheden skal leve.
Men jeg har svært ved at leve stille og tavs, når Folkekirkens præster, der er aflønnede af staten, ikke behandler alle lige. Det er simpelthen en taber-sag for kirken. En
kedelig sag, som kun graver grøft mellem folk og kirke.
Og jeg kan simpelthen ikke understrege det nok, synes jeg, at hér i Øster Nykirke
og Vonge pastorat der vier præsten alle, der kan forevise en gyldig prøvelsesattest,
uden skelen til køn og tidligere ægteskabshistorik! For det synes jeg faktisk, man har
krav på som folkekirkemedlem. Intet mindre.

Så velkommen i kirken!

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:
lørdag d. 11. juni kl. 10:45 i Øster Nykirke ved sognepræst Diana Elisa Rasmussen
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!
2

Nyt fra Menighedsrådet.
Af Ruth Krag Nielsen
Foto: Jim Hoff
Så oprandt den store dag
endelig. Søndag d. 13. marts
blev Øster Nykirke Kirke indviet efter en større renovering.
Der var mødt mange mennesker op og Jim Hoff fra Give
avisen var der også. Uden for kirken stod der et skilt med nogle gode billeder af
renoveringen.
Kl. 10.00 ringede klokken ind og vi var nogle fra menighedsrådet, som gik i prosession. Forrest gik Biskop Elof Westergaard sammen med menighedsrådsformand
Karl Holger Kristensen, derefter fulgte nogle fra menighedsrådet og til slut kom
Provst Anne Marie Erbs og Diana E. Rasmussen, vores præst. Vi fra menighedsrådet skulle overrække kirkens ”Hellige kar” – dåbsfad, kalk, kande og disk – samt de
hellige skrifter til biskoppen. Det var en meget speciel oplevelse, som jeg var glad
for at deltage i.
Biskoppen stod for den første del af gudstjenesten og derefter overtog Diana Rasmussen. Jeg synes selv, det var en dejlig, højtidelig dag i kirken.
Undervejs i gudstjenesten spillede vores organist, Inge Hermann, smukke, musikalske indslag, hvor sopran Lykke Appelon sang til. Sikke en stemme! Det var frydefuldt at høre på. Hvem der bare kunne synge sådan.
Efter endt gudstjeneste var der servering af champagne og kransekage, som graveren, Tina Kiær, havde sat frem. Det er dejligt med en graver, som påtager sig mange
forskellige opgaver med et smil på læben. Hvis man ville, var der mulighed for at
komme op i kirketårnet og se og høre historien om den nye klokke.
Inde i selve kirken var der en behagelig stemning, hvor folk gik rundt og snakkede.
Vi håber, at mange vil lægge deres vej forbi vores smukke, dejlige kirke og være
med til at fylde den.

3
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Friluftsgudstjeneste i Vester
2. Pinsedag (d. 6. juni) kl. 14:00
Traditionen tro afholder vi den fælles
friluftsgudstjeneste – denne gang i Vesterlund på aktivitetspladsen ved Vesterhytten
(Vesterlundvej 17, Vesterlund, 7323 Give).
Som i de foregående år er det præster og
menigheder fra Give, Farre, Vorslunde,
Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod,
Vester samt Øster Nykirke og Vonge sogne der går sammen om en fælles gudstjeneste i det 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…

Orlov
Menighedsrådet har bevilget mig uddannelsesorlov, der afvikles den 1. august – den
23. oktober, i alt 12 uger. Jeg skal videreuddanne mig i klaver hos koncertpianisten,
Christina Bjørkøe, som man kunne møde ved en Beethoven koncert i efteråret 2021
i Vonge Kirke.
Christina Bjørkøe har en stor international baggrund. Hun var elev af Therese
Koppel og blev som 19-årig optaget på
Juilliard School i New York. Efter årene
i USA afsluttede hun sine studier på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
og har siden givet talrige koncerter som
solist og kammermusiker herhjemme og
i udlandet. Hun har desuden modtaget
adskillige priser og legater, blandt andet
P2-prisen.
Jeg glæder mig rigtig meget til forløbet hos Christina Bjørkøe, som helt sikkert vil
blive meget inspirerende og lærerigt. STOR TAK til menighedsrådet, som har gjort
mit ønske om videreuddannelse mulig!
Inge Hermann
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Sommerkoncert med kirkekoret torsdag den 9. juni kl.
19.30 i Vonge Kirke

