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Hvad er Tinnetgaard ?
Foto: Karin Fasterholt

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole er et specialiseret arbejds-, bo- og 
uddannelsestilbud for unge med særlige behov fra 17 år og opefter. Vi 
har 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 julemar-
ked, 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!

Læs mere om arrengementerne m.m. i bladet på side 23 og 36.
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Info om ophavsret
Foreningsbladet er ikke ansvarlig for at undersøge om de fotos, 
der indsendes til bladet, er omfattet af loven om ophavsret.Copyright

Facebook gruppen for Vonge-Kollemortens lokalhistorie

  Jubilæum på skolen
  
-Foto og tekst af Ruth Krag Nielsen

Jeg deltog i Torben Spejlborgs 25-års jubilæum den 2. september. 
Det var hyggeligt at møde gamle kolleger og Torbens og Mariannes familie og 
venner. Der var taler fra forskellige ledere gennem tiden samt taler fra Torbens 
bedre halvdel Marianne og Torbens mor Aase. Det hele blev krydret med dejlig 
mad og drikke samt masser af hygge. Torben har gjort et kæmpe arbejde for at 
få klubben og SFO’en til at være et godt tilbud, selvfølgelig sammen med et 
dygtigt personale.         
  Jeg håber at han vil have mod på at blive på pladsen som  
   leder mange år frem. Godt gået med de første 25 år! 



3

Indhold
Foreningsbladet

udgives af forenings-
samarbejdet Hatten.

Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000

eksemplarer.

REDAKTION
 

hattebladene@gmail.com

ANNONCERING
 

hattebladene@gmail.com

LAYOUT

Bente Kristensen
25 74 12 24

bmw.kristensen@live.dk

TRYK

STEP Print Power
Ryttermarken 17 B

5700 Svendborg
+45 70 10 12 13

kontakt@stepprintpower.dk

DEADLINE
Materiale til nummer 1/23

afleveres senest:

18. januar 2023
på  

hattebladene@gmail.com

Der tages forbehold for trykfejl 
og ændringeri foreningernes

arrangementer efter redaktionens 
udløb.

Næste Foreningsblad uddeles af 
spejderne. Fra torsdag 16 februar

til og med lørdag 25 februar.

Jubilærum på skolen .....................................2

Foreningsnøglen ............................................4

Stafetten - Mølgårdvej 22. ............................7

Sommerfest i Kollemorten ............................8

Høreapparater i eget hjem ...........................11

Spejder jul ...................................................12

Fjernvarme i Vonge-Kollemorten ...............13

Min købmand ALVORLIGT .......................15

Tanker om fremtiden - Min købmand.........16

Nyt fra Børnehaven.....................................19

Lidt om Assenholt-slægten .........................20

Club 99........................................................21

Hvorfor graver de i Kollemorten ................21

Nyt fra Tinnetgaard .....................................23 

Høstfesten i Vonge ......................................24

Sponsorer Høstfesten i Vonge .....................27

Lopper i hallen ............................................29 

Spejdernes lejr 2022 ....................................30 

ØNIF - Foredrag m/Henri Kragh.................32

Julemærkemarchen......................................35

Scootertur - Fjorden rundt...........................36



4

Dagplejen i Vonge-Kollemorten, 
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10

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

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

Skolebestyrelsesformand  
Johnni Langthjem 
41 94 06 37 
johnnilangthjem@gmail.com

Regnbuen/SFO
Torben Spejlborg
76 43 51 23
24 91 67 89
torsp@vejle.dk

SFO2 (Hattehuset)
Torben Spejlborg
75 80 31 99
24 91 67 89
torsp@vejle.dk

Lokalrådet Hatten
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
osternykirkeweb@gmail.com

Lokalområdets hjemmeside 
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
22 25 90 30
osternykirkeweb@gmail.com eller
ernastorgaard@gmail.com

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

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

Kollemorten Borgerforening/
Hærvejscenteret
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
joergen@mikkelsen19.dk
www.haervejscenteret.dk

Teatergarderoben 
Astrid Jensen
26 58 32 88
www.teatergarderoben.dk

Forsamlingshuset:  
Kollemortenhus
Jens A. Hansen
24 42 14 21
Kts7323@live.dk
Udlejning: 
tlf. 40 24 70 17 

Sommerfestudvalg i Kollemorten
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
keldrising@gmail.com

Club 99 : Sociale og aktive ældre 
Hanne Hansen
40 62 52 08
hkjvonge@gmail.com

Landi-Askja, Lokal Islands- 
hesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
kastanjely@mail.dk

Foreningsnøglen
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Kollemorten 
Ungdomsforening
John Laursen
jordbaer_john@outlook.com
29 33 20 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreningsnøglen

Ane Karine Jensen ( 28 77 10 85 hattebladene@gmail.com
Gitte Keller ( 22 52 38 06 hattebladene@gmail.com
Bodil Ballegaard ( 51 89 27 48 hattebladene@gmail.com
Ruth Krag Nielsen ( 20 89 55 79 hattebladene@gmail.com
Tine Attermann ( 25 57 60 34 hattebladene@gmail.com
Tove Malberg ( 21 76 00 13 hattebladene@gmail.com

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

www.martinsen.dk

Tømrermester
Steffen Kjær ApS

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

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Bygade 83, 7173 Vonge

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

Eva Rand Mogensen

Bredgade 29, 7160 Tørring

Bygade 83, 7173 Vonge
Telefon: 26 27 30 01

E-mail: 0509885@Minkobmand.Dk

Ledig
 A la carte – og selskaber op til 50 personer 

Fredagsbøf 

Mad ud af huset 

Tema aftener 

Restaurant Ålbækken 

Åbningstider: Ons. – lør. fra kl. 17.00 

ALTID ÅBENT FOR SELSKABER 

Ålbækvej 20 – Thyregod – 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64 

restaurantaalbaekken@gmail.com 

www.aalbaekken.dk 

Hærvejen 200
Sdr. Kollemorten

7323 Give

Hærvejens skomager,
nøglesmed & sadelservice

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

Tlf. 21 67 04 09

ÅBEN

Sadelservice
v/Marthe Bråten

Nøgler & skorep. 
v/Torben Schrøder Jensen
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Som unge købte vi, i 1994,   
vores lille gård på Mølgårdvej 22  
(“brødrene skægs hus”). 

Ola kom fra Ringive/Grønbjerg     
og arbejdede på DanCake i Give. 
Jeg kom fra Farre og havde afslut-
tet mit job på Give Bogtrykkeri, i           
forbindelse med barsel. Vi boede      
i huset i godt en måned før   
Tobhias kom til verden. 

Halvandet år efter, i 1995, kom    
Valentin til verden og tiden gik   
med børn, job og hus.

I 2006 blev drengene storebrøre                   
til Noah Elias og i 2008 kom         
lillesøster Mira til. 

Ola er siden skiftet til at være    
vindmølle montør ved Connected 
Wind Services og trives med det, 
og jeg selv er ferskvareleder i         
ABC Lavpris i Tørring. 

Stafetten
   Mølgårdvej 22
   - Foto og tekst - af Stine og OlaVindbjerg

For ca. 4 år siden,       
startede vi op med       
bier og vores egen      
honning, Det tager 
en “masse” tid i 
højsæsonen, men 
det er hyggeligt,   
og vi nyder honnin-
gen, som vi sælger 
i boden ved vejen      
og ved købmanden 
i Vonge. 

- Stafetten gives videre til:
            Julie Albeck
                  Hærvejen 228
                        Kollemorten

Vi restaurerer stadig på huset, 
og er lige nu i gang med en 
større ombygning/forbedring. 

Tobhias bor i Hornsyld med 
Katrine og deres søn Malfred 
på 1,5 år. Tobhias arbejder    
ved AV-Cables i Hornsyld.  

Valentin bor i Tørring med 
Maja og deres 2 børn, Lily 
Anna på 3 1/2 år og Arthur 
på  4 mdr. Valentin er snart         
uddannet ejendomsmægler. 

