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Efterårs tiden er på vej			

- af Bente Kristensen

Nu er efteråret atter på vej og jeg har fået lov til at lave det første layout på foreningsbladet.
Det har været vild spændende at lave. Håber at i bærer over med mig hvis layouten ikke
er helt perfekt denne gang, jeg prøver at gøre mit bedste. Men læn jer nu tilbage og nyd
efterårets flotte farver, gerne med foreningsbladet i hånden. Ja læs de fantastiske artikler,
programmer, annoncer og informationer fra vores unikke nærområde, lige her ude midt i
noget af Danmarks smukkeste natur. God efterår til jer alle !
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Foreningsbladene har fundet et hjem
- og TAK til Karsten
Tekst og foto af Lilly Jessen

N

u har alle vores Foreningsblade fået
en rigtig god plads på Øster Nykirke
Skole.
Det er vi rigtig glade for. Vil du gerne
låne dem, kan du kontakte Ruth på tlf.
2089 5579, og aftale nærmere. Bladene
kan dog kun hentes i skolens åbningstid.
Håber, det må blive til gavn og glæde
for os alle...
Vi har også været ude hos Karsten med
en hilsen. Vi fik lavet et lille glasfad
med Foreningsbladets logo "Hatten" og
så et lille skriv:

Som layout du satte bladet sammen, til
glæde for læserne og redaktionen, vi
har nydt godt af din ekspertise,
det vil vi med fadet her vise.
Endnu engang, TAK til dig Karsten, vi
har nydt godt af, at have dig imellem

Konfirmand billede på forsiden af årets konfirmanderfra Øster Nykirke Kirke,
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen,
Bagerst fra venstre: Kasper Rokkedal Byskov, Kasper Kierkby Jørgensen, Christoffer Høst
Lundfold, Simon Elias Rasmussen, Emil Højen Jakobsen, Chris Falck, Lukas Bøgelund Rising Nielsen.
Forreste fra venstre: Alberte Skovbjerg Lund Lybker Jessen, Freja Stangerum Grønborg
Engelbrechtsen, Josefine Teglgård Kjær, Agnethe Kirkby Larsen.
Konfirmand billede på bagsiden af årets konfirmander: fra Vonge Kirke
Sognepræst Diana Elisa Rasmussen, fra venstre
Mille Anna Bøgebjerg Hansen, Mira Vindbjerg, Lina Skovgaard, Fillip Brix Heine Rasmussen.

Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om de fotos, der

indsendes til bladet, er omfattet af loven om ophavsret.
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Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.
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Foreningsnøglen
Dagplejen i Vonge-Kollemorten,
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

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
Bodil Ballegaard
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,
nøglesmed & sadelservice

Nøgler & skorep.
v/Torben Schrøder Jensen

Sadelservice

Ledig

v/Marthe Bråten

Hærvejen 200
Sdr. Kollemorten
7323 Give

Tlf. 21 67 04 09

Bygade
Bygade 83,
83,7173
7173Vonge
Vonge
Telefon: 26 27 30 01
Telefon: 26273001

ÅBEN

E-mail: minkoebmandvonge@gmail.com
E-mail:
0509885@Minkobmand.Dk

Man - Fre 14 - 18

Eva Rand Mogensen

Samt 08 - 14 (ring først)
Tømrermester

Steffen Kjær ApS

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

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

www.martinsen.dk
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Stafetten
Hærvejen 198

Foto og tekst af Helle og Karl Nielsen

Det er mit fødehjem, så her har jeg boet det
meste af mit liv. Her bor også Ronja, vores
vagthund på 8 år.

Jeg (Helle) boede lige nogle år i Vejle i

mine unge dage. Karl er født og opvokset i
Hammer. Da vi flyttede sammen, købte vi
en nedlagt landejendom på Riisvej nr. 19.
Der boede vi i ca. 10 år, og der fik vi vores
3 drenge Steffan, Thomas og Morten. I 1998
overtog vi så mit fødehjem på Hærvejen
198. Det var lidt tættere på skole og legekammerater.
Steffan og vores svigerdatter, Mia, har købt
hus i Vonge, der bor de sammen med deres
hund Nellie. Morten bor også i Vonge i en
lejlighed og Thomas bor i lejlighed i Herning. De bor heldigvis tæt på alle sammen.
Karl er lige stoppet med at arbejde hos
Ørsted, hvor han har været ansat i 33 år.
Nu får han tiden til at gå med sine 		
udlejningshuse, 1 i Kollemorten, 2 i Tinnet,
og 3 i Vonge. Han er bl.a. ved at gøre
”Jydepotten” på Bygade i stand.

Karl er også medlem af MC-klubben i
Tørring. De får kørt mange ture og
kilometer, flest
i Danmark,
men også i
		
Tyskland, 					
Italien, 				
Norge og 				
Sverige.
De besøger
rigtig mange
pølsevogne !

Efter 30 år ved Post Danmark/Post Nord er
jeg havnet i Thyregod ved KAMRetail A/S.
Jeg arbejder på et lager på Hastrupvej 5.
Det er et meget alsidigt arbejde og det er
rart, at det ikke er det samme hver dag. Det
er en god arbejdsplads og dejlig tæt på, hvor
vi bor.
Mit arbejde består i at udskrive ordrer,
pakke og få dem sendt afsted. Det er bl.a.
hylder, lys, håndklæder, symaskiner osv.
Vi købte nabogrunden til Hærvejen 198 for
nogle år siden og har planer om at bygge
der. Karl er ved at gøre klar til at vi kan
støbe soklen. Mange spørger om vi skal bo
der, men det vil tiden vise - måske. Vi har
egentlig ikke travlt, for vi bor jo godt.
- Hilsen fra Helle og Karl Nielsen

Stafetten gives videre til:
Stine og Ola Vindbjerg
Møllersvej 22, Vonge
7

Glæd dig til Høstfest
i Vonge 2022
Første søndag i september tager vi som

altid hul på høstfest-ugen i Vonge - og vi
glæder os til at se en masse glade mennesker, feste, hygge og være sammen i vores
lille by.
Nyt på programmet
Nyhederne i programmet begynder allerede
søndag d. 4. september, hvor ØNIF afholder familie-MULTIDAG for både store og
små. Her kan du prøve kræfter med nogle af
de mange spændende tilbud og aktiviteter,
som ØNIF har at byde på – og måske endda
finde inspiration til din næste fritidsinteresse.
Fredag d. 9. september glæder vi os
meget til at byde velkommen til Æsken,
der kommer og underholder børnene på
pladsen. Æsken er et orkester der, som
de selv beskriver det, spiller ”håndspillet svedigt musik, som får selv rotterne på
loftet til at svinge ballerne”. I kan se frem til
et underholdende, energisk og ikke mindst
sjovt show, hvor der er garanti for en god
gang latter.

Fredag kan I som noget nyt opleve
børne- og underholdningsorkestret
Æsken, som giver den gas med masser
af musik og sjov

Traditionen tro
Men ingen høstfest uden de gode
gamle gengangere.
Som altid banko om torsdagen, live
musik og rafleturnering på pladsen
fredag aften, og en lørdag med optog,
fugleskydning, bordopdækningskonkurrence, fest i hallen og meget mere.
Høstfesten bliver kun den bedste fest,
fordi vi alle stimler sammen i bussen
om at skabe den. Som altid bliver der
sendt en arbejdsplan ud – tjek om du er
på listen og giv en hånd med – vi hygger os altid med det undervejs.
Alle er velkomne til oprydning
søndag d. 11. september.
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Program

E

n hjælpende hånd er også et indslag
til optoget eller til bordpyntning lørdag,
som selvfølgelig er sjovest, når der er lidt
konkurrence.
Vi kan kun opfordre til at samle et par
venner, naboer eller børn og slippe kreativiteten fri. Både stort og ambitiøst og
simpelt men sjovt er med til at give smil
på læberne hos alle andre – og allerstørst
hos deltagerne selv.
Vi håber I alle vil være med til at gøre
Høstfesten 2022 til endnu en uforglemmelig i rækken.
Se det overordnede program på næste side
og følg med i Facebook-gruppen ”Høstfest
i Vonge” for det fulde program og mere
info.
Billedtekst Minkavlerne
indslag fra sidste års optog,
hvor der var lavet en fortolk
ning af Minkavlerne.