Korsang har haft trange kår under den lange nedlukning p.g.a. corona, men nu er vi
omsider kommet godt i gang igen. Vi har sammensat et dejligt program af sommerog aftensange. Ligeledes glæder vi os til at præsentere et meget smukt stykke af
W.A. Mozart, nemlig ”Laudate Dominum”. Der er også fællessange samt solostykker for orgel og klaver. Poul Viller akkompagnerer koret, der ledes af Inge Hermann.
Der er gratis adgang til koncerten.
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Aftenstemning i Øster Nykirke
Det er de lyse aftener og nætters tid. Og mens det endnu er lyst udenfor og inden
mørket falder på, er det rart at samles om dét, der virkelig betyder noget: nemlig
kærlighed, fællesskab og liv. Vi samles for at minde hinanden om, at liv det er mere
end stress og arbejde og økonomi; det er at samles og gi’ kærligheden en chance.
Derfor vil vi torsdag d. 16. juni kl. 19:00 holde Aftenstemning i Øster Nykirke. Diana
vil reflektere over livet og kærligheden og derudover skal vi selvfølgelig også synge
nogle skønne sange.
Efter gudstjenesten serveres der sommerbobler i våbenhuset.
Alle er velkomne til en hyggelig og stemningsfuld aften. Og husk at tage din nabo
med!
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Sogneudflugt onsdag d. 22. juni 2022
I år kan vi endelig komme på sogneudflugt igen og vi håber, at I vil deltage! Der er
plads til 45 tilmeldte.
Turen går først til Nørre Snede kirke og derefter videre op til Silkeborg
Ørnereservatet, hvor vi skal se falkeshow og på bisonsafari. På vej hjem skal vi nyde
vores kaffe på cafeteriakroen i Hampen.
Program:
Kl. 8.30 afgang fra Kollemorten Hus
Kl. 8.40 afgang fra Sandalsplads Vonge
Kl. 9.15 formiddagskaffe ved Nørre Snede kirke
Kl. 9.45 kører vi mod Silkeborg
Kl. 10.15 ankomst
Kl. 10.30 Falkeshow
Derefter deler vi os i to hold, det ene hold tager på bisonsafari, det andet hold spiser
og så bytter vi.
Kl. 11.45 Hold 1. spiser, hold 2. på safari
Kl. 12.30 Hold 2. spiser, hold 1. på safari
Kl. 14.00 afgang
Kl. 14.30 ankomst til cafeteriakroen, hvor vi får eftermiddagskaffe.

Kl. 15.30 går turen hjem
Kl. 16.00 ankomst Vonge
Kl. 16.10 ankomst Kollemorten hus
Tilmelding senest d. 15. juni 2022
Pris pr. person 250,- kr.

Hvis der er specielle
hensyn vi skal tage,
f.eks. glutenallergi, vil
vi gerne vide det.
Tilmelding til 		
Ruth Krag Nielsen
tlf.: 20 89 55 79
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Øster Nykirke kirke

Viede:
19. marts:
Mie Jørgensen Nielsen & Mathias
Bjørn Nielsen

Døbte:

Begravede / bisatte:

19. marts:
Elias Rasmus Nielsen

23. marts: 				
Jens Jacob Jensen 			
					
25. marts: 				
Gudrun Kristiansen

Vonge kirke

Viede:
INGEN

Døbte:

Begravede / bisatte:

26. marts: 				
Mille Anna Bøgebjerg Hansen

24. februar: 				
Anna Marie Hansen
15. marts: 				
Jeanette Jeudi Blond
5. april: 					
Otto Adolf Ovesen
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
E-mail:DER@km.dk

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk
Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk
Kirkesanger :
Caroline Christensen
Kirkesanger :
Esther Liboriussen
Kirkesanger :
Daniela Gaarddal Nyholm Nielsen
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Dato:
22/5

KIRKEKALENDER
Helligdagens navn:
5. s. e. påske

Øster Nykirke

26/5

Kristi himmelfartsdag

29/5

6. s. e. påske

10:00 Konfirmation

5/6

Pinsedag

10:00

6/6

2. Pinsedag

14:00 Friluftsgudstjeneste
i Vester

10:00 Konfirmation

9/6
12/6

Vonge
9:30

14:00 Frilufts-gudstjeneste i
Vester
19:30 Korets sommerkoncert

Trinitatis søndag

16/6

9:30 v/MSK
19:00 Aftenstemning

19/6

1. s. e. trin.