Noah Elias har et sabbatår 
og arbejder på Skyttehuset i 
Vejle og Mira går i 8. klasse            
på Thyregod skole.    
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-af Keld Nielsen, formand sommerfestudvalget

Lidt sent kommer der her en status 
på sommerfesten i Kollemorten 2022. 
Vi må sige, at vejrguderne havde hørt 
vores bønner om godt vejr, da solen 
strålede ned fra en skyfri himmel ved 
de fleste arrangementer.

Sponsorbanko tirsdag aften var som 
sædvanlig godt besøgt. Der var om-
kring 140, der valgte at troppe op til 
banko. Der var også noget at komme 
og spille om, da der var mange flotte 
sponsorgaver på spil. I pausen var det 
traditionen tro muligt at få stillet sulten 
med en rød pølse med brød og hjem-
mebag fra frivillige, lokale borgere. 
Det hele kunne skylles ned med en 
kold fadøl eller en kop kaffe serveret 
fra baren, af de frivillige, der valgte at 
bruge en aften som barpersonale.

Torsdag aften var det tid til fælles-
spisning med helstegt pattegris, pølser, 
salat og brød til. Vejret var igen med 
os, og dette afspejlede sig også i det 
flotte fremmøde. Der kom omkring 
250 spisende gæster den aften. Dette 
kunne tydeligt ses på de tilbagevæ-
rende få rester kød på de 3 grise, der 
måtte lade livet for at mætte de mange 
munde. 

Som noget nyt prøvede vi at afslutte 
spisningen med live musik ved Nicki 
Jack, mens børnene kunne svinge 
benene til deres yndlings musik i det 
lokale børnedisco, der var stablet på 
benene den aften. 

Veloverstået sommerfest 
      i Kollemorten

Det var en stor succes med musikken, 
også fordi man havde noget at lytte 
til, mens man nød sin kaffe og kage, 
der var inkluderet i aftenens menu. 
Da solen forsvandt bag skyerne hen 
på aftenen, blev det hurtigt køligt, 
hvilket også var med til at tynde ud 
i de festglade mennesker. Alt i alt en 
rigtig hyggelig aften, hvor alle kunne 
være med.

Lørdag var det tid til den store festdag. 
Man fulgte det traditionelle program, 
hvor dagen blev startet med flaghejs-
ning og gratis kaffe og rundstykker. 

Efter middag var det tid til årets optog 
gennem byen, og her var der ikke 
sparet på kreativiteten. Kollemorten 
fik for en dag sin egen garde, der på 
flotteste vis førte optoget gennem byen. 
Hjemmeværnet deltog også med hvad 
man vel bedst kan kalde en kampklar 
lastbil af veterankarakter, med kalde-
navnet ”Bæstet”. På festpladsen havde 
hjemmeværnet også slået et telt op. 
Her udstillede de forskelligt udstyr og 
interesserede kunne komme og få en 
snak om hvilke opgaver hjemmeværnet 
løser. 

Om aftenen var det tid til årets 
fest i teltet med livemusik leveret 
af Salling Schmidt og Vissing. I løbet 
af aftenen kom omkring 200 festglade 
mennesker forbi festteltet. Der blev 
danset, sunget og drukket, så teltdugen 
løftede sig. Der var en super god fest-
stemning gennem hele aften.
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Søndag var det tid til oprydning 
efter en uges fest. Den opgave 
klarede de fremmødte frivillige 
dog hurtigt og effektivt, så de 
kunne komme hjem og få et 
velfortjent hvil. Der skal til 
sidst i denne status endnu engang 
lyde en kæmpestor tak til alle de 
frivillige, der har været med til, at
gøre det muligt at afvikle sommer-
festen i Kollemorten

        TAK !
Der skal også lyde en stor 
tak til alle sponsorer, ikke 
kun dem, der har været med 
til at sponsorere tirsdagens 
bankospil, men også dem, 
der har været med til at 
gøre sommerfesten mulig, 
gennem andre sponsorater. 

Foto af Keld Nielsen Foto af Keld Nielsen

Foto af Keld Nielsen

 ”Bæstet” ”Pigegarde”

 ”Super Mario”
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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

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

KREATURHANDLER

HERLUF SEEST JENSEN
»STENAGERGAARD«

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

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give

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

Vonge-Kollemorten
Hallen

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

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

Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk
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Radio- og TV-reparationer

P. E. SKRÆM

Tinnetvej 6 - Vonge

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

v/ Jørgen Hansen
Kollemortenvej 50, 7323 Give

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

Vonge-Kollemorten
Hallen

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

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

Se mere på hjemmesiden
www.ønif.dk

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

stenagergaard@mail.dk 
www.herlufseestjensen.dk

Ledig

Her findes der en hjertestarter:
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Her findes der en hjertestarter:

Har man høretab, er det vigtigt at få 
behandling. Med rette hjælp hører man 
sine omgivelser bedre, ligesom orien-
tering og balance bliver nemmere. En 
god hørelse er generelt vigtig i forhold 
til at holde sig både fysisk og mental

Høreapparater i eget hjem
Mit besøg er altid uforpligtende og gra-
tis. Hvis der er høretab, jeg kan afhjælpe 
med høreapparater, så kan man sagtens 
prøve dem i 3 – 4 uger. Det er vigtigt for 
mig, at høreapparaterne ikke bare havner 
i skuffen. 

Siger man ja tak efter afprøvning, kan 
man ligeså vel bruge sit offentlige til-
skud hos Høreekspert, som i en hvilken 
som helst anden klinik offentligt som 
privat. Alt papirarbejdet tager jeg mig af.

Du er velkommen til at kontakte mig 
på tlf. 61 76 48 36, hvis du også ønsker 
besøg af mig.

   De allerbedste hilsner Lene Hansen
      

Jeg er indehaver af en mobil hørekli-
nik og har ugentlige køreture igennem 
Tørring til Vonge og omegn og videre 
til Give. 

Jeg elsker mit møde med kunderne 
i eget hjem, hvor de har det trygt og 
godt. Der er en anden ro til en grundig 
høreprøve, hvilket er afgørende for 
præcis tilpasning af høreapparater. 

Mit audiologiske udstyr er designet og 
godkendt til det af Force Technology.
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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.

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER

Et aktivt lokalområde 
– også på nettet!

www.Vonge-Kollemorten.dk

www.vongekollemorten.wordpress.com

www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
Henvendelse:

Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
 Tlf. 41 66 35 29
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    - af Tove Kjeldsen

Der var ved sidste frist d. 30-9-2022 
i alt 276 boligejere/institutioner, som 
har tilkendegivet, at de er interesserede 
i at få fjernvarme - altså langt over de 
krævede 170 interesserede. 

Det betyder, at projektet må forventes at 
blive til noget (forudsat at projektforsla-
get viser, at der er sund økonomi i det)! 

Det, der sker i oktober, er, at A.M.B.A 
etableres formelt, og at & Green Project 
går i gang med at udarbejde det kon-
krete projektforslag, som senere skal 
godkendes i kommunen.

Ved den kommende generalforsamling i 
januar kvartal 2023 vil projektforslaget 
blive fremlagt, så kommende fjernvar-
mekunder har et mere konkret grundlag 
at beslutte endelig tilmelding ud fra.

Der er flere forskellige tilskud, som 
vi kan søge til at medfinansiere vores 
projekt - det har vores rådgivere hel-
digvis styr på!  Herunder at A.M.B.A 
(Andelsselskab Med Begrænset Ansvar) 
skal være etableret, inden der kan søges 
tilskud - og fristen for en af ansøgnin-
gerne er 31.10.22. 

A.M.B.A er derfor blevet etableret med 
en midlertidig bestyrelse. & Green Pro-
ject anmodede det siddende udvalg om 
at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer 
i A.M.B.A, indtil & Green Project er 
færdige med projektforslaget. 

Vi er 5 fra bestyrelsen, der har indvilget 
i at indtræde i bestyrelsen indtil første 
generalforsamling i janua
kvartal 2023.
 
A.M.B.A’s (midlertidige)   
bestyrelse består af: 

Jørgen Mikkelsen, 
Lars Olesen, 
Kenneth Larsen, 
Kathrine Frank og 
Tove Kjeldsen. 