2021

SØNDAG D. 4. SEPTEMBER
Familie-MULTIDAG for store og små
- i og omkring hallen.
Øl og vand kan købes på pladsen.
TORSDAG d. 8. SEPTEMBER
Banko i hallen.
Øl og vand kan købes.
Pølsevognen er åbent før spillet og i pausen.
FREDAG D. 9. SEPTEMBER
Hoppeborge
Underholdning for børn med orkestret
Æsken
Live musik
Rafleturnering
Madboder og ølvogn er åbne
LØRDAG D. 10. SEPTEMBER
Fælles morgenmad i hallen
Optog fra Mølgårdvej til hallen
Fugleskydning og serieskydning
Hoppeborge
Madboder og ølvogn er åben
Bordpyntningskonkurrence

Lineout

Fest i hallen med spisning 		
ogkåring af den nye Fuglekonge
Musik og dans ved partybandet 		
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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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		Tilmelding til fjernvarme

i Vonge-Kollemorten, husk deadline
- af Fjernvarmeudvalget

Der har været borgermøde om fjernvarme i Vonge og Kollemorten
d. 9. august og tilmeldingerne er nu godt i gang.
Husk at tilmelde dig nu, hvis du vil have den billigst mulige l
		
øsning i forhold til etableringsomkostninger.
Du kan læse mere om projektet, og tilmelde dig via vores hjemmeside 		
www. Vonge-Kollemorten.dk, hvor der er information og mulighed for 		
tilmelding, ligesom du kan se deadline for tilmelding.
Dette indlæg er lavet inden såvel borgermødet er afholdt og tilmeldinger 		
er startet, så der tages forbehold for eventuelle ændringer i projektet.

Her findes der en hjertestarter:
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Jeg har været på spændende besøg
i Alpaka-land
- Foto og tekst af Tove Malberg

Annette og familien flyttede i december

2021 ind på Myllerup Østergård, og de
havde 3 alpakaer med sig.

Med en fortid i Herning og Hedensted,
var de ikke helt ukendt med området her.
De fandt denne skønne plet som oser ro
og idyl, det tiltalte dem og så måtte de jo
købe stedet.
Som nævnt havde de 3 alpakaer med
som var med føl, og så var grundlaget
ligesom lagt til at udvide besætningen.
Nu er der 16 stk. og heraf er 7 hopper,
som forventes at nedkomme med 7 føl.
Der er lavet et hyggeligt område, Alpaka
Haven, med bålsted, borde og bænke,
hvor man kan spise og nyde naturen.
Der er mulighed for at bestille walk’n
talk med Alpakaer.
Vandreturen ”gul rute” som starter ved
Hammer Mølle, går lige forbi indhegningerne og næsten gennem gården, så man
kan se de søde dyr, på ret tæt hold.

Annette er i gang med at lave gårdbutik,
planen er at man der skal kunne købe
uld, måske laves der noget glaskunst.
Hun påtænker også at lave kursus i
glaskunst, så planer er der nok af, men
tiden er knap.
Det er på ren hobby basis lige nu, men
Annette håber på sigt at kunne gøre det
til sin levevej.

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

200 km de første seks måneder af 2022
Gåtursarrangør i lokalområdet
- Foto og tekst af Erna Storgaard

V

i går og går og går – og indtil videre er
det blevet til lige omkring 200 km inden
udgangen af juni måned.
Det er nu over et år siden, at jeg etablerede en vandregruppe på Facebook, som
hedder ”Bevæg dig i Vonge-Kollemorten”
– noget der har stor betydning for vores
velbefindende, og som er med til at skabe
et endnu bedre sammenhold i vores lokalområde.
Turene er lokale, og oftest mellem 5 og 8
kilometer. Der har været et par ture, der
er længere end det, men målet er, at så
mange som muligt kan deltage, så længden har i den forbindelse også betydning.
Målet med turene er, dels at komme ud at
gå, så simpelt er det, men som sidegevinst
får man også noget med sig, da vi har en
helt fantastisk natur i vores lokalområde,
som bare skal udforskes og vandres i. Der
er så mange steder, som er ”nye” for nogen, og ofte høres der ”her har jeg aldrig
været før”, når vi går tur.
Derudover er der rig mulighed for at få
en god snak med de øvrige deltagere på
turene, der er masser at tale om, masser
at tale med, da vi ofte er en del afsted.
Faktisk har vi været 20 personer, da vi
var flest, dog er målet ikke at være
mange, men at lave gode ture, som giver
deltagerne en god oplevelse og inspiration
til måske selv at tage på tur.

Vi går i hele vores lokalområde, og
desuden også på nogen af ruterne ved
Odderbæk, som også er rigtig gode
vandreruter. Dog er det ikke altid en markeret vandrerute vi går på, det kan sagtens
være på skovveje og vi har også gået en
speciel orkidé-tur, da vi skulle ud at finde
Maj-gøgeurten, som vokser tæt på Skjern
å og ved Gudenåen, så dem har vi set en
del af.
Nej, hvor er her flot! lyder det ofte, og det
er med til at gøre det godt at være frivillig
vandrearrangør.
Tak til alle, der tager med på tur, tak for
alle snakkene undervejs, det er det hele
værd.
Det skal lige siges, at alle er velkomne, og
det er naturligvis ganske gratis at deltage.
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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

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret
				2021/2022
- af Tina Grønborg Hansen
p.v.a. Skolebestyrelsen

B

eretningen er et nedslag i de begivenheder fra skoleåret, som skolebestyrelsen vil
give en status på.

Skolebestyrelsen

Skoleåret startede med at bestyrelsen tog
afsked med Thomas og Frank, der begge
ønskede at træde ud af skolebestyrelsen.
Der blev kaldt suppleanter ind, og skolebestyrelsen bestod herefter af:
Formand:
Johnni Langthjem
Næstformand:
Kent Iversen
Forældrerepræsentanter:
Line Rasmussen
Jette Frank Hofmann
Helene Helstrup Utoft
Charlotte Madsen
Pia Hjort Hansen
Medarbejderrepræsentant:
Anni Garsdal
Medarbejderrepræsentant:
Karin Sølvergaard
Derudover deltager skoleleder
Henrik Fenger Lynggaard/Tina Grønborg
Hansen og ledende pædagog Torben
Spejlborg på møderne, og varetager bl.a.
sekretærfunktioner samt informerer om
skolens virksomhed.

Skolen

Skolen består i øjeblikket af 128 elever og
prognoser viser at vi også i de kommende år
vil ligge med et elevtal på ca. 130 elever.
Øster Nykirke Skole har fortsat en fornuftig
økonomi, og det hårde arbejde vores serviceleder lægger i at holde alle dele af skolen
i god stand og være på forkant med tingene
gør, at vi undgår ubehagelige overraskelser
på den konto. Det gør også at vi har mulighed for at foretage nogle prioriteringer på
andre områder som kan give skolen det løft
vi alle ønsker.