26/6

2. s. e. trin.

3/7

3. s. e. trin.

10/7

4. s. e. trin.

17/7

5. s. e. trin.

24/7

6. s. e. trin.

31/7

7. s. e. trin.

7/8

8. s. e. trin.

14/8

9. s. e. trin.

21/8

10. s. e. trin.

28/8

11. s. e. trin.

4/9

12. s. e. trin.

_____

_____
9:30

11:00 v/MSK
11:00
9:30
9:30 v/MSK
11:00 v/MSK
11:00 v/MSK + altergang
9:30
9:30
9:30
11:00 v/MSK

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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Kære Otto

af Susanne Cort

D

u vil for altid have en stor plads i mit
hjerte.
Som omsorgsperson/hjemmevejleder, fulgte
jeg dig i tykt og tyndt, gennem 15 år. Du gav
mig så mange udfordringer, glæder og viden
om, hvordan livet også kan leves.
Med din gule førertrøje opnåede du alles opmærksomhed ved at lægge dig forrest i Post
Danmarks Cykelløb.
Du var Købmandsfamiliens hjertebarn, og
nok den mest omtalte personlighed i hele
Vonge, og nok også den der fik flest smil her
i lokalsamfundet.
Med din vedholdenhed og din vilje opnåede
du mange af de ting, som andre bare drømmer om.
Du var byens maskot. Du optrådte ved høstfester, som kopi af Elvis i fine håndsyede kostumer og du gav den bare gas, og folk klappede og piftede.
Ja, du delte Elvis musikken ud overalt hvor
du var.
Du blev venner med Sussi og Leo på Skansen i Skagen, Og på Skansen blandt søfolk
og havnearbejdere fik du stor opmærksomhed når du bestilte en rød sodavand.
Elvis var dit store idol, og du opnåede at se
Elvis´ hjem med port og det hele i Memphis.
Tak fordi du var dig!
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Lidt om Assenholt-slægten
af Mathias Aricó, Thyregod

Jeg vil nu fortælle lidt om Assenholt-slæten.

Jeg vil fortælle om Assentholtgård og familien der boede på gården ved udstykningen,
der foregik tilbage i slutningen af 1800-tallet. Jeg vil dele det op, så I ikke får det hele
i en mundfuld, for det vil da være ganske
langmodigt og så er der heller ikke plads til
de store uddybninger.
Selve Assenholtgård blev til på følgende
måde:
Peder Christensen, Sandalgaard, døde, d. 28.
juli 1847. Sønnen, Christen Pedersen nåede
dog at overtage gården (Sandalgaard), inden
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faderens død i 1847. Christen Pedersen gifter
sig, d. 23. maj 1840 med Elisabeth C. Laustdatter, som var fra Sindbjerg. Christen Pedersen og hustru, Elisabeth, udstykkede i 1870,
34 tønder land, af Sandalgaards jord, til sønnen, Kristen Christensen, som blev født på
Sandalgaard, d. 31. marts 1846. Christen
Pedersen fik en lillebror, d. 22. november
1852, som overtog fødegården, Sandalgaard
i 1880, ti år efter at Assenholtgaard blev udstykket til storebroderen, Christen Pedersen.
Kristen Christensen blev gift med Karen Marie Christensen, f. Jørgensen, d. 10. novem-

ber 1871 (blot et år efter han fik Assenholtgaard). Karen Marie Christensen blev født,
d. 23. februar 1848, som datter af gårdmand,
Christen Jørgensen (1819-1897) og hustru,
Kirsten Pedersdatter (1822-1882), af Tinnetgaard. Kirsten Pedersdatter er søster til
Kristen Christensens far, Christen Pedersen.
Dvs. at parret (Kristen og Karen Marie) er
fætter/kusine. Kristen og hans to brødre, Jørgen og Laust Christensen, Sandalgaard, var
meget aktive inden for metodistkirken.
Karen Marie og Kristen fik følgende ti børn:
Kirstine Olesen, f. Kristensen (1872-1933),
Elisabeth Katrine Kristensen
(18731874), Christen Peder Christensen Assenholt
(1875-1960), Kristian Jørgen Kristensen
(1877-1878), Christian Jørgen Christensen
(1879-1879), Elisabeth Cathrine Christensen(1880-1891), Christian Jørgen Christensen (1882-1882), Christine Marie Henriksen, f. Chr. Assenholt (1883-1915), Jørgine
Madsine Andersen, f. Chr. Assenholt (18861956) og Kristian Aage Kristensen (18891984).