På generalforsamlingen i januar kvartal 
2023 skal den nye bestyrelse vælges 
blandt de kommende fjernvarmekunder. 
Vi er flere i den midlertidige bestyrelse, 
der ikke er med i denne gruppe, så 
overvej gerne, om du vil med i den nye 
bestyrelse.

Har du spørgsmål til projektet, er du 
altid velkommen til at kontakte et af 
bestyrelsesmedlemmerne.

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

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

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

E-mail: lars@maindal-auto.dk

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

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

Pilevænget 9
7173 Vonge

20 72 70 54

Vonge Skovvej 12
7173 Vonge
Tlf. 75 80 30 44
Mobil 28 35 30 44
Fax 75 80 31 54

ApS

v/Erland Møller
Hjortsvangen 60 - 7323 Give

Fax 75 80 35 16 - Bil 20 45 89 55

Tlf. 75 73 99 55

Hærvejens Regnskabsservice
v/Hanne Nørtoft Jensen

Hærvejen 210, Kollemorten
7323 Give

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

Hjælp til bogføring, lønbehandling m.v.
i virksomheden eller på mit kontor
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Desuden er der rigtig mange borgere 
i Vonge, hvis hverdag vil blive me-
get besværlig, hvis der ikke er nogen 
form for indkøb, og ved købmanden 
er der altid nogen, som man kan dele 
sine sorger og glæder med.  

Derfor skal omsætningen stige 
betydeligt, ellers er der ingen 
grundlag for at butikken kan 
overleve.

Det vil sige, at det primære indkøb 
skal foretages ved Min Købmand, 
Vonge

Dato for lukning, hvis ikke!!!

Ejendomsselskabet Vores Købmand, 
som ejer bygningen, har afholdt 
generalforsamling d. 5. okt. Her 
blev købmandens situation drøftet 
og ikke mindst den negative betyd-
ning en lukning, vil have for byen. 
Investorerne bag ejendomsselskabet 
har besluttet, at støtte købmanden 
likviditetsmæssigt, og give byen en 
mulighed for at vise man gerne vil 
have en butik.

Forudsætningen for støtten er, at 
bestyrelsen vil se Vonge og omegn 
ændrer indkøbsvaner og virkelig 
ønsker, der skal være en 
købmandsbutik i Vonge

Hvis dette ikke sker, lukker 
Min Købmand, Vonge se-
nest 1.februar 2023.

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
købmanden er ramt af voldsomme 
prisstigninger på energi. F.eks. er 
elregningen for august i år på kr. 
79.000, mod en elregning i august 
2021 på kr. 27.000. Hertil kom-
mer, at vi ligeledes kan forvente en 
voldsom stigning på gasomkostnin-
gerne, når der skal varme på.

Der er slukket for diverse kølere, 
frysere og lys m.m. i butikken. Dette 
hjælper, men vi kan ikke spare os ud 
af el- og gasregningerne, da prisen 
er mangedobbelt.

Min Købmand i Vonge, er ikke 
bare et sted, hvor man køber sine 
dagligvarer, brød, blomster og gave-
artikler osv. Det er også et sted, hvor 
man mødes med andre, og får sig 
en lille sludder, henter sin medicin, 
afleverer og henter rensetøj, indle-
verer og henter pakker og mange 
unge mennesker får deres debut på 
arbejdsmarkedet, som ungarbejder.

Butikken gør også, at byen er 
”levende” og er en stor fordel for 
hussælgere og de, som gerne vil bo i 
mindre samfund, med mulighed for 
indkøb. Ikke at forglemme 
foreningslivet og skolen. 

   Situationen hos 
       i Vonge er alvorlig!!!
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Tanker om fremtiden!
-af Britt Laursen, Sønderhedevej 1A, Vonge

Nu er der gået et par dage siden vi var til generalforsamling med 
Vores Købmand og tankerne har rumsteret rundt siden. Jeg ved godt 
vi i disse dage bliver bombet med at vi skal handle lokalt hos vores 
købmænd, og jeg håber da også folk tænker over det, men jeg kan 
godt frygte at folk ikke helt tager det alvorligt nok. 

Så her er et par tanker om fremtiden:
Hvis ikke købmanden er i lokalområdet, så:

-   Mister jeres børn muligheden for selv trygt at kunne gå til købmand.   
    Dette er med til at udvikle børnenes selvstændighed.

-   Vores unge mennesker mister muligheden for at få et fritidsjob, som 
    de kan komme til uden at skulle med offentlig transport. Det har vores   
    egne unge mennesker haft stor glæde af. Jer med mindre børn, om nogle  
    år vil det være jeres børn der har brug for et fritidsjob.

-   Vores ældre medborgere kan komme til købmanden uden bil og lige få 
    en snak og for nogen er det måske den eneste kontakt de har med andre   
    mennesker.

-   Medicin kan afhentes uden man skal ud at køre langt og det er rart især   
    hvis man er syg.
 
-   Pakkeshoppen er nem og bekvem, og den benyttes flittigt kan man se.

-   Det sociale islæt hvor man lige møder naboen eller nogen omme fra den  
    anden ende af byen og får vendt verdenssituationen eller får talt om spej          
    derne, eller ØNIF’s sidste kamp eller arrangementer i kirken eller hvad 
    det måtte være.

-   Huspriserne falder og på sigt kan det gå ud over skolen, hvis folk 
    fraflytter området.

Modargumenterne er oftest at man ikke har råd til at handle 
hos købmanden, men spørgsmålet er, har vi råd til at lade være! 
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Købmanden er ikke dyrere end 
de andre butikker og har ofte gode 
tilbudsvarer og hvis man kommer 
ind hver dag, er der datovarer til 
rigtigt gode priser. Ja, der kan da 
være enkelte varer, som er dyrere, 
men så er der også noget, der er 
billigere, så alt i alt går det nok 
lige op. 

Det koster også at skulle køre 
til Tørring for at handle, og ja, 
mange kan handle på vejen hjem, 
men når så man lige har glemt 
et eller andet, så bliver det lige 
pludselig en dyr vare man skal 
ned for at købe, hvis vores køb-
mand er lukket. 

Jeg mener ikke, man ikke må 
handle andre steder, men det er 
vigtigt at lægge det meste af sin 
handel hos købmanden. 

Hvis man handler mere lokalt, 
vil købmanden komme ind i en 
positiv spiral, hvor større handel 
fører til større vareomsætning, 
og jo mere de køber ind, jo bedre 
priser, hvilket i sidste ende vil 
frembringe en selvforstærkende, 
positiv effekt.

Så et OPRÅB til alle jer, 

der ikke handler ret meget hos 
købmanden, brug den NU, den har 
- udover sit formål med at sælge 
varer - også et kæmpe socialt islæt, 
som er så vigtigt for et område 
som vores. 

      At bruge købmanden som 
      døgnkiosk er ikke nok, der 
      skal flere varer i kurven for 
      at købmanden overlever! 

Og sidst men ikke mindst så 
er servicen altid høj hos Vores 
Købmand og har de ikke den
varer du står og mangler, så gør 
de alt hvad de kan for at skaffe 
den. Men synes du der mangler 
noget i sortimentet så spørg 
personalet!