Ud af coronas skygge

Skoleåret startede med at vi igen for alvor
kunne genåbne skolen, uden de store
corona restriktioner de seneste 2 år ellers
har budt på. Det betød også at skolen skulle
finde tilbage til vores gamle kerneværdier: Nysgerrighed, Tryghed - Venskab og
Kendskab, hvor særligt Tryghed og Venskab
skulle styrkes, efter den lange adskillelse af
eleverne og alle de mange restriktioner og
retningslinjer der hele tiden blev ændret.
Skolens personale har under corona nedlukningerne ydet en kæmpe indsats, for at
skabe og fastholde relationer og sammenhold i klasserne. Særligt de gange, under
hjemmeundervisningen det har banket på
døren og der har stået lærere i fuld corona
beskyttelses-outfit for at hilse på, har være
et stort hit blandt eleverne.
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Inden året for alvor var kommet i gang,

valgte vores skoleleder Henrik Fenger
Lynggaard at søge nye udfordringer. Vi stod
derfor overfor opgaven at skulle finde en,
som kunne fylde hans sko og hjælpe os med
at definere og skabe vejen for Øster Nykirke
Skole. Det førte til en spændende ansættelsesproces for at finde vores nye skoleleder.
Det stærke ansøgerfelt viste os, at vores
skole er en attraktiv skole, som kan tiltrække gode kvalificerede medarbejdere. Det er
ikke kun os herude, der mener at vi har den
bedste skole. Over dem alle stod dog Tina
Grønborg Hansen og skolen står nu rigtig
godt rustet til at møde fremtiden. Vi i bestyrelsen vil endnu engang byde velkommen
og glæder os meget til at se, hvad Tina med
hjælp fra vores øvrige personale kan drive
Øster Nykirke Skole til.
Årets skolefest kom desværre også i karambolage med corona, og planerne måtte
ændres for at noget fest dog kunne afholdes.
6 kl. fik lov til at præsentere deres skuespil
for forældre i salen og resten af skolen
via streaming. Alle skolens elever kunne
heldigvis blive samlet til en anderledes
skolefest.
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Mon ikke den skolefest, kun med lærere og
elever, vil kunne huskes af dem alle i lang
tid. Forældre kunne så på skift og ved forskellige indgange hente deres børn. Endnu
et eksempel på den vilje og det engagement
vores personale udviser i dagligdagen.
Øster Nykirke Skole arbejder stadigvæk
ud fra skolens grundfortælling, vi holder
fast i de ting som har været med til at skabe
vores værdier. De fælles morgensamlinger
med morgensang og generel information til
eleverne om, hvad andre på skolen nu har
gang i, samt fælles fejring med sang og flag
når nogen har fødselsdag. Til morgensangen
er forældre altid velkommen og det er noget
som varmt kan anbefales.
Et nyt tiltag som er kommet til, er de faste
læsemakkere, hvor elever på mellemtrinnet
får en læsemakker fra indskolingen. De skal
så skiftes til at læse højt for hinanden. Dette
og andre tiltag på tværs af årgange, er i høj
grad med til at styrke sammenholdet på
Øster Nykirke Skole.
Skolebestyrelsen står til rådighed for alle
forældre, som har input eller spørgsmål. Vi
vil gerne opfordre til at man tager fat i os,
hvis man har emner det er relevant vi tager
op i skolebestyrelsen.

Det er dog vigtigt at understrege, at

Her kan skolebestyrelsen være med til
at pege på de nye ansigter, vi ønsker
skal varetage vores børns læring og
trivsel og være med til at bringe vores
skole i den retning vi ønsker.

Skolebestyrelsens arbejde ligger også
på det mere strategiske plan. Det er i det
regi skolens principper udvikles, ligesom
skolens grundfortælling og værdisæt er
ting som skolebestyrelsen vedtager.

For at opsummere skoleåret vil vi i
skolebestyrelsen se tilbage på skolens
grundfortælling:

personale- eller elevsager ligger udenfor
skolebestyrelsens beføjelser. Henvendelse
bør i sådanne sager ske til skolens ledelse.

Skolebestyrelsen deltager også i ansættelsesudvalg, når der skal ansættes nye
lærere eller ny skoleleder.
Begge dele har været i spil, da vi desværre også har måttet sige farvel til noget
personale i løbet af året.

Øster Nykirke Skole er stadigvæk
et dejligt sted at være. Vi har
stadigvæk en flot og velholdt skole
og sidst, men ikke mindst har vi
stadigvæk et engageret og dygtigt
personale som stadigvæk ”kan
lide børn”.

Æ'lille klub - Plan efterår 2022
Vi mødes hver gang i Vonge-Kollemorten Hallen 13.00-16.00
Kaffe købes til kr. 10,-

Medbring selv brød/kage
		Vel mødt !
22-09

Opstart med boller og lagkage

06-10

Koglepindsvin

20-10

Julekort

03-11

Kurveflet

17-11

Adventskrans/dekoration

01-12

Juleafslutning

kl.12.00
17

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave

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

Riis Friplejehjem
- Et godt sted at bo -
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KIRKEBLADET
Øster
Nykirke sogn
September - Oktober - November
95.Årgang nr.3 - 2022

Memento mori…
Som barn mindes jeg, at sommeren næsten varede en evighed. En junidag
sagde man på gensyn til klassekammeraterne, og en dag i august vendte
man så tilbage – et halvt hoved højere og en hel sommer klogere. Sådan er
det desværre ikke længere. Det er mange somre siden, jeg kunne prale med
at være vokset et halvt hoved! Og klogere synes jeg egentlig heller ikke, jeg
bliver. Nej, sommeren har på mærkværdigvis mistet sin evighed…
Nederst i præstegårdshaven står der et kroget, gammelt æbletræ. Mellem
alle sommerens grønne, smukke træer står det bare dér som én stor fed
sommerprovokation! Og hver gang jeg har siddet og nydt sommerens varme
på terrassen, har det forhutlede æbletræ nærmest talt til mig: ”Memento
mori” hvisker det, mens jeg nipper til roséen og gør alt for ikke at få egen
forgængelighed og dødelighed galt i halsen.
”Hvorfor er du så bange for døden?”, spurgte en ven mig engang. Måske
fordi jeg er så glad for livet. For sommeren, for farverne, for kærligheden og
alle de skønne mennesker, der beriger mit liv.

19

Nu skriver vi september. Og det forhutlede, gamle træ og
efterårets komme minder mig om, at roséen og alt det
skønne en dag slipper op. Det hele er simpelthen kun
til låns.
Søren Kierkegaard ville (omskrevet) sige:
Det er alvor med døden.
Derfor er det også alvor med livet!
Og måske er det i virkeligheden dét, mit memento moritræ forsøgte at fortælle mig i løbet af den sommer, der
gik alt for stærkt og som nu er forbi: ”Memento vivere” –
husk at du skal dø! Men husk derfor også på at leve!
Foto, Bente Kristensen

Efterårshilsner, Diana

Konfirmandindskrivning
		

Søndag d. 18. september i Vonge Kirke

Søndag d. 18/9 kl. 11:00 er der konfirmandindskrivning i Vonge kirke. 			
Efter gudstjenesten vil der være informationsmøde om 				
konfirmationsforberedelsen 2022//23.
Som noget nyt er der også digital tilmelding til konfirmationsforberedelsen.
I kan benytte den digitale tilmelding mellem 1. januar og 30. november 		
året før konfirmationen. Den digitale tilmelding kan findes på:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Der er konfirmationer i

			
			Vonge kirke Kr. himmelfartsdag torsdag d. 18. maj
				

Øster Nykirke kirke lørdag d. 20. maj

2023

					

2

		
			

Nyt fra Menighedsrådet.
Af Ruth Krag Nielsen
Foto: Jim Hoff

Menighedsrådet har siden sidst arbejdet med budget og har fået planlagt sogneeftermiddage/aftner i efteråret 22 og i foråret 23.
Derudover har vi arbejdet med visioner. Det er vigtigt at arbejde fremad og få nye ideer
til, hvordan vi kan udvikle folkekirken.
Da oliefyret stod for en udskiftning i præstegården, søgte vi om
alternative varmeformer, som er bedre for miljøet og vi har fået
grønt lys til at etablere jordvarme i præstegården. Det bliver
installeret i løbet af juli måned.
Vi har gennemgået og sendt synsrapporter ind til Stiftet.
Synsrapporter er ting, som skal udbedres i en årrække frem. Det
kan være udvendig maling, kalkning, nyt tag, og mange andre ting.
Menighedsrådet holder møde næste gang i august og vi ønsker jer alle en god sommer.
		

Pas godt på jer selv og hinanden.
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Foredragsaften
Tirsdag d. 6. september kl. 19:00 i Vonge kirke
Frank Bondo er aktuel med foredraget:

“TO VERDENER”

Mit navn er Frank Bondo og jeg er mønsterbryder
Jeg er opvokset i en dysfunktionel familie, der forhindrede min naturlige udvikling
i forhold til nærhed og selvstændighed. Jeg blev bærer af min negative, sociale
arv, som fulgte mig langt op i voksenlivet. Jeg kompenserede ved at flygte ind i
ekstremsportens verden, blev kriminel og stofmisbruger.
Vejen tilbage har været en lang, sej kamp, men i dag lever jeg det liv, jeg engang
drømte om. – Kampen har været det hele værd.
Frank vil fortælle om sit eget liv. Han vil fortælle om, hvilken hjælp og støtte han
har fået og om, hvordan han har arbejdet med sig selv for at finde vejen tilbage
til livet igen.
Frank er uddannet pædagog og arbejder i dag som daglig koordinator i socialpsykiatrien, hvor han bl.a. arbejder med dobbeltdiagnoser. Han har været i
socialpsykiatrien de seneste 14 år.
Fri entre!