Ifølge “navnebevis, af 1906”, skiftede familien navn til, Assenholt, altså gården, hvorpå de boede. I kirkebogen, hvor Kristen er
anført til at være født, står følgende: “Fik i
1906, 26. Januar, Navnebevis af Nørvang
Tørrild Herredskontor paa Navnet: Christen
Christensen Assenholt. (VA 2079/1910).”
Navnet blev da givet videre til de efterlevende børn (dog ikke dem, som døde og ej heller
den ældste, Kirstine, som var nået at blive
gift). Sjovt er det, at parrets ældste, en datter
der blev gift med Borup Olesen, som bosatte
sig på “Borups Bakke” på Tinnetvej, aldrig
fik navnet “Assenholt”, ligesom hendes overlevende søskende, hvorfor en hel slægtsgren
aldrig har båret navnet. Parret var blevet gift
i 1871, og kunne i 1921 fejre guldbryllup. I
denne anledning, blev der taget et meget fint
billede, som jeg her vedlægger. Det originale
billede findes på Vejle Stadsarkiv og er et
negativ. Trist var det dog, at Kristen Christensen Assenholt allerede døde året efter
deres guldbryllup, i 1922. Han døde på sin
fødselsdag, den 31. marts og hustruen døde
dog først elleve år efter, i 1933, hvor parrets
ældste datter, Kirstine, gift Olesen, desværre
også døde.

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

tlf. 40 24 70 17

tlf. 40 63 36 93
PV-Trapper@TDCADSL.dk

udlejes på

Find bestillingsseddel på hjemmeside under udlejning
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Træpiller

Gode, billige ogBelægning
lokalkendte
Jordarbejde
Priser se hjemmeside
Etablering af græsplæner

aveda-bio.dk
Græsslåning
Hækklipning

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

Lopper i hallen!
af Karina Bøgelund Rising Nielsen

S

øndag den 3. april var der loppemarked i
Vonge-Kollemorten hallen. Det var 4. gang
vi havde arrangeret det og tilslutningen bliver bedre og bedre for hver gang.
Vores idé med loppemarked kommer sig
egentlig af at vi godt kan lide at støtte op
om det lokale, sociale samfund. At vi kender
hinanden bedre på tværs af byerne og i lokalområdet, kan gøre det nemmere og mere
legalt at spørge hinanden til råds og hjælpe
hinanden.
Ydermere kan vi godt lide tanken om give
andre, der lige står og mangler, mulighed
for, til billige penge, at kunne købe ting og
sager, vi ikke selv skal bruge mere. Genbrug
er godt for vores verden i en ellers køb-ogsmid-ud-verden.

Og lige nu ved vi jo alle, at alting stiger i
pris, så det, at gøre en god handel på loppemarkedet, er jo en ren win-win situation!
Vi vil gerne gøre det endnu mere interessant
at tage på loppemarkedet, og tager gerne
imod gode idéer, som vi kan bruge fremover.
En af idéerne er at gøre det let for folk i området at huske hvornår der er loppemarked.
Derfor har vi valgt at loppemarkedet fremover vil være første weekend i april og første weekend i oktober.
Næste loppemarked er derfor lørdag den 1.
oktober 2022 kl. 10-14.
Ved du allerede nu, at du skal have en bod
i oktober, så tag endelig kontakt til Karina
Nielsen på 22 44 92 33 eller via Messenger.
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Bæver overnatning i spejderhytten