Dette var mine tanker om 
Vores Købmand og vi vil 
være meget kede af at miste 
den, vi synes det er et stort 
privilegie at have en god og 
velassorteret købmand som 
den vi har i Vonge.
 Køb julevin og kurve hos
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På Riis Friplejehjem har vi en holdning til omsorg. Vi er et hjem med
en masse dejlige mennesker, hvor samvær og fællesskab prioriteres
meget højt. Vi har eget køkken og køkkenhave, og alle måltider tilbe-
redes fra bunden med friske råvarer. Der er dejlige udendørs arealer
med sansehave og havehus. Vores tilgang til den enkelte beboer kan
siges meget enkelt: Må vi have lov…
Du/I er altid velkommen til at komme på besøg og opleve, om det er
et hjem, hvor du kan trives og leve. Besøg også vores hjemmeside
på http://607.diakonhjem.dk/ 

Venlig hilsen

Riis Friplejehjem
-  Et godt sted at bo  -

Bo i naturskønne
omgivelser

Grøntsager fra
egen køkkenhave
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KIRKEBLADETKIRKEBLADET
Øster Nykirke sognØster Nykirke sogn

95.Årgang nr. 4 - 202295.Årgang nr. 4 - 2022

December - Januar - FebruarDecember - Januar - Februar

    Til eftertanke… 
Efteråret og vinteren er det værste. Forfaldet, kulden og mørket – ja, man får jo   
næsten lyst til at græde. Væk er sommeren. Væk er letheden og lyset. Og der er   
langt fra regnfulde Vonge - Kollemorten til Solkysten, eller hvor man ellers måtte  
drømme sig hen.  
Temperaturen er sænket, og der spares i øjeblikket på alt for at få tingene og ener-
gien til at hænge sammen. I præstegården stormer el-politiet f.eks. værelset,  
når teenageren spiller for megen computer. Og på samme måde rykker enmands-
elhæren ud, når ungerne i dagtimerne tænder lyset unødigt. ”Sluk!” er et ord, der  
ofte lyder herhjemme. Et kedeligt ord. Et fattigt ord. Men i øjeblikket også et   
nødvendigt ord. ”Sluk lyset! Sluk bruseren! Sluk computeren! Sluk nu bare!”.   
Ja, jeg synes, jeg krymper en halv centimeter, hver gang dét ord kommer ud   
af min mund.   
Jeg har imidlertid truffet en beslutning. Midt i mørket og midt under energikri- 
sens hærgen, har jeg besluttet mig for at være levemenneske. Simpelthen. Et 
ægte levemenneske. I uldsokker. Udover at spare på energien, vil jeg ikke spare 
på det mindste. Og da slet ikke på glæden! Nej, jeg vil insistere på glæden og 
på lyset – selv i en kold tid. Jeg vil varme mig ved adventstidens- og juletidens  
smukke salmer, og jeg vil varme sjælen op med juleevangelium, æbleskiver og 
fællesskaber – uden først at konsultere dagens elpriser. Jo, det vil jeg! 
For glæden er. Den simpelthen bare er. Det er budskabet til både jul, påske og 
pinse. Og det er budskabet midt i en krisetid – til alle os med udtrådte uldsokker; 
os, der i øjeblikket er lidt kolde om fødderne og ikke kan få ”sluk” til at rime på  
meget andet end ”suk”. 
Glæden er… Husk det. 
   Glædelige jule- og nytårshilsner fra præstegården… 
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                        Sorggruppe for voksne 
Har du mistet én, du holder af? 

Når vi mister et nærtstående menneske, kan 
vores verden gå i stykker. Og det uanset om den, 
vi mistede, blev 26 eller 86 år. Kærligheden dør ikke, den bliver til sorg.
Sorg opleves forskelligt. Følelsen af håbløshed, ikke at kunne glæde sig til noget, at andre 
ikke forstår en, eller at man er bange for at belaste andre med sin sorg, kan være nogle af 
de ting, du oplever. I sådan en situation kan det måske hjælpe at møde andre, der går 
igennem det samme.
At deltage i en sorggruppe handler ikke om at ”komme videre” eller at få fjernet sorgen – 
det handler om i fællesskab at bære sorgen og den forandrede hverdag. Støtten er det at 
mødes, lytte og sammen genkende følelser som savn, vrede, taknemmelighed eller lettelse. 
At man kan dele sin historie uden at lægge bånd på sig selv; at man har et sted at tale om 
livet og døden og høre om, hvordan andre, der har mistet, møder hverdagens udfordringer.
Sorggruppen i Grene Provsti ledes af præsterne Mie Faarkrog (Give) og Diana Elisa 
Rasmussen (Øster Nykirke/Vonge), som på forskellig vis har erfaring med sorgarbejde. 
Der er ikke tale om behandling eller terapi.

Gruppen har 6-8 deltagere og der er løbende optag: (der kan forekomme venteliste!) 

Hvem kan deltage: Sognebørn fra hele Grene provsti
Tidspunkt og sted: En onsdag i hver måned fra oktober til marts: starter kl. 16.30-18.00   
i Give Sognehus, Bøgetorvet 1, 7323 Give

Oktober: Opstart og introduktion, onsdag d. 26./10 kl. 16.30-18.00
November: onsdag d. 23/11 kl. 16.30-18.00
December: onsdag d. 7./12 kl. 16.30-18.00
 
2023
Januar: onsdag d. 11/01 kl. 16.30-18.00
Februar: onsdag d. 08/02 kl. 16.30-18.00
Marts: onsdag d. 8/03 kl. 16.30-18.00

Det er gratis at deltage i sorggruppen og du behøver ikke at have tilknytning til folkekirken 
for at gå i en sorggruppe.

Kunne Sorggruppen være noget for dig?
Så kontakt sognepræst 
Diana Elisa Rasmussen på tlf.: 2325 4948
eller Mie Faarkrog på tlf.: 2311 7904

2
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  Så vi alle kan få en glædelig jul…
Øster Nykirke og Vonge menighedsråd har mulighed for at give trængende     
personer og familier i vores sogne julehjælp!!

Menighedsrådet har udfærdiget et ansøgningsskema til formålet, som skal 
være sognepræsten i hænde senest fredag d. 9. december. 

Ansøgninger efter denne dato kan desværre ikke behandles. 

Det er sognepræsten samt en repræsentant 
fra menighedsrådet, 
som begge er underlagt tavshedspligt, der 
behandler de enkelte ansøgninger.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos 
sognepræst Diana E. Rasmussen 
eller i vores lokale kirker, hvor ansøgnings-
skemaet vil være at finde i våbenhuset.
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  Dåb om lørdagen

I Øster Nykirke og Vonge pastorat afholder vi nu lørdagsdåb seks  gange   
om året. Gudstjenesten er kortere og ikke mindst mere børnevenlig - og   
så har den udelukkende dåben i fokus. Hvilken kirke, der benyttes til  
gudstjenesten, besluttes af sognepræsten fra gang til gang.

Næste lørdagsdåb finder sted: 
lørdag d. 11. februar         
v/ Morten S. Krabbe                                                          

lørdag d. 23. marts   
v/ Diana E. Rasmussen                                

lørdag d. 10. juni                                                                       
v/ Morten S. Krabbe

lørdag d. 19. august                                                            
v/ Diana E. Rasmussen                                

lørdag d. 7. oktober     
v/ Morten S. Krabbe

lørdag d. 11. november    
v/ Diana E. Rasmussen                            

 

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

   

   4
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       De 9 læsninger:     
   Musikken åbner Bibelens fortællinger

De 9 læsninger før jul er blevet en fast tradition mange steder; - en tradition 
der har rødder i England. Det er en stemningsfuld musikgudstjeneste, som 
man i år også kan opleve i Øster Nykirke kirke søndag d. 4. december kl. 
14:00. Hér vil kirkerummet blive fyldt af både skøn musik og sang - og selv-
følgelig også læsninger fra Biblen - fra Skabelsen til Juleevangeliet. Musik-
ken vil binde gudstjenesten sammen, udvide vores perspektiv og skabe den 
ro og fordybelse, der hører adventstiden til. Øster Nykirke kirkekor, organist 
Inge Hermann, samt vores faste kirkesangere medvirker denne søndag. 
Sognepræst Diana E. Rasmussen vil stå for tekstoplæsningerne. 

   6
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   Sogneeftermiddag 
           Tirsdag d. 6. december kl.14.00-16.00
                        i Øster Nykirke præstegård, Springbankevej 10.
 
 

     HVAD ER DET MED MARIA
     DER GØR DET...

 

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

at vi syntes, vi kender hende og så let
genkender hende, selv om vi faktisk kun 
ved så lidt om hende?
Og hvorfor får Jomfru Maria op gennem 
tiden og til stadighed opmærksomhed fra 
billedkunstnere, salmedigterne, forfattere, 
filmmagere, designere og ikke mindst fra 
”folk”? Hun har åbenbart noget at betyde 
også her i 2022 - men hvad?

Det spørgsmål overvejes ved 
pastor emer. Jette Langgaard Andersen

   7
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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. 