Arrangør Øster Nykirke menighedsråd
4
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3. klasse på Øster Nykirke skole
Inviteres til at være minikonfirmander
En minikonfirmand er en dreng eller pige på ca. 9 år fra skolens 3.
klasse, der går på ”opdagelsesrejse” i kirken og kirkens univers.
Minikonfirmanderne finder ud af, hvad kirken er for noget, hvad der
er indeni og udenom, og hvad man laver og siger i kirken.
Alle der går i 3. klasse på Øster Nykirke skole får en personlig
invitation i oktober. Tilbuddet gælder både børn, der er døbte,
og børn, der ikke er døbte.
Det er frivilligt at deltage.
Undervisningen ligger efter skoletid og
strækker sig over seks undervisningsgange i Vonge kirke.

Vi slutter forløbet af med at lave
krybbespil
4. søndag i advent.
5
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		Har du lyst til at strikke dåbsklude?
Frivillige hænder, som har lyst til at strikke dåbsklude, søges…

Øster Nykirke og Vonge kirker tilbyder dåbsklude; - en dåbsklud er en lille, fin
serviet med kristne symboler på, der bliver brugt til at aftørre barnets hoved med,
når det er blevet døbt. Barnet får dåbskluden med hjem efterfølgende.
Vi vil gerne sige Gitte Kristensen tak for at være tovholder på projektet.
Da Gitte har valgt at stoppe, overtager Diana Jørgensen Hansen tovholderposten.
Garn og mønstre kan nu afhentes hos:
					

Diana J. Hansen - efter aftale!
Hærvejen 243, Kollemorten,

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
Næste lørdagsdåb finder sted:
lørdag d. 20. august
ved sognepræst Diana Elisa Rasmussen
lørdag d, 8. oktober
lørdag d. 12. november
Ud over de planlagte lørdagsdåb er der selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjeneste!
6
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Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 15. november kl.14.00-16.00
i Øster Nykirke præstegård, Springbankevej 10.

Fra præstekanal til den mest populære, regionale tv-station.

Ivar Brændgaard var direktør for TV MIDTVEST fra
stationens start i 1989 til 2016.
Den blev kaldt præstekanalen, fordi
bestyrelsesformanden var præst og
den nyudnævnte direktør var teolog.
Det blev den mest populære station,
fordi den fortalte om vestjydernes
hverdag.
Det var en kamp at få gennemtrumfet
de gode fortællinger i Midt og Vestjylland.

Kom og hør en spændende fortælling.
Fri entre!
Kaffen koster kr. 25
		

Arrangør Øster Nykirke menighedsråd
7
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		 Sogneeftermiddag
Tirsdag d. 4. oktober kl.14.00-16.00
i Øster Nykirke præstegård, Springbankevej 10.

Anne Marie Hessellund Beanland taler over emnet:
Firs, fed og færdig!!! – eller hva’?
En humoristisk filosoferen over det at blive
gammel, pensioneret og fri.
Hvordan opfattes vi, det såkaldte grå guld?
Bliver vi usynlige, når vi bliver 65?
Anne Marie Hessellund Beanland har
gennem sit liv haft mange spændende oplevelser.
I vuggegave fik hun et lyst sind, en privilegeret
barndom som tivoliprinsesse, der sammen med
familien rejste landet rundt om sommeren.
I vinterhalvåret et rigt familieliv i en stor herskabsvilla.
Hun har tilbragt hendes unge år i Tyskland, England og USA.
Hun har haft en tid som millionær og har også været
krokone på landet og har i det hele taget gennem sit lange
liv høstet mange erfaringer.
Anne Marie er kendt fra bl.a. aviser, ugeblade, radio og tv.
Hun er en sprudlende foredragsholder og hendes
		
foredrag er meget jordnære.
Fri entre!
Kaffen koster kr. 25		
				Arrangør Øster Nykirke menighedsråd
9
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Koncert i Øster Nykirke Kirke onsdag den 12. oktober kl. 19.30
			

Wierød & Wolf

Anna Maria Wierød, sopran og Lars Colding Wolf, cembalo.		
Vokal- og cembalomusik fra barokken med to specialister på området.

De to musikere har arbejdet sammen de sidste 15 år som duo og med barokke instrumental- og
vokalensembler. Ikke mindst med Ensemble Zimmermann, som siden 2001 har været et væsentligt
bidrag til tidlig musik i Danmark.
Anna Maria Wierød er solistklasseuddannet med speciale i tidlig musik fra konservatorierne i
Aarhus, Bremen og Basel, og hun optræder i det meste af Europa. Hun er desuden fast sanger i
DR Koncertkoret og det tyske Balthasar-Neumann-Chor. Anna Maria Wierød er modtager af Leonie
Sonnings Talentpris.
Desuden er Anna Marie Wierød en kendt og elsket sanger i vores lokalområde, idet hun har tæt
tilknytning til Vesterlund. Via musikforeningen AkadeMidt har Anna utallige gange glædet os med
sin smukke sang. Senest kunne man høre Anna synge den 18. juni i Huset i Give, hvor de opførte
Telemanns opera Pimpinone.
Lars Colding Wolf er organist og cembalist med debut i 2002 efter studier hos Lars Ulrik Mortensen.
Han underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i cembalo og kammermusik. Han har senest
udgivet en indspilning af J.S. Bachs Clavierübung 3. Teil på orglet i Musikkens Hus Aalborg.

10
28

9
29

10
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Musikgudstjeneste 1. søndag i advent,

søndag den 27. november kl. 10.00 i Vonge Kirke

Traditionen tro byder vi det nye kirkeår
velkommen med en musikgudstjeneste 1. søndag i advent.
I skrivende stund er vi i gang med at finde en solist, 			
			
		

der kan festliggøre dagen! 			
Følg med på kirkens facebook side!

			
			

Organist Inge Hermann
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Sogneudflugten
juni 2022
Billeder og tekst af Ruth Krag Nielsen
Endelig kom den dag, hvor vi kunne
komme på sogneudflugt igen.
Det har vi ventet længe på.
Turen i år gik til Nr. Snede kirke, hvor vi fik 						
morgenkaffe og tid til at se kirken.
Da alle var samlet i bussen, gik turen 						
videre til rovfugleshow i Them, hvor ejeren 					
er den velkendte Flemming Sanggaard, 						
som vandt titlen ”Alene i Vildmarken”
Vi så et fantastisk show med falke, høg,
ugler og en stor Andes kondor.
Undervejs fik publikum lov til at have en
handske på, så rovfuglene kunne lande
på deres hånd.
Flemming var rigtig, god til 							
at fortælle undervejs i showet.

											
						Den første der meldte sig til at 		

						prøve, var præstens søn, Storm 						og det klarede han med bravur.

						
Efter endt show, blev gruppen delt 		
						
i 2. Første hold spiste bisonburger 		
						med pomfritter og øl/sodavand 		
						til. Det smagte fortræffeligt.

						Andet hold tog med Flemming 		
						på bisonsafari med traktor og vogn.
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Efter turen og spisning var der mulighed
for at gå en tur ned i ugleskoven, hvilket
flere benyttede sig af.
Der er en lille butik knyttet til stedet
og her kan man købe souvenirer
og bisonkød.
Her bliver der guffet lækkert mad, i
samlet flok, under halvtaget.