af bæverne Naja og Maja

I dag lørdag før Påske skulle vi mødes og

have en overnatning i vores spejderhytte. Vi
begyndte med at samle brænde, så vi kunne
lave mad over bålet. Vi skulle alle lære at
stryge en tændstik, så der gik ild i den, for
vi havde lidt svært ved at trykke hårdt nok.
Bagefter skulle nogle af os smøre brun sæbe
på ydersiden af gryderne, for så sagde Bæverfar Lars de var nemmere at gøre rene efter
de havde været på ilden.
Mens Lars lavede pasta med kødsovs over
bålet, legede alle vi bævere med Bævermor
Britt. Vi havde æggeløb, men i stedet for rigtige æg, brugte vi chokolade æg, som vi så
måtte spise bagefter.
Så skulle vi dække bord og spise aftensmad
og da vi var færdige, skulle vi vaske op.
Da vi havde gjort det, skulle vi se hvem der
kunne kaste bolden tættest på et kæmpe påskeæg og så skulle vi ud på et løb med nogle
poster, og på hver post var der en gåde. Gåderne var:
Her kan man lave skuespil (Scenen bag børnehaven)
Her leger børnene fra børnehaven (Børnehavens legeplads)
Her har vi lavet mad, der er borde og bænke
(Bålhytten)
Stedet hvor vi skal sove i nat (Spejderhytten)
Og i spejderhytten lå det store påskeæg og
det var fyldt med slikposer til os alle, vi
skyndte os at rulle underlag og soveposer ud,
og der lå vi så og spiste slik og chips, mens
vi hørte om hvorfor vi holder påske.
Da vi vågnede søndag morgen, spiste vi morgenmad og vaskede op og malede på æg.
Vi synes det var en rigtig hyggelig tur
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Ta’ med Vonge-Kollemorten Spejderne på Naturløb og byg din egen
’gør det selv figur’.
Et samarbejde med Jem & Fix og KFUM-Spejderne landet over.
Lav en masse sjove opgaver i naturen og få en gratis goodiebag
med byggematerialer til at bygge din egen gør det selv-figur.
Vi står klar ved vores beachflag til at hjælpe børn, unge og voksne.
Der vil komme mere information senere via facebook og opslag ved
købmændene m.m.
Tid og sted: 23. juni, kl. 18.00
Legeplasden v. Nordvangen, Vonge
Sportspladsen v. Kolbøtten, Kollemorten
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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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Ausra

Lean-implementering - når det virker

Har du lyst til at annoncere
i Foreningsbladet?

Ledig

ausra30@xxx.lt

tlf. 5013 1586
Når du støtter Foreningsbladet er du med til at udvikleCvr:
35761594

F

Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge

Tlf. vedligeholde
2255 9030 - mail: erna@storgaardinnovation.dk
og
sammenholdet i nærmiljøet. Her er nyt
web: www.storgaardinnovation.dk
Skolestien 1
fra købmænd, skole og børnehave, og oplysninger om de 7173 Vonge
N
forskellige foreninger.
Danmark
OG
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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Det var forår og Danmark frit
af Arne og Ann Lund

Det kunne meget vel være overskriften,

for selvom vi ikke er i krig med vores naboland, så har der været ufred på virusfronten.
Men nu ser det ud til, at der endelig er nogenlunde fred og ro. I al fald er coronavirus
blevet degraderet til en nogenlunde harmløs
lidelse, som vi måske alle mere eller mindre
stifter bekendtskab med på et tidspunkt. Så
det blev forår over det danske land, og det
blev en helt fantastisk marts måned med et
skyhøjt antal solskinstimer. Danskerne er
igen blevet frie til at samles, så nu kan livet
igen leves i samvær med andre.
Gårdboden Viola har været i vinterhi, men
med forårets komme er der nu igen åbent for
alle interesserede. Arne har brugt sin ferie
på at fylde hylderne med alskens gode sager
af forskellig slags. Der er nærmest ikke dén
ting, som man ikke kan finde i Viola; der er
alt lige fra små blomsterdekorationer i sjove,
søde potter til samlerobjekter, gamle redskaber, malede gevirer, malerier, hæklerier og
meget mere. Der er åbent alle dage for høflig
selvbetjening. Hvis man er ude at gå på Kollemortenvej og får lyst til at gå en lille tur
ned ad grusvejen til vores hus for at snuse til
atmosfæren hos Viola, så er man også velkommen.