     Garn og mønstre kan nu afhentes hos:     

     Diana J. Hansen - efter aftale!
     Hærvejen 243, Kollemorten, 
     7323 Give, Tlf.: 4087 5262

 Nytårsparade søndag d. 15. januar
   2023 kl. 11 i Øster Nykirke kirke

Spejderne vil deltage med fanen 
og højt humør, når vi denne søn-
dag holder familiegudstjeneste i 
Øster Nykirke kirke. Gudstjenesten 
forestås af sognepræst Morten S. 
Krabbe, Thyregod. 

Spejderne vil gå med fanen fra 
Hærvejscentret til Øster Nykirke 
kirke. 
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I malerier, tegninger, dagbogsnotater, digte og interviews får du 
mulighed for at møde en ukendt side af Storm P.: mennesket der 
forholdt sig til den kristne tro på godt og ondt. Som privatmenneske 
har Storm P. hele sit liv arbejdet med motiver, der tager sit udspring i 
kristendommen. Storm P. havde den lyse Jesus med i sin livsbagage. 
Han så den mørke kristendom og moraliseren som en livsknuser.
Morten Seindal Krabbe, sognepræst i Thyregod-Vester vil vise,
hvordan kirkeliv, kristendom og Guds tro ser ud igennem øjnene
på Robert Storm Petersen. 

De to kors

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

Døbte:

Døbte:

Begravede / bisatte:

Kirkeligt velsignede:

Viede:

Begravede / bisatte:

Vonge kirke

14. august:                                       
Aura Lilly Friis Engeberg 

13. august:                                           
Ingrid Uhre

16. oktober:                                             
Hannah Altamirano Ebsen

27 august:                                          
Kirstine D. Amdi Hald og                                    
Thomas Amdi Hald

INGEN

30. juni:                                                  
John Chr. Herløv

14. juli:                                                   
Egon Østergaard

12. oktober:                                            
Inger Merete Christensen Laursen

11. august:                                           
Karen Marie Jensen                                                               

7. oktober:                                               
Bodil Hess Frandsen
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Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen

Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give

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

E-mail:DER@km.dk

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

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

Kirkesanger :
Caroline Christensen

Kirkesanger :
Esther Liboriussen

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

15
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KIRKEKALENDERKIRKEKALENDER

Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst   Diana Elisa Rasmussen (DER)    
ellers er det ved       MSK = Morten S. Krabbe sognepræst i Thyregod – Vester

Dato: Helligdagens navn: Øster Nykirke Vonge Præstegården

20/11 Sidste s. i kirkeåret 11:00 v/ MSK
27/11 1. s. i advent  10:00 musik -        

gudstjeneste
4/12 2. s. i advent 14:00 ”9 læsninger”
6/12 14:00 Sogne -        

eftermiddag
11/12 3. s. i advent  11:00 v/ MSK
18/12 4. s. i advent 11:00 med                           

krybbespil
24/12 Juleaften 15:30 14:00
25/12 Juledag 10:00
26/12 2. Juledag 17:00 Aftensang               

v/ MSK
31/12 Nytårsaften 14.00
1/1 2023 Nytårsdag         -----------                                -----------  

8/1 1. s. e. h. 3 k. 9:30 
15/1 2. s. e. h. 3 k. 11:00 Nytårsparade  v/MSK
22/1 3. s. e. h. 3 k. 9:30
29/1 Sidste s. e. h. 3 k. 9:30
Onsdag 
1/2

19:00 Kyndelmisse

5/2 Septuagesima         -----------         -----------  
07/2 14:00 Sogne -        

eftermiddag
12/2 seksagesima 9:30 v/ MSK
19/2 Fastelavn 11:00 v/ MSK
26/2 1. s. i fasten 11:00 + altergang
5/3 2. s. i fasten 9:30
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Efteråret er kommet, mon det betyder 
vi har travlt, eller er vi ved at gå i hi?

Og nej vi er overhovedet ikke ved 
at gå i hi. Vi nyder de sidste solstråler 
på vores legeplads, vi nyder at kunne 
høste frugter, og vi nyder at kunne 
bruge bålet til at eksperimentere 
med mad og drikke.

Først i 2022 gik vi i gang med 
at forsøge at erhverve det grønne 
spirer flag. I kender det sikkert fra 
vores dagplejere, hvor mange også 
har det grønne spirer flag. Og nu 
hvor året går på hæld, kan vi fortæl-
le, at vi har lavet mange spændende 
forløb, som har sat spor hos børnene;

En dag om ugen har vi båldag, 
hvor vi tilbereder og smager på 
forskellige ting. Bl.a. varmt safte-
vand og æblegrød, som vi selv har 
kogt, vi har tilberedt og smagt fisk 
og meget mere. 

Vi har også fået os en køkkenhave. 
I vores køkkenhave er der mad til 
sommerfuglene - vi passer godt på 
dem, og sørger også for at der stadig 
står nogle brændenælder tilbage til 
dem. 

I august måned, havde vi utallige 
sommerfuglelarver på legepladsen. 
Vi tog et par stykker med indenfor, 
hvor vi kunne se puppen udvikle 
sig til en sommerfugl. 

Med resten af køkkenhaven håber 
vi på bedre held næste år, hvor vi 
igen forsøger os med grøntsager, 
som vi kan bruge i dagligdagens 
madlavning.

Hvad sker der i børnehaven?
      -af Eva Pedersen, daglig leder

Senest i vores høstuge, havde alle 
børn medbragt forskellige madvarer 
hjemmefra. Det kunne være agurker 
fra drivhuset, blomster fra grøftekan-
ten, en jordbærplante, eller hvad der 
nu lige var at finde. De forskellige 
ting blev vist frem i børnehaven, de 
blev smagt på, samt lavet til fælles 
mad på bålet.

Vi ser frem til ved årets udgang for-
håbentligt at kunne fejre vores nye 
grønne spirer flag 
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Lidt om Assenholt-slægten
       - af Mathias Aricó, Thyregod      

 
Assenholt-slægten, fortsat......

Kristen Christensen Assenholt og          
hustru, Karen Marie.

Jeg fortsætter hermed historien om 
Assenholt-slægten fra Vonge. Jeg 
vil nu tage fat i hovedpersonerne i 
slægten, nemlig ægteparret, Kristen 
og Karen Marie Christensen. Parret 
var fætter og kusine. 

Karen Marie Christensen blev født 
i Nørre Tinnet, den 23. februar 
1848. Hendes forældre var Christen            
Jørgensen (1819-1897) og hustru,     
Kirsten Pedersdatter (1822-1882). 
Karen Marie havde følgende fem 
søskende; Jørgen Christensen, Ane 
Marie Christensen, Peder Christen-
sen, Anders Christensen og Chri-
stine Christensen. Broderen, Peder 
Christensen, flyttede bl.a. til Klov-
borg og siden Horsens. 

Mange i familien har sagt, at Karen 
Maries mor var fra Tinnetgård, men 
det kan jeg på ingen måde bekræfte. 
I mit arbejde med Tinnetgårds histo-
rie, er jeg aldrig stødt på familien, 
så det må være en familiehistorie.

Og nu til Kristen. Han blev født på 
Vonges største gård, Sandalgård, 
den 31. marts 1846, søn af Christen 
Pedersen og hustru, Elisabeth 
Cathrine Laustdatter.

Denne gren er nok den mest 
interessante og bemærkelsesværdige 
og den, jeg uden tvivl har arbejdet 
og forsket mest i. Kristens søskende 
blev nemlig en del af store slægter, 
enten via giftermål eller gennem 
egeoprettelse af slægter. 

Først var der Kristens søster, Ane 
Marie (1840-1916). Hun blev gift 
ind i en Tinnet-slægt. Hun fik seks 
børn, hvoraf kun en nåede at få børn 
selv, inden han døde. De andre fem 
var døde som små eller ganske unge. 

Herefter var der Kirstine Madsen 
(1842-1916). Hun blev gift med en 
træskomager fra Haugstrup. De fik 
ni børn og drog senere til USA. 

Herefter kom Peder Lübker (1843-
1924), som via andet ægteskab tog 
navnet “Lübker”. De børn, der ikke 
døde her, drog til USA.