						

Mens de gumler, venter de spændt
på bisonsafarituren, som der er
næste punkt på programmet.
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Bisonokserne havde et kæmpestort
areal som de kunne boltre sig på.
Man kan ikke gå ude mellem disse
store dyr. Mødrene til de små kalve,
passer så godt på dem, at det er
umuligt at øremærke dem, før de
er omkring 9 måneder.
Flemming har 27 okser og han slagter
ca. ni (2 års) bisoner hvert år. Der
bliver som regel født lige så mange.
Bisontyren var enorm stor og han
hedder Elvis, en lykkelig bison som
har ni koner.
Under turen var det Flemming som styrede,
fortalte og lukkede låger op og i,

Efter denne fantastiske oplevelse,
gik turen hjemad igen.

Det var en fantastisk oplevelse, som vi
varmt kan anbefale.

Vi holdt ved cafeteriakroen i Hampen
på vej hjem, hvor vi skulle have kaffe,
boller og lagkage.
Det var godt, at vi skulle nyde kaffen

											
indenfor, for der havde været en ude
											
med gyllevognen.
											
											
											
Så gik turen hjemad mod
										

Vonge og Kollemorten.

Vi fra menighedsrådet har nydt at
kunne have denne oplevelse sammen
med jer og kirkens personale.
Vi glæder os allerede til næste år
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Øster Nykirke kirke

Viede:
INGEN

Døbte:

Begravede / bisatte:

8. maj:
Minna Bering Henriksen

19. maj:

5. juni:
Marius Aalbæk Kristensen

Anna Lykke Frydensbjerg		
			

11. juni:
Johannes Weismann Bøgekvist

Vonge kirke
Viede:
INGEN

Begravede / bisatte:
Døbte:

22. april: Kristian Rasmussen

1. maj:
Rosa Møller Jensen

3. maj:

Heine Videbæk Jensen

20. maj: Hanne Jensen

12. juni:
Atlas Natbjerg Hansen

9. juni:
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Svend Hauge

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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KIRKEKALENDER
Dato: Helligdagens
navn:
21/8 10. s. e. trin.

Øster Nykirke

28/8

11. s. e. trin.

9:30

4/9

12. s. e. trin.

Vonge
9:30
11:00 v/ MSK

6/9

19:00 Foredrag
m/ Frank Bondo

11/9

13. s. e. trin.

18/9

14. s. e. trin.

25/9

15. s. e. trin.

2/10

16. s. e. trin.

9:30
11:00
Konfirmand indskrivning
10:00 Høst
9:30

4/10
9/10

14:00 Sogne eftermiddag
17. s. e. trin.

12/10

11:00 v/ MSK
19:30 Koncert

16/10 18. s. e. trin.

9:30 v/ (?)**

23/10 19. s. e. trin.

11:00 v/ (?)**

30/10 20. s. e. trin.

14:00 + klaver koncert

6/11

Alle Helgen

11:00

13/11

22. s. e. trin.

9:30

9:30

15/11
20/11
27/11

Præstegården

14:00 Sogne eftermiddag
Sidste søndag i
kirkeåret
1. søndag i advent

11:00 v/ MSK
10:00 musik - gudstjeneste

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst
v/ (?) ** = en af præsterne
Diana Elisa Rasmussen (DER)
MSK = Morten S. Krabbe sognepræst i Thyregod – Vester
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Naturløb

- Foto og tekst af Helene Helstrup Hansen

V

onge-Kollemorten Spejderne var klar
til Sankt Hans og havde i samarbejde med
Jem & Fix stablet et Naturløb sammen til
aftenen. Det fandt sted både i Vonge og i
Kollemorten.
Borgerforeningerne i de to byer havde inviteret til Sankt Hans og her havde KFUMSpejderne koblet sig på for at lave et Naturløb. Naturløbet bestod af en række poster,
som skulle løses på bedste spejdermanérer
og skulle give alle deltagere muligheden for
at komme ud at opleve naturen i lokalområdet.
Herefter fik deltagerne en gratis goodiebag
med byggematerialer, så man kunne bygge
sin egen gør-det-selv figur.

Herefter havde spejderne tændt op i
et lille lejrbål, hvor man kunne få lov
til at bage et snobrød.
Heldigvis havde bageren i Tørring
været så venlig at lave en ordentlig
portion dej, så der var snobrød til
alle.
Alle posterne fik lov til at hænge
fremme 30 dage efter Sankt Hans,
så alle har muligheden for at prøve
Naturløbet.
Goodiebags fik også lov til at ligge,
så man kunne tage en med sig hjem.
Opstart til spejder 			
					

17 august, kl. 16.45 – 18.15

Samarbejdet mellem KFUM-Spejderne og jem og fix
•

I 2015 blev KFUM-Spejderne og jem og fix enige om at indgå et partnerskab under mottoet
”Sammen bygger vi lokalsamfund”.

•

I samarbejdet ønsker vi at gøre en forskel sammen. Gennem den fælles, lokale forankring,
og med mere end 450 KFUM-Spejdergrupper og 124 jem og fix butikker, kan vi sammen
bygge samfund - helt lokalt.

•

Samarbejdet bygger i høj grad på fælles interesser for at skabe, bygge og bruge vores hænder. Disse fælles interesser har ført en masse spændende arrangementer og byggeprojekter
med sig med fokus på fællesskab, familieliv, naturen og læring, der styrker interessen for at
39
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Lidt om Assenholt-slægten
af Mathias Aricó, Thyregod

Assenholt-slægten, fortsat.........
Jeg håber I kunne lide det jeg skrev
sidste gang, eller at I i hvert fald
fandt det spændende, og måske vil I
vide mere? Jeg vil her fortsætte med
at fortælle om Assenholt-slægten,
som er en mindre slægtsgren i min
forskning.
I hørte jo om Kristen og Karen Marie
Assenholt, deres guldbryllup og
deres børn. Parrets ældste barn var en
datter, Kirstine Kristensen. Hun blev
født hjemme på Assenholtgård i juli
1872.
Hun blev konfirmeret første søndag
efter Mikkelsdag i Øster Nykirke
Kirke. Hun blev i sognet, hvor hun
tjente, indtil hun som kun 22-årig
blev gift i 1895 med Borup Peder
Olesen.
Han var en spændende mand. Han
var født på Dalgård i 1868 og fætter
til Kirstines forældre. Så I kan jo nok
forstå, at det hele hænger sammen på
en måde.
Parret bosatte sig på Dalhøj, som
siden blev kendt under navnet “Borups Bakke/Banke” og siden, “Aksels
Dalhøj”. Parret fik otte børn, hvoraf
ingen døde som små, hvilket var en
bedrift i sig selv dengang.
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Første barn var Ole Kristian i 1896.
Han var både købmand i Bjerlev og
vognmand i Tørring. Da det hele
blev ved med at gå konkurs, tog han
hustruen med til USA, hvor de fik
sønnen Vagn. Ingen har hørt fra dem
siden. Man hørte kun lidt til ham, gennem konens familie “Skov Sørensen”.
Så kom Karen Marie i 1898. Hun
bosatte sig i Horsens, og fik en datter
med sin mand.
I år 1900 kom Adine til. Hun blev gift
ind i den større Brødsgaard-slægt, og
den har jeg ikke plads til i denne omgang, for den er stor og omfangsrig.
I 1903 kom Katrine, som blev gift
med Søren Hannerup fra Kokborg
i Thyregod. De boede i Pomphole,
siden Ejstrupholm.
Så skal vi til 1905, hvor min oldefar,
Alfred Olesen blev født. Han blev
gift med Clara fra Grejsdalen, som nu
boede i Hedegård ved Give. De fik
seks børn.
I 1907 kom Aksel, der blev gift med
Maren Frederiksen. Han overtog
fødehjemmet, Dalhøj, hvor han sammen med Maren fik to børn. Desværre
døde datteren og svigersønnen, der
var bosat ved Tørring, i en forfærdelig
ulykke med en løs tyr.

Dalhøj / “Borups Bakke/Banke”Foto, Bente Kristensen

Aage kom i 1908, og han blev gift med
Esther, og de fik fire børn. En søn var
bager, men fik melallergi, så han stiftede
siden det vi i dag kender som Diana
Candles.
Og til sidst var der Sigrid. Hun var gift
første gang med Holger Fisbechhus. De
boede i perioder i klondiker rundt omkring. De blev dog skilt og hun blev gift
med kunstmaleren, Poul S. Poulsen.