27
39

Gymnastikopvisning 2022
af Lene Dalgaard Sørensen

D. 2. april var flaget hejst ved Vonge-Kollemorten Hallen i anledning
af årets gymnastikopvisning. Efter 2
år, hvor det ikke har været muligt at
afholde gymnastikopvisning grundet
covid-19, var det en fornøjelse igen at
byde folk velkommen til opvisning.
I år var en mindre opvisning end vi
plejer. Vi skal lige i gang igen efter et
par år uden opvisning. Det var en eftermiddag i børnenes tegn, hvor alle
vores lokale børnehold var på gulvet.
Dagen startede kl. 14 med fane indmarch.
Derefter var forældre/barn holdet, Hoppelopperne, Danseholdet, springholdene
og skolens dansehold på gulvet.
Forældre/barn holdet havde fået
lavet t-shirts med navne på og lavede en god opvisning med faldskærm og forskellige redskaber.
Hoppelopperne – 20 lopper i form
af en flok skønne børn, der indtog
gulvet med manér samtidig med de
var lidt overvældet af de mange publikummer. Men de gjorde det godt.
”Vi er seje, vi er rå!” Med det kampråb
startede danseholdet deres opvisning –
og de var seje. 19 piger og en dreng, der
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dansede forskellige danse, som de har
lært i løbet af sæsonen. De viste, hvor
gode de er til håndstand og vejrmøller
og sluttede opvisningen med akrobatik.
Skolens dansehold. Igen i år var vi så
heldige, at fire piger fra 6. klasse havde brugt deres frikvarterer på at danse
med en flok børn fra indskolingen, som
gerne ville vise, hvad de har lært. Pigerne havde været kreative med knæklys, så midt under opvisningen blev
lyset slukket og man kunne se alle de
fine knæk-lys, som børnene havde på.
Vores to springhold sluttede dagen af
med en fælles opvisning. De viste alle,
hvad de har lært i løbet af sæsonen og
selv de to instruktører deltog aktivt med
forskellige spring. En super god opvisning med god energi og flotte spring.
Dagen sluttede af med tak til alle instruktører og fane udmarch.
Det var en rigtig god eftermiddag og dejligt at se vores lokale hold på gulvet. Tak
til de omkring 120 publikum, som bakkede op om vores hold.
Vi fra gymnastik siger tak for en god
sæson og glæder os til, at en ny sæson
starter op i september.

Nyt fra ØNIF-fodbold
af Leo Kloster

Ø. NYKIRKE

I.F.

D

et var med stor glæde at vi i fodboldafdelingen her i vinter erfarede, at der ville komme mange senior spillere til denne sæson.
Det er fantastisk, at vi nu igen i ØNIF har
en meget aktiv senior afdeling. Vores serie-4
hold har spillet træningskampe som alle blev
vundet, også over et serie-2 hold.
De 2 første turneringskampe for serie-4 har
givet en samlet score på 15-0.
Vores serie-5 hold har kun spillet en kamp
indtil nu, denne blev tabt til GOG.
Der var til den første kamp på hjemmebane
ca.100 tilskuer. Det er bare noget helt anden
at komme på stadion, når der er den store
opbakning, så bliv endelig ved med at møde
op!
Der vil i forbindelse med kampene ligge en
flyer (løbeseddel) hos købmændene i Kollemorten og Vonge hvor der bliver informeret om senior-afdelingen.
Der kan i forbindelse med hjemmekampene
købes øl, sodavand, kaffe og pølser.

1868
Vedr. oldboys har vi et +40 hold, der spiller
11-mands om mandagen, et +50, der spiller
7-mands om tirsdagen, og et +60, der spiller
5-mands hver anden torsdag.
Alle, der har lyst til at spille, er velkomne.
Det er ikke nødvendigt at være verdensmester for at deltage,
Vi sætter stor pris på det sociale samvær,
dette gælder for alle fodboldhold, ja for hele
ØNIF.
Hvis du har lyst til at prøve, kan du henvende
dig til mig på mail: lk@dmmas.dk eller tlf.
20715133
Der starter også et damehold op her i sommer, men de bliver ikke tilmeldt en turnering,
Der vil i næste nummer komme en artikel
om ungdomsfodbold i klubben.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent efter aftale
Astrid Jensen 26 58 32 88
www.teatergarderoben-give.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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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.

Ledig
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

Yoga sæson 2022/2023
I den kommende sæson 2022/2023 vil det

igen være muligt at gå til yoga og vi håber at
se mange på holdet. Vi er så heldige, at Annette Bjerregaard har meldt sig som instruktør og er i gang med uddannelsen.