Så skal vi til, Laust Christensen, 
som blev en meget anerkendt me-
todistpræst i Danmark. Han rejste 
meget rundt og bosatte sig endeligt i 
Nordjylland. Mere om denne spæn-
dende slægt, som siden tog navnet 
“Bowman”, i en anden artikel. 

Så skal vi til søsteren, Else, gift 
Sørensen. Hun blev gift ind i den 
store Mindstruplund-slægt fra 
Hvejsel. En af hendes døtre blev 
gift ind i den lige så store 
Sigtenbjerggaard-slægt. 
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Teatergarderoben

Hærvejscentret i kælderen

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

Astrid Jensen 26 58 32 88

Bogbussen hver onsdag
kl. 17.10-17.40 

på Bygade i Vonge
20 45 23 78

Vejle Bibliotek, tlf. 76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk

www.vejlebib.dk

ANNONCER FRA FORENINGER, SKOLER & INSTITUTIONER
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Assenholt-slægten, fortsat......

Så er der Jørgen Sandalgård, som 
blev boende på fødegården i Vonge 
by. Det var også grunden til tilnav-
net. Han fik ni børn, hvoraf kun en 
overlevede barndommen, men mere 
herom i en anden artikel. 

Til sidst er der yngstebarnet, 
Christian (1855-1933), som bosatte 
sig på Alsted Mark. Han tog navnet 
“Riis” og også denne slægt er godt 
repræsenteret her i lokalområdet. 
Bl.a. findes Riis-Hansen i Give og 
flere “Riis” i Øster Nykirke. Tre af 
disse børn drog til USA.

Jeg kan næsten ikke vente med,
at fortælle mere om de spændende 
slægter. 

Men vigtigst er det, at Kristen 
Assenholt og brødrene var store 
mænd i Vonge og de engagerede 
sig og lod sig kandidere til formænd 
i diverse oprettede bestyrelser og 
foreninger. Og med så store gårde, 
havde de jo en hel del, at skulle 
have sagt. 

De afholdte nemlig kirkebazar 
flere gange om året, inviterede 
til jagtkonkurrencer o.s.v.

Club 99
Så er den nye sæson i gang.
Første møde var grill ved Rørbæk, 
hvor ca. 20 personer deltog.

Vi har haft vores første hyggemøde, 
hvor der ikke er aftalt noget.
 
Margit havde nogle scrapbøger med, 
som blev studeret og diskuteret. En 
rigtig hyggelig eftermiddag.

Hvorfor graver de i Kollemorten?Hvorfor graver de i Kollemorten?  
Vejle Spildevand er i gang med at 
etablere et nyt bassin til regn- og spildevand. 

For når det regner kraftigt, kan kloakkerne 
ikke følge med, og blandet regn- og spilde-
vand løber over og ud i naturen. 

Ved at anlægge et nyt bassin kan vandet 
opbevares, indtil der igen er plads i kloak-
systemet. Bassinet placeres ved siden af 
det eksisterende bassin.

     Det forventes, at anlægsarbejdet   Det forventes, at anlægsarbejdet   
           varer indtil marts 2023.           varer indtil marts 2023.

Vi spiller stadig 
 kroket og petanque.
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Træpiller
Gode, billige og lokalkendte

Priser se hjemmeside

aveda-bio.dk
eller 21968137

Nybyggeri • Ombygning • Renovering
Døre/vinduer

Telefon:
23 48 02 92

SIKAVEJ 21 .  7160 TØRRING
TLF. 75 80 20 16

20 33 20 16

ono
● Projektering af alle former for byggeri. 

Småt som stort
● Uvildig teknisk rådgivning ved køb og 

salg af fast ejendom

ARKITEKT A.D.A. - BESKIKKET BYGNINGSSAGKYNDIG

Ove Nørtoft Olesen
Hærvejen 183 - 7323 Give

Tlf. 40 75 87 39
ono@live.dk

danske praktiserende
arkitekter

A
S

Mølgårdvej 7 - 7173 Vonge

BelægningBelægning
JordarbejdeJordarbejde
Etablering af græsplænerEtablering af græsplæner
GræsslåningGræsslåning
HækklipningHækklipning

Belægning
Jordarbejde
Etablering af græsplæner
Græsslåning
Hækklipning
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Nyt fra Tinnetgaard
 
 Foto og tekst - af Anne Kaiser - Projektleder 

Mad i Laden og Afternoon Tea på 
Tinnetgaard

I løbet af sommeren og efteråret har vi 
afholdt Afternoon tea og Mad i Laden 
på Tinnetgaard, hvor vi har fyldt laden 
med glade gæster. 
Det har været en stor fornøjelse at ser-
vere vores egenproducerede økologiske 
råvarer og mærke alles opbakning til 
vores nye tiltag. 

Inspirationsområde
Hele foråret og sommeren har vi gjort 
os umage med at skabe et smukt inspi-
rationsområde på Tinnetgaard. 

I inspirationsområdet kan du gå på op-
dagelse i vores spiselige bede med over 
100 forskellige spiselige planter. 

Besøg vores klappegeder, spis din med-
bragte madpakke i vores madpakkehus, 
tag en slapper i tipien, eller en tur i 
hestevognen. 

Eller prøv vores hjemmebyggede træ-
hest, du kan sanse dig frem i vores vildt 
med vilje bed, eller blive inspireret i 
skærehaven. 

Man kan besøge vores store sandkasse 
og blive klogere på gamle kålsorter 
eller besøge vores blomsterværksted og 
gårdbutik. 

Område er frit tilgængeligt for alle og 
kan bruges lige som du ønsker. 

Følg med på Facebook og vores hjem-
meside for mere information til næste 
års datoer. 

          Tak for alle besøgene.

Foto: Karin Fasterholt



4024

Endnu engang lykkedes det at stable en 
gedigen festuge sammen til den årlige 
Høstfest i Vonge. En smagfuld gryderet 
skabt af et hav af frivillige hænder, glade 
vongeborgere, masser af god stemning og 
hyggelige aktiviteter. 

Vores søndag – kickstarten på høstfest-
ugen – har været udsat for lidt forskelligt i 
løbet af de seneste år. Der har været fokus 
på børnene med bl.a. hjemmelavet tivoli 
og skattejagter, og der har været gåturs-
quiz’er og kagekonkurrencer. 

I år overtog ØNIF stafetten og inviterede 
til Familie-Multi-Dag, hvor alle kunne 
prøve kræfter med nogle af de forskel-
lige tilbud, ØNIF har på programmet. 
Omkring 50 friske og legesyge børn og 
voksne meldte sig klar under fanerne til 
en dag med mange grin og god hygge. 

 Et koncept, der sagtens tåler 
 gentagelse, tror vi.

Reklamebanko er altid vores største til-
løbsstykke, og i år var ingen undtagelse. 
Masser af spille glade gæster sad klar 
med brikkerne, opsatte på at få gevinster 
med hjem fra de næsten 80 gavmilde 
sponsorer. Endnu engang en stor tak til 
alle sponsorer. 

Det er ingen hemmelighed, at jeres 
bidrag har essentiel betydning for 
hele høstfesten. 

I år forsøgte vi os med at gøre noget 
ekstra godt for børnene fredag aften, 
for vi vil rigtig gerne se både dem og 
deres forældre hygge, lege, danse og 
snakke med hinanden.

HØSTFEST 2022: 
         TAK FOR FESTEN!

Stadig med plads til de traditionelle ingre-
dienser som fodboldkamp, rafleturnering og 
live-musik, lykkedes det at lokke flere børn 
og familier til med fællesdans, popcorn, 
candyfloss og ikke mindst underholdningen 
med børneorkestret Æsken, der spillede op 
for fuld blæs.
 
Duoen JB & Rix overtog scenen efterføl-
gende med cirka alle de sange vi kunne lide 
og holdt gang i festen til et godt stykke over 
midnat.

Lørdagens program strakte sig som altid 
fra tidlig morgen til sen aften/nat – med 
rundstykker og kaffe i hallen, optog gennem 
byen, hoppeborge, fugleskydning, serie-
skydning, bordpyntningskonkurrence og 
den store Høstfest i hallen.