Det sjove er, at Kirstine blev gift med
Borup, før forældrene ændrede navnet
til Assenholt, så hun har aldrig heddet
det, og derfor har det været svært at give
efterkommerne Assenholt som mellemnavn.
I stedet blev det Olesen, som stammer
fra Borups far, Ole Frandsen. Det er en
anden historie, som jeg nok får tid til en
dag.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Teatergarderoben

Bogbussen hver onsdag

Hærvejscentret i kælderen

kl. 17.10-17.40
på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Åbent tirsdag kl. 19:00 - 21:00
Lukket i alle skoleferier
Astrid Jensen 26 58 32 88

Vejle Bibliotek, tlf. 76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk
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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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Et farvel .......
- og tak for lån til vores fantastiske 6. klasse
- af Tina Grønborg Hansen
p.v.a. Øster Nykirke skole

Sidste skole er noget
ganske særligt, specielt når
det drejer som om vores 6.
klasser, som skal videre i
7. klasse – og for de flestes
vedkommende på
Thyregod, som er det naturlige valg efter 6. klasse.
Vi håber, at alle opnåede
grundstenen her hos os, til
at kunne lære endnu mere,
både fagligt, men også som
små, og snart unge mennesker.
Sidste skoledag var en
dag præget af forskellige
aktiviteter – solskin og godt
humør. Også en stor tak
til de forældre, som kunne
deltage i dagen, hvilket også
var med at til gøre dagen
særlig god.
Slutteligt er der herfra et
ønske om held og lykke i
fremtiden og pas godt på jer
selv og hinanden.
24
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Husk hvis man er den bedste udgave af
sig selv kan det absolut kun gå godt!!

F
TAK

ER
OR J

!
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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

t
e
d
a
l
b
s
g
n
i
n
e
For
Lean-implementering - når det virker

Har du lyst til at annoncere
i Foreningsbladet?

Ledig

Ausra

ausra30@xxx.lt

tlf. 5013 1586
Når du støtter Foreningsbladet er du med til at udvikleCvr:
35761594
Erna Storgaard, Kastanievænget 1, 7173 Vonge
Tlf. 2255 9030 - mail: erna@storgaardinnovation.dk
web: www.storgaardinnovation.dk

og vedligeholde sammenholdet i nærmiljøet. Her er nyt
Skolestien 1
fra købmænd, skole og børnehave, og oplysninger om de 7173 Vonge
forskellige foreninger.
Danmark
OGN
Bladet trykkes i 1000 stk. - kommer
udK
til E
775 S
husstande
i
I Rud hos mange
Y Klagt
sognet - bladetR
bliver
Nogså
E
T
institutioner
r Ø S og annonsører i området og oplandet.

fo

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

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.

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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Plan for gymnastikholdene i sæsonen 22/23
I kan allerede nu tilmelde jer på holdene via ØNIF-hjemmeside.

Forældre/barn:

1-3 år - Torsdage kl. 16.45-17.45 - OPSTART UGE 34

Hoppelopperne:

Børnehavealderen - Onsdage kl. 17-18 - OPSTART UGE 34

Danseholdet:

0-3. kl. - Onsdage kl. 15.30-16.45 - OPSTART UGE 34

Spring og Tumbling: 0-3. kl. - Mandage kl. 16-17- OPSTART UGE 34
Spring og Tumbling: 4 kl. og op - Mandage kl. 17-18.30 - OPSTART UGE 34
Puls og Styrke:

Mandage kl. 19-19.50

Yoga:

Onsdage 19.15-20.15 – OPSTART UGE 37

Svedige mænd:

Torsdage 19.30-21 – OPSTART UGE 37

		

Alle hold træner i gymnastiksalen.

Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

Aktive familier i det fri – et nyt tiltag
Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

D

et var med stor spænding, at der blev afholdt første arrangement for aktive familier
i det fri, for gad vide om der ville komme
nogen.
Øster Nykirke Idrætsforening står bag et nyt
tiltag, der går ud på at aktivere familierne
i vores lokalområde, i stedet for opdelte
aktiviteter, hvor børnene eller de voksne er
aktive på hver deres hold.
Tilbage i april måned, arrangerede DGI et
kursus, som gav inspiration til aktiviteter i
det fri, og dermed var grundlaget for første
arrangement lagt.

Ø. NYKIRKE
- foto og
I.F.tekst
af Erna Storgaard
- Formand for ØNIF
1868

Hele 40 personer dukkede op en søndag
i juni, til en times Ninja-aktiviteter på
sportspladsen i Vonge, det var helt fantastisk, og en super opbakning, som vi slet
ikke havde turdet håbe på.
Der blev leget som kæmpet, så det var
en fryd, så stor en fryd, at deltagerne gav
god feedback, så vi naturligvis holder
flere arrangementer, som alle er målrettet
familierne.
Tak til alle, der støtter det lokale
foreningsliv og bakker op, når der
arrangeres noget i foreningen.
Og tak til Lene og Mike, som er
instruktører for aktive familier i det fri.
27
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MULTIDAG
Søndag d. 04.09.2022 kl. 11.00-1300, afholder ØNIF MULTIDAG.

M

ULTIDAG er en familiedag i sportens tegn og på dagen vil en del af de forskellige
idræts grene, vi har repræsenteret i ØNIF, være værter for en sjov og udfordrende dag.
Tanken bag arrangementet er at vise hvad ØNIF har at tilbyde, samt samle os alle til
lidt sjove aktiviteter.
Arrangementet er ganske gratis, så tag praktisk tøj på, sko til inde- og udebrug, da der
vil være aktiviteter på sportspladsen og i hallen. Der vil være frugt til alle og der vil 		
være mulighed for at købe drikkevarer.
Håber mange vil bakke op,
så vi får et par hyggelige timer i og omkring hallen.
				
			Vel mødt!
				 ØNIF

Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

Opstart af badminton 2022/2023
Mandag d. 12.09.2022 er der opstart af den nye sæson badminton
Junior
Opstart mandag d. 12.09.2022 kl. 17.00, her vil Klaus Mogensen & Kevin Byskov
stå for træningen, der vil være mulighed for at låne en ketcher og bolde.
Pris for sæsonen er: 300 kr.
Senior
Opstart mandag d. 12.09.2022 kl. 19.00 i hallens cafeteria, hvor der trækkes lod
om banetiderne. En bane koster 1.000 kr. for en sæson.
Man står selv for banen og fjerner selv nettet,
hvis banen ikke er booket efter ens tid.
Der er ikke tilknyttet træner.
Der vil være banetider kl. 18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00
og 21.00- 22.00.
Håber at se mange i hallen. God sommer!
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Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

Nyt fra Håndboldafdelingen
- foto og tekst af Håndboldbestyrelsen

Først og fremmest skal der lyde en stor TAK til alle spillere for sæson 21/22
– det har været en fornøjelse at træne jer og dejligt, at der er kommet gang i
håndbolden igen! Også tak for forældreopbakningen i den forgangne sæson.
Bestyrelsen vil samtidig gerne takke de trænere, som har fået det hele til at
lykkedes – I er værdsatte!

Ø. NYKIRKE

I.F.