Annette har lavet dette lille skriv om yoga:
Yoga er for alle, uanset alder, køn, smidighed
og kondition. Om du er nybegynder, har meget eller lidt erfaring med yoga, vil du kunne
mærke yogaens positive virkning på din bevægelighed, balance, kropsbevidsthed og
vejrtrækning. Samtidig har yogaen en beroligende og afstressende virkning på krop og
sind. Yogaen hjælper med at fokusere, finde
ro og være til stede i nuet, hvilket mange af

os mærker et behov for i vores til tider travle
hverdag.
Vi laver Hatha yoga, som er den klassiske
yogaform, hvor vi arbejder med hele kroppen i form af smidiggørende og styrkende
stillinger med samtidig fokus på åndedræt og
bevægelse. Øvelserne udføres roligt og der
bliver lagt vægt på at lytte til din krop, have
opmærksomhed på nuet, åndedrættet og de
fysiske stillinger. Der afsluttes med kropsafspænding til afslappende musik.
Velkommen til en yogatime med fokus på
dig, hvor du giver dig selv en pause fra hverdagen med ny energi, indre ro og harmoni
mellem krop og sind.

Æ›lille klub
Vonge/kollemorten hallen
Plan efterår 2022 13.00-16.00
22-09
06-10
20-10
03-11
17-11
01-12

Opstart med boller og lagkage
Koglepindsvin
Julekort
Kurveflet
Adventskrans/dekoration
Juleafslutning
kl.12.00

Kaffe købes til 10 kr. 			
Medbring selv brød/kage.
Vel mødt!
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Club 99

af Hanne Hansen

N

år dette blad er læst, har Club 99 kun udflugten og grilldagen ved Petanquebanen tilbage
i denne sæson.
Generalforsamlingen foregik stille og rolig. Der kom ingen nye ansigter i bestyrelsen. Men
nye tanker, da vi bliver færre og færre. Måske en kontingentforhøjelse eller kun et månedligt
møde.
Bowlingtur til Vejle med spisning efterfølgende var en rigtig hyggelig dag.
Så har vi haft besøg af “ Olsen Trio “ i Kollemortenhus. Desværre med for få deltagere, men
en god eftermiddag. Måske skyldes det corona.
Vi har haft besøg af Lasse Balsgaard fra Julemærkehjemmet i Kollund. En dejlig eftermiddag hvor han fortalte om Julemærkehjemmets betydning før og nu. Vi samlede penge ind til
hjemmet. Det var han rigtig glad for.
Forårsfesten var også rigtig hyggelig, hvor Steen Nielsen spillede og underholdt.
Den 9/6 kl. 12.00 er det grilldag ved Petanquebanen. Medbring selv mad, drikke og service.
Ild i grillen skal vi nok sørge for!
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Restaurant Ålbækken

A la carte – og selskaber op til 50 personer
Åbningstider: Ons. – lør. fra kl. 17.00
Fredagsbøf
ALTID ÅBENT FOR SELSKABER
Mad ud af huset
Ålbækvej 20 – Thyregod – 7323 Give
Tema aftener
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

Sommerfest
i
Kollemorten
Uge 30
Så er den traditionsrige sommerfest atter tilbage efter 2 års coronanedlukning. Det nye festudvalg er i fuld gang med at planlægge dette års sommerfest, som traditionen tro finder sted i
uge 30, ved Hærvejscentret i Kollemorten. Programmet kommer
til at ligne de sidste mange års program med enkelte ændringer.
Indtil videre ser planen således ud, med forbehold for ændringer.
Tirsdag:

Banko
Banko om
om aftenen
aftenen

Torsdag:

Helstegt pattegris med tilbehør. Musik for de voksne
mens børnene hygger med børnedisco.

Lørdag:

Den store festdag med morgenmad, optog gennem
byen, boder og meget andet. Om aftenen er vi klar til
den store fest med livemusik.

Dette er ugen hvor der også er mulighed for, at møde nye mennesker i en hyggelig atmosfære. Begynd også allerede nu at
tænke over hvad jeres bud på et festligt indslag til årets optog
kunne være, da vi gerne skal have et stort og flot optog gennem
byen.
Vi glæder os til, at se jer alle til en uge med fest og farver. Så
husk sæt kryds i kalenderen ved uge 30.
På vegne af festudvalget		
Keld Nielsen

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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