Optoget talte seks kreative indslag med 
fuglekongen forrest, efterfulgt af modige 
riddere, en fangetransport, en flok vilde 
”aber”, andre børn der var ”vilde” med vilje 
og skotter med tilhørende Loch Ness uhyre. 
Præmier til børn, mix og voksen-hold gik til 
henholdsvis Vild med vilje, Fangetranspor-
ten og Skotterne. 

- Foto og tekst af Helle H Møller

”Skotterne” ved Høstfesten i Vonge
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Kronen på værket, prikken over i’et og 
kulminationen på hele høstfestugen var 
som altid Høstfesten i hallen lørdag 
aften. Maden blev nydt, præmierne for 
skydning, optog og borddækning blev 
uddelt, fuglekongen blev udråbt og 
tiljublet, og der blev danset, skrålet og 
festet til musikken fra Lineout. Alt i alt 
en fabelagtig aften, hvor vi atter samle-
des om fællesskabet i vores by(er).

Fra høstfestudvalget, vil vi gerne 
takke alle for den store opbakning. En 
fornøjelse var det at se både ”nye og 
gamle” til alle ugens aktiviteter. Også 
en stor tak til alle der gav en hjælpen-
de hånd i løbet af ugen – vi håber, at 
I hygger jer lige så meget med ”plig-
terne” som vi gør 

I år takker Didde desværre af som 
medlem af høstfestudvalget efter 
mange års deltagelse i planlægningen. 
En stor tak til hende for indsatsen fra 
resten af udvalget og fra alle vi andre, 
der har nydt godt af festerne. 

Vi håber, I har nydt festlighederne og 
hører selvfølgelig gerne, hvis I har ris, 
ros eller gode idéer til den kommende 
Høstfest. Vi glæder os til at se jer 
igen til næste år – den 3-9. september 

Mens bordene i hallen 
blev dækket flot op 
til fest, gik jagten ind 
på den store konge-
ørn i skydeteltet – og 
efter mange års lange 
blikke efter tronen, 
rendte Per V. endelig 
af med hele æren og 
den eftertragtede titel 
som årets fuglekonge. 

 ”Fangetransport” ved Høstfesten i Vonge

”vilde” med vilje ved Høstfesten i Vonge
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Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:

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

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

Lean-implementering - når det virker

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

Verners Køreskole
Mosevej 1

7173  Vonge

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

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

Ausra

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586

Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge

Danmark

Ledig

Undgå fravær i skolen til køretimer

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

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

JM
Grave-Boreteknik ApS

“GODT HÅND-
VÆRK OG TILLID 
ER EN ÆRESSAG”

JM Grave-Boreteknik ApS  ·  Nymarksvej 3  ·  Thyregod  ·  7323 Give
Tlf.: 32 111 333  ·  jmgrave-boreteknik.dk  ·  Mail: info@jmgb.dk

for ØSTER NYKIRKE SOGNForeningsbladet
BBladet trykkes i 1000 stk. - kommer ud til 775 husstande i ladet trykkes i 1000 stk. - kommer ud til 775 husstande i 

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

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

forskellige foreninger.forskellige foreninger.

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

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

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

Annoncepriser:
1/8 side:    750,-/år + moms
1/4 side:  1375,-/år + moms
1/2 side:  2600,-/år + moms
1/1 side:  4900,-/år + moms

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

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

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

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

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

Kan I nikke “ja” til blot nogen
af disse spørgsmål:

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

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

Lean-implementering - når det virker

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

Verners Køreskole
Mosevej 1

7173  Vonge

Tlf. 7580 3565
Mobil tlf.: 4015 3565

Undgå fravær til køretimer

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

Ausra

ausra30@xxx.lt
tlf. 5013 1586

Cvr: 35761594
Skolestien 1
7173 Vonge

Danmark

Ledig
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Restaurant Ålbækken 

www.aalbaekken.dk 

restaurantaalbaekken@gmail.com 

Ålbækvej 20, Thyregod, 7323 Give 

Tlf. 30 51 09 64 

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

Ledig

Øster Nykirke Idrætsforening
Din lokale idrætsforening i Vonge-Kollemorten området

Her er plads til alle indenfor fodbold, håndbold, 

gymnastik og badminton.

-Foto og tekstaf Karina Bøgelund Rising Nielsen

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

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

Ø. NYKIRKE
I.F.

1868

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

Mere end 20 års erfaring

Omhyggelig og ærlig rådgivning af Mie Bjarnholt

www.bjarnholtgardiner.dkTlf. 75 80 34 34 7173 Vonge

2628
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Loppemarked lørdag den 1. oktober 
 i Vonge-Kollemorten-hallen  
           -var en succes.
Jeg vil starte med at sige tak til alle, der på 
en eller anden måde tager del i loppemarkedet.
 
Det gælder både bestyrelsen i Hallen, alle 
stand holdere (både de lokale og dem der 
kom langvejs fra) og alle jer, der kiggede
ind, hyggesnakkede og måske købte noget. 

Det betyder rigtig meget, at I alle bakker 
op om de tiltag, der er her i lokalområdet. 

Da vi første gang, i november 2018, afholdte 
det første loppemarked, var der under 10 
stande. Det var hyggeligt, men når der ikke 
er flere stande til at fylde hallen ud, kan 
Vonge-Kollemorten hallen føles meget stor.
 
Heldigvis er der siden dengang, og trods Corona, 
kommet mere og mere interesse for at have en 
stand på loppemarkedet. Og da der blev afholdt 
loppemarked den 1. oktober 2022, var der hvad 
der svarer til ca. 30 stande.

Der var endda flere der var interesseret i en 
stand, men vi måtte skuffe dem, da jeg ikke 
vidste om der kunne være plads til flere.

Parat til endnu flere lopper næste gang. 

Førhen har folkene bag standene selv kunne 
bestemme hvor de var placeret, men denne 
gang var der så mange, at jeg blev nødt til at 
uddele pladserne for at være sikker på, at der 
var plads til alle.

Med opnået erfaring i forhold til at uddele 
pladser, har jeg nu en bedre idé om hvor 
mange, der er plads til ved det kommende 
marked. Jeg håber, at loppemarkedet vil have 
lige så mange, eller endnu flere, stande næste 
gang.

Og nu spørger du nok: 
"Hvornår er der så marked igen...?"
Svaret er ganske simpelt: 

lørdag den 1. april 2023 kl. 10-14.

Ved du allerede nu at du gerne vil have 
en bod til den 1. april 2023, så kontakt 
mig endelig (Karina Nielsen) på 
Tlf.: 22 44 92 33 eller via Messenger.

-Foto og tekstaf Karina Bøgelund Rising Nielsen
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Spejdernes Lejr 2022
    -Foto og tekst af Britt Laursen

Fredag d. 22/7 åbnede Spejdernes 
Lejr 2022 for at man kunne komme 
og sætte sin lejr op, og da vi ikke 
var mange fra Vonge-Kollemorten 
i år, havde vi slået os sammen med 
Ådal-Spejderne Runefolket. 

Rosa, Lars, Jan og Lærke tog afsted 
fredag sammen med en flok fra Ådal 
og fik hejst vores flotte mastesejl og 
i weekenden gik de i gang med vores 
flotte indgangsparti. Tirsdag morgen tog Bæverne til Ros-

kilde efter morgenmaden, hvor de skulle 
fyre kanoner af, videre til en mini-tog-
bane og efter at have gået meget, meget 
langt kunne vi se de små fødder ikke 
kunne mere. Heldigvis kørte et gam-
melt veterantog, så de fik en tur med det 
hjem til lejren. 

Om aftenen fik de lov til at snitte i træ 
i brændehytten. Ulvene var en tur på 
spejdermuseet, hvor de bl.a. lavede op-
tændingskugler af avispapir, som man 
gjorde i gamle dage. De skulle også 
morse og skrive en spejderdagbog, som 
bliver gemt til fremtiden. Derefter lave-
de de en vejrmand i LEGO som kunne 
fortælle vejrudsigten og om aftenen 
var de til Bingo med verdensmålene. 