1868

Ungdom
Nu kigger vi frem mod sæson 22/23, hvor vi vil fortsætte med at have gang i ungdomsholdene
og hvor vi håber, at vi kan samle børn til U7 og U11 i år.
Trille-Trolle vil fortsætte som tidligere – holdet er for børnehavebørn og 0.klasse.
Ungdomsholdene vil starte op i slutningen af august, se mere info på ØNiFs hjemmeside eller på FB.
Håndboldbestyrelsen vil igen i år arrangere Håndboldkaravane i samarbejde med skolen – dette bliver
udmeldt via Aula.
Senior
I år startede der ca. 15 super seje kvinder til Hygge-håndbold. Der er blevet svedt, grinet og hygget
og 3. halvleg har været højt prioriteret!
Der er plads til alle, uanset kondition og bolderfaring. ”Vi skal have det sjovt” er mottoet.
Så når efteråret banker på, er Gry klar til at styre hyggen og træningen igen!
Bestyrelsen
Hvis du går rundt med tanker om at hjælpe til i foreningslivet, så er håndboldbestyrelsen klar med
trænerkurser og lign., hvis trænertjansen har interesse.
Er bestyrelsesarbejdet mere dig, så tag kontakt til én af os, hvis du vil vide mere.
Håndboldbestyrelsen er:
Formand:
Gry Lund Andersen
Næstformand:
Ida Lerche Sørensen
Medlem:
Louise Lykke Sørensen
Suppleant:
Pia Hjort Hansen
Håndboldbestyrelsen håber
at se mange håndboldglade
børn og voksne i hallen
i den kommende sæson!
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Restaurant Ålbækken
Mere end 20 års erfaring

Omhyggelig og ærlig rådgivning af Mie Bjarnholt

www.aalbaekken.dk
Tlf. 75
80gardinbussen
34 34
www.bjarnholtgardiner.dk
Vonge
Book
• mie@bjarnholtgardiner.dk • Tlf.7173
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 alle indenfor fodbold, håndbold,
FølgI.F.
os løbende ved
tilmeldingI.F.
til vores nyhedsbrev via oven-

gymnastik og badminton.
nævnte hjemmeside.
Vi er også på facebook.
Fredagsbøf – a la carte – italienske pizza – skønne italienske
Stor tak til alle frivillige!
vine1–8mad
huset – dejlige
- salg fra vinkælder
1 8 6kaffer
6 8 ud afSe
8
mere på www.ønif.dk
med udsøgte specialiteter.

Ledig
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Købmanden i Vonge står for fredagshyggen
så til dette arrangement
var der slush-ice og
popcorn til børnene –
noget vi naturligvis
også sælger i butikkens
åbningstider.
Købmanden er et aktiv

Foto og tekst- af Bestyrelsen for Vores Købmand Vonge

D

et betyder rigtig meget, at vi har
muligheden for at mødes ved den lokale
købmand, så hvorfor ikke lave noget
fredagshygge.
Jubii – vi kan samles igen
Vi trænger virkelig til samles igen, få en
snak med naboen, genboen og en masse
andre lokale, så det var rigtig dejligt at se
den fine opbakning til fredagshygge hos
Vores Købmand Vonge.
Vi skal nok lige vænne os til det, at vi
kan mødes og nyde samværet igen, efter
et par år, hvor vi har haft restriktioner og
forsamlingsforbud på grund af Corona,
så nu var tiden inde, til at vi igen kunne
holde et arrangement i butikken.
Pia, der er vores købmand fra januar 2022,
var helt med på idéen, og stod i baren og
udskænkede øl sammen med sin mand
Preben, for han kan jo lige så godt lære
folk at kende. Medlemmer af bestyrelsen
stod for at grille pølser denne dejlige
forårsaften i maj, hvor solen skinnede,
og vejret virkelig var med os.
Fredagshyggen er jo ikke kun for de voksne,
vi kan også godt lide at forkæle børnene,

Det er jo ikke fordi det
kræver det store at lave
et par arrangementer i
købmandsbutikken, så
lokalområdets borgere kan møde hinanden
til en uformel snak, et lille arrangement, et
grin, en bragende latter - det at mærke
sammenholdet, som er noget af det, der
betyder noget for en lille by som vores.
Huse bliver sat til salg, og de sælges faktisk,
de fleste af dem, dog svinger det lidt – for
markedet er ustabilt, og man ved aldrig
rigtig, om man er købt eller solgt.
Men det skal siges, at havde vi ikke en
købmandsbutik, så var vi langt mere
udfordret. Så det at købe ind lokalt har
faktisk en rigtig stor betydning for os der
bor her nu, men også for fremtiden.
- For mon ikke de fleste går op i, at man
kan handle lokalt, når man bor i en by?
Det er der skrevet mange artikler om.
Bestyrelsen bag Vores Købmand Vonge
stiller gerne op, når der er arrangementer
i butikken, og der har allerede været et par
stykker af slagsen inden sommerferien
2022, så hold øje –mon ikke der kommer
flere?
TAK fordi du handler lokalt –
		
det betyder faktisk noget!
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Lokalrådet arbejder for at udvikle hele området
– og vi er i fuldt sving 		
- af Charlotte Seest Jensen

H

en over foråret har en ny bestyrelse i
Lokalrådet for Vonge og Kollemorten
mødtes i Hallens cafeteria. Vi tager frisk
fat på nye opgaver og følger op på det
gode arbejde,
Hvad laver Lokalrådet?
Lokalrådet arbejder for at udvikle hele
området og dets sammenhængskraft. Sådan
kort fortalt. Det er fx Lokalrådet, der står
bag tilflytterarrangementer, og Lokalrådet
har uddelt midler til Hærvejshytterne i
Kollemorten og den kommende skaterbane
i Vonge. Det er også Lokalrådet, der kan
være indgangen til Vejle Kommune på
større projekter - og også her arbejder vi
lige nu på flere fronter:
Byggegrunde i Kollemorten og Vonge:
Lokalrådet er i løbende dialog med både
forvaltningen i Vejle Kommune og de
relevante kommunalpolitikere for at udvikle
mulighederne for byggegrunde. Næste step
er et dialogmøde mellem netop Lokalrådet
og kommunen, hvor vi får et indblik i kommuneplanen og i processen for kommunale
byggegrunde.
Andelsboliger i Vonge:
Status er, at der lige har været licitation på
projektet, som var langt dyrere end budgetteret. Domea oplyser til Lokalrådet, at forhåbningen er, at priserne har stabiliseret sig
lidt hen i efteråret – og i Lokalrådet følger
vi op med Domea efter sommerferien.
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Fjernvarme i Vonge og Kollemorten:
Borgerforeningerne har sammen med Lokalrådet haft en række indledende møder med
konsulentvirksomheden "& Green Project".
Sammen har vi undersøgt muligheden for, at
en lang række husstande i Vonge og Kollemorten kan tilkobles fjernvarme fra Tørring
Kraftvarmeværk. 				
					

Næste step er et borgermøde den 9. august
kl. 19.00 i Vonge-Kollemorten Hallen. Alle
relevante forbrugere i de to byer vil i løbet
af de kommende uger modtage invitation via
deres e-boks. Det er relevant, at man allerede
nu overvejer, om man på borgermødet vil
tilkendegive interesse for at deltage i fjernvarmeprojektet. Der er nedsat et fjernvarmeudvalg bestående af Tove Kjeldsen, Kenneth
Larsen, Kathrine Frank, Jørgen Mikkelsen,
Cykelsti mellem Kollemorten og Vonge:
Lokalrådet har en arbejdsgruppe, som har
indsamlet bl.a. trafikdata og tilkendegivelser fra lokale institutioner og foreninger.
Både tallene og dialogerne peger på et stort,
lokalt behov blandt både børn og voksne;
men også et uforløst potentiale blandt
besøgende og turister. 			

					

Det handler om trafiksikkerhed og 		
sammenhængskraft for hele vores område.
Arbejdsgruppen er i tæt dialog med den del
af forvaltningen i Vejle Kommune, der
arbejder med mobilitet, anlæg og 		
infrastruktur. 				

					

Har du lyst til at bidrage til arbejdsgruppen,
så giv endelig lyd til Charlotte (tlf. 2466
0035).

Nyt tilflytterarrangement:
Er du ny i vores område, eller har du fået
nye naboer? Så lad os give vores tilflyttere
en god velkomst til tilflytterarrangement
den 4. oktober kl. 19.00 – 21.00. 		
					
Lokalrådets sidste tilflytterarrangement
var i 2019 – så vi håber på at se mange
nye ansigter.

Hvem "sidder" i Lokalrådet?
Der er masser af gode projekter og initiativer
at tage fat på – og vi kan altid bruge et par
hjælpende hænder til vores arbejdsgrupper
eller arrangementer. 			
Du kan se, hvem der arbejder i Lokalrådet
i nedenstående oversigt, og du er altid
velkommen til at kontakte vores formand,
Keld på tlf. 25 11 07 29 eller på mail:
osternykirkeweb@gmail.com

Hjemmeside www.vonge-kollemorten.dk
Vi har en fin hjemmeside for lokalområdet,
hvor vi samler en række væsentlige
foreninger, udvalg og nyheder. 		
Og jo flere, der bruger og bidrager til hjemmesiden, jo bedre. Så har I fået nyt udvalg i
jeres forening eller nyt program for sæsonen,
så tag fat i webmaster, Erna på mail:		
ernastorgaard@gmail.com

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie
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Club 99

- Billeder og tekst af Hanne Hansen

Vi er nu færdige med denne sæsons arrangementer.

Siden sidste blad har vi været en tur i

Søby Brunkulslejre, hvor vi fik indblik
i hvordan det var at arbejde og bo der.
Vi blev vist rundt i området i egne
biler, det var også spændende, men
støvet.

Vi har også været på en dejlig udflugt
til VW & Retro Museum i Ulfborg. En
dag med mange gode historier om de
gamle biler og deres ejere. Vi fik en
dejlig middag deroppe. Kaffe i naturen
på vej hjem. En rigtig dejlig dag.
Vi har også haft fælles grilldag ved
Hallen, en dejlig dag med solskin og
glade deltagere.
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Vi har efterårsprogrammet for 2022 klar:
15/9
29/9
13/10
20/10
27/10
10/11
24/11

Grill Rørbæk
kl. 12.00
Hygge kl. 14.00
Kaj Brødbæk
kl. 14.00
Grønbjerg
?
Bjarne Hyldgaard kl. 14.00
Hygge kl. 14.00
Ingeborg Noe
kl. 14.00

Endelig program er færdig først i september
og vil blive omdelt som sædvanligt.

Riis hytten – tur med Regnbuen.
Den traditionsrige tur i vores SFO er skudt i

- tekst og billeder af Tina Grønborg Hansen
Øster Nykirke Skole Børn og Unge
Vejle Kommune

55 børn fordelt på 0. klasse
til og med 6. klasse er
onsdag til fredag i
uge 26 på lejr i Riis hytten.
På billederne ses tydligt
at der hygges, leges og
slappes af i de skønneste
omgivelser.
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Nyt fra Tinnetgaard
- Billeder og tekst af Anne

- Mad i Laden 2022
- 10. august
- 07. september
- 12. oktober

Kaiser - Projektleder

T

innetgaard er nu også et besøgslandbrug
med gårdbutik – kig forbi!
På Tinnetgaard er vi glade for at kunne åbne
dørene op til vores besøgslandbrug med
Gårdbutik og Blomsterværksted.
På Tinnetgaard kan du gå på opdagelse i
vores spiselige inspirationsområder, besøge
gårdens klappedyr, gå en tur i de smukke
omgivelser, nyde din frokost i
madpakkehuset eller deltage i et af årets
mange arrangementer.
Tusind tak til alle, der lagde vejen forbi Tinnetgaard til den officielle åbning af gårdbutikken i slutningen af april måned. Det var
en fantastisk dag med over 450 besøgende.

Mad i Laden og Afternoon Tea på Tinnetgaard

E

t andet nyt koncept på Tinnetgaard,afholdes for første gang lørdag d. 20. august.

Som noget helt nyt slog vi onsdag d. 8. juni
for første gang dørene op til Mad i Laden.

Her kan du købe billet og nyde
Tinnetgaards udgave af den klassiske
britiske Afternoon Tea.

Mad i Laden er et nyt koncept, hvor vi den
2. onsdag i hver måned fra juni til oktober
samles til fællesspisning i laden på
Tinnetgaard.

Her serveres en kageopsats med et udvalg
af lækre delikate kager, en grøn smørrebrødsmad, en salt anretning, frisk frugt og
kokkens overraskelse.

Vi serverer et godt måltid, hvor de anvendte
råvarer i høj grad består af egenproducerede
produkter samt nøje
udvalgte lokale varer. Det første arrangement var en stor succes, hvor alt var
udsolgt.

Hertil serveres kaffe og the.

Vi glæder os til igen at byde
gæster velkommen......
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- Afternoon Tea 2022
- 20. august 			
- 03. september
- 17. september 			
- 01. oktober
- 15. oktober.

Derudover står døren altid åben i
hverdagene. Så kig endelig forbi.
Find mere information og køb billet til vores arrangementer på vores hjemmeside:
www.tinnetgaard.dk
Hvad er Tinnetgaard?
Tinnetgaard er et specialiseret
arbejds-, bo- og uddannelsestilbud for unge
med særlige behov fra 17 år og opefter.

Den mad vi serverer til Mad i Laden og
Afternoon Tea, er fremstillet i vores køkkenværksted i samarbejde med de unge,
der bor og arbejder på Tinnetgaard.
Gårdbutikken, Blomsterværkstedet og
adgang til vores dyr, er selvfølgelig åbent
under alle vores arrangementet.
Gårdbutikkens faste åbningstider :
Torsdag og Fredag kl. 13-17
Lørdag fra kl. 10-14

Åbent 365 dage om året.
Et mål for eleverne er at finde deres egen
arbejdsidentitet.
Det sker bl.a. igennem hverdagsopgaver på
gårdens forskellige værksteder og gennem
arrangementer som vores julemarked, Mad i
Laden, Afternoon Tea,
Blomsterkurser m.m.
Vi håber du vil kigge forbi og tage familie
og venner med til en dag med masser af
oplevelser.
Vi glæder os til at se jer!
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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

38
58

		Organistuddannelsen
- foto og tekst af Daniela Gaarddal Nyholm Nielsen

Mit navn er Daniela Nielsen, og jeg er næsten færdig uddannet som organist.
Jeg kom kort fortalt ind på organistsporet gennem min passion for korsang.
Herigennem stiftede jeg i Give Kor bekendtskab med Inge Hermann, og har
lige siden været en del af hendes kor.

I takt med at jeg blev ældre, og spørgsmålet

om hvilken uddannelse jeg skulle vælge, blev
mere og mere presserende, kom vi til at tale
om, hvilke muligheder der var for et arbejde,
som involverede musik.

Jeg fandt ud af, at organistuddannelsen lød
ganske tiltalende, med dens mulighed for at
spille på orglet, som er et utrolig spændende
instrument, og for at bringe musik ind i andres
menneskers liv. Meget længe havde sang dog
altid været mit eneste instrument, så der var en
del arbejde at tage fat på.
Men vejledning og undervisning af Inge
Hermann i klaver og teori, mens jeg også
havde musiklinjen på gymnasiet, endte med at
lønne sig, idet jeg blev optaget på basislinjen
til organistuddannelsen. Basislinjen kan groft
sagt opfattes som forberedelses år til at gå på
eksamenslinjen og er velegnet for folk som
jeg selv, der ikke har spillet orgel før, og som
kun har spillet klaver i kort tid.
Det giver også én mulighed for at vænne sig
til studieformen, som er meget anderledes
fra folkeskolen og gymnasiet, idet man kun
har undervisning med sin lærer en gang hver
anden uge. I resten af tiden har man selvstudie
til at øve sine lektier, så selv hvis man som jeg
selv finder musikken spændende, så kræver
det noget selvdisciplin at få lavet tingene.
Når man kommer videre på eksamenslinjen til
organist, så indser man for alvor hvor bredt et
spektrum af færdigheder, man gerne skal ende
ud med.

Som organist skal du naturligvis mestre både
kunstspil og salmespil på orglet, men du skal
også mestre stort set det samme på klaver, idet
du skal kunne akkompagnere og indstudere
med et kor. Du skal også kunne lede og bruge
egen stemme til at hjælpe et kor til fagene
sang, børnekorledelse og voksenkorledelse.
Derudover har man teorifagene hørelære, koralharmonisering og satslære, hvor man lærer
at lave sine egne forspil, også musikforståelse,
der giver indblik i de forskellige musikhistoriske perioder. Musikhistorien er dog ikke den
eneste historie som er vigtig for en organist.
Man skal også kende en smule til kirkens,
bibelens, salmers og liturgiens historie.
Sidst, men ikke mindst, skal man også havde
en basal forståelse af, hvordan ens hovedinstrument, orglet, fungerer. Det er et kæmpe,
men også ganske følsomt instrument, så det er
vigtigt at vide, hvordan man bedst passer på
sådan et fantastisk instrument.
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Christian Daugaard
Fotograf og indehaver
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