Mandag blev det så tid til vi andre 
skulle afsted, og vi blev samlet op i 
Thyregod af en bus, hvor både Bævere 
og Ulve var klar til nogle spændende 
dage.
 
Velankommet til Hedeland blev vi 
hentet af Rosa og Dennis og efter 
en kort vandretur var vi fremme ved 
lejren. 

Efter udpakningen gik vi lige en tur i 
nærområdet, hvor børnene kunne se 
hvor toiletter, bad og butikken lå og 
en tur op til det store Spejdertorv.

Lige efter vi kom retur til lejren fik 
vi et ordentligt uvejr ved 18-tiden, 
hvor det blæste så meget at nogle af 
de andre gruppers telte og mastesejl 
fløj rundt. Men vores var sat godt op, 
så vi havde ingen uheld. Pga. uvejret 
blev aftenens program aflyst, men så 
hyggede vi i lejren i stedet.
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Torsdag sov Ulvene lidt
længere og så var det deres 
tur til at pakke deres grej 
sammen, og så skulle de 
lige forbi købmanden og 
have tanket op til hjemturen. 
Efter frokost var der uddeling 
af mærker og så gik turen til 
bussen, hvor de fulgtes hjem 
med nogle af dem fra 
Runefolket. 

Senere på dagen fik vores lejr 
besøg af Hendes Kongelige 
Højhed Prinsesse Benedikte. 
Hun standsede ved vores plads 
og spurgte ind til hvem vi var?

  

     
       Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. 

Lørdag var vi på den sidste aktivitet 
og fik "Fælles om fremtiden mærket", 
vi lavede en popcornmaskine af soda-
vandsdåser. Om eftermiddag nedpio-
nerede vi, pakkede og lavede mad til 
den største picnic. Vi slog rekorden og 
kommer i Børnenes Rekordbog, den 
udkommer i 2024 og om aftenen var 
der så afslutningslejrbål og hygge.

Søndag var der nedtagning af lejren 
og igen var det Jan, Lærke, Rosa og 
Lars, samt nogle fra Runefolket der 
stod for det, og sent søndag aften var 
de retur i Vonge, godt trætte og brugte. 

   
   Konklusionen fra spejderne var 
   at det var en superfed tur og vi 
   glæder os allerede til næste lejr 
   i 2026.

Efter en god nats søvn, havde vi 
fredag underlejrdag i ”Grusgraven” 
- det var varmt, men sjovt. Omaftenen 
jagtede vi internationale mærker og 
var heldig at få ca. 10 hver.
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Det er 3 år siden vi første gang var 
i kontakt med Henrik Kragh men 
som med så meget andet har Corona 
givet nogle udfordringer. Så derfor 
er det først nu vi kan og tør fastsætte 
en dato for nyt foredrag. 

Se annonce på modsatte side.

Henrik Kragh holder et spændende 
foredrag om at få og leve med et 
handicap, at dyrke idræt og arbejde 
som Parasports-konsulent. 

Henrik kommer ind på fortid, 
nutid og tanker om fremtiden. 
Samt naturligvis sine ture til 
de franske Tour bjerge på 
håndcykel. Al den træning 
gav Henrik en bodyage som 
en 35-årig.

Mange vil nok mene at cykle op 
ad Kiddesvej bare én gang er mere 
end rigeligt. Henrik har gjort det 
ikke mindre end 12 gange i træk 
på håndcykel. Dem der ikke 
kender Kiddesvej kan vi oplyse 
at det er Danmarks 16. stejleste 
vej, med en 
maksimal 
stigning på 
intet mindre 
end 19%.

Endelig er ØNIF Sponsor- og Event tilbage med      
 - et spændende og personligt foredrag. 

Mange kender Henrik Kragh som 
søn af Olga og Ole, kromutter og 
krofatter fra Vonge Kro. Som en 
frisk og sportsglad ung mand, der 
bl.a. spillede volleyball på 
divisionsplan.

Allerede først i 20’erne fik Henrik 
konstateret Sclerose og har dermed 
levet med sygdommen i mere end 
25 år.

Støt op om de lokale tiltag og 
fællesskabet i ØNIF. 

Køb billetter til julegave, 
fødselsdagsgave, mandelgave 
m.m. Billetter købes på ØNIF´s 
hjemmeside: 

ønif.dk/events/paa-haandcykel-i-
alperne/

Eller på mobilepay nr. 267030 
(husk at påføre navne på deltagerne)
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A la carte – og selskaber op til 50 personer 
Fredagsbøf 
Mad ud af huset 
Tema aftener 

Restaurant Ålbækken 

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

Ålbækvej 20 – Thyregod – 7323 Give 

Telefon 30 51 09 64 

restaurantaalbaekken@gmail.com 
www.aalbaekken.dk 
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På Julemærkehjemmene giver 
de børn en ny start. Der er alt 
for mange børn, der mistrives. 
De føler sig forkerte, de bliver mob-
bet og fællesskaber er 
noget de betragter udefra. 
Det er ganske uacceptabelt, 
så derfor er det om at støtte 
op om Julemærkehjemmene.

Startkort og evt. medaljer kan for-
udbestilles på Julemærkemarchens 
hjemmeside: 
www.julemærkemarchen.dk
Startkort købt på startstedet 
koster 40 kr. Ved forud 
tilmelding 30 kr.

Medaljer og startkort købt på start-
stedet koster 80 kr. og ved forud 
tilmelding 70 kr.

Hvis vi ikke har fået medaljer nok 
til udlevering efter overstået march, 
så vil de blive eftersendt, når I 
oplyser navn og adresse. 
De der forudbestil ler medaljer vil få 
dem udleveret efter marchen.

Vi vil sørge for at der kan købes lidt 
at drikke, kaffe eller andet, 
og lidt at spise efter marchen.

Der vil også i år være en radiosta-
tion, der bliver betjent af en radio 
amatør, og man kan spørge ind til 
hobbyen.

Lars Henneberg
Toften 18
7323 Give

         -af Lars Henneberg

Så er tiden ved at nærme sig hvor 
vi igen skal have en Julemærkemarch 
stablet på benene.

Sidste år var der 63 tilmeldt til at 
starte fra Kollemorten og det gav 
et resultat på ca. 4700 kr. incl. 
donationer, som vi kunne sende 
til Julemærkefonden. 

Alt i alt blev der på landsplan samlet 
1.200.000 kr. ind, som blev overbragt 
til Julemærkehjemmene. Dette på 
trods af at vejret ikke viste sig fra 
sin bedste side, men var med regn 
og rusk.
 
I år er Julemærkemarchen søndag 
den 4. december med start fra kl. 9.00 
til 12.00.

Start og mål er ved Hærvejscenteret 
på Hærvejen 218.

Igen i år opfordrer vi til at gå eller 
løbe for den gode sag. Tag familie, 
venner og kolleger med.

Ruterne er de samme som sidste 
år en 5 km. og 10 km.

Husk også politiets opfordring til at 
bære trafikveste, så medtrafikanter 
bedre kan se vandrerne. 

Jeg håber på, at der kommer rigtig 
mange, så vi i år kan sende endnu 
flere penge til Julemærke-fonden, 
som uddeler pengene til Julemærke-
hjemmene.
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            Scootertur – fjorden rundt
        -Foto og tekst - af Anne Kaiser - Projektleder

En flok friske elever var i september måneden på en 300 km lang scootertur 
sammen med et par medarbejdere. Turen gik fra Tinnetgaard og hele vejen 
rundt om Ringkøbing Fjord og to overnatninger undervejs, mad over bål 
og masser af frisk luft i kinderne.

Julemarked på Tinnetgaard d. 3. & 4. december fra kl. 10-16

Sæt kryds i kalenderen og kom til julemarked på Tinnetgaard. Denne dag vil 
gården emme af julestemning med skønne boder, aktiviteter rundt på hele gården, 
ponytrækning, fodring af dyr, nisseløb, besøg af julemanden, smukke kreationer 
fra blomsterværkstedet og et væld af egenproducerede produkter, bl.a. lækker mad 
og forfriskninger du finder i vores cafe i laden. Vi glæder os til at se jer til en skøn 
juleweekend på Tinnetgaard. Der er gratis adgang for alle.
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