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RUNDT OM

Den første tirsdag i hver måned 
kl. 10.00 har vi gudstjeneste på 
Vonsildhave. Gudstjenesterne er 
både for beboere på Vonsildhave 
og ældre i eget hjem. Vi mødes til 
gudstjeneste hvorefter der er kaffe 
og hyggesnak omkring bordene. 

I  Vonsild Sogns Besøgstjeneste har 
vi modtaget en del konkrete ønsker 
om at få besøgsven her i Vonsild: 
Det drejer sig om følgende ønsker 
og behov::

•  Kvinde, som går med rollator.  
 Hun går selv i brugsen. Hun  
 ønsker en besøgsven, som  
 kan synge/høre salmer og bede  
 Fadervor sammen med hende.
 
•  Kvinde, som ønsker en 
 besøgsven at gå tur med – og  
 derefter en lille snak.
 
• Kvinde, som er blevet alene og  
 som har det svært med dette.  
 Hun har en hund. 

•  Kvinde, som bruger kørestol,  
 og som har et lille netværk, og  
 som ønsker at få besøg en gang  
 om ugen. Vil meget gerne ud på  
 mindre gåture.

Hvis du selv har mulighed for at 
være en af de ønskede besøgsven-
ner - eller hvis du kender en eller 
flere personer i din omgangskreds, 
som kunne tænke sig at byde ind 
hermed, ja, så vil vi meget gerne 
høre fra dig eller vedkommende: 

Ring gerne - eller send en SMS - til 
besøgskoordinator 
Dan E. Christiansen på telefon nr.: 
29246054. Så bliver du kontaktet 
snarest muligt.

Gudstjenester på 
Vonsildhave den første 
tirsdag i måneden 

Gudstjeneste 
på Vonsildhave

Vonsild Sogns Besøgstjeneste 
mangler besøgsvenner
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Lørdag den 5. november kl. 10.30 
Lørdag den 4. marts kl. 10.30

Der er mulighed for dåb ved 
alle søndagsgudstjenester i 
Vonsild Kirke og derudover 
tilbyder vi lørdagsdåb en gang 
i kvartalet. Lørdagsdåben er en 
kort gudstjeneste for dåbsbørn 
og deres familier. Vi har fokus 
på salmer, som vi alle kan 
synge med på. Der holdes en 

og store børn, unge, voksne og 
gamle. Dåb har ingen alder og 
det er en glæde og en fest hver 
gang vi fejrer dåb i kirken og vi 
tilretter altid en dåbsgudstjene-
ste efter den, der skal døbes. 

LørdagsDåb 
i Vonsild Kirke

dåbstale, der retter sig mod det 
fantastiske og forunderlige det 
er, at blive døbt og modtage 
Guds velsignelse. 
Dåben er en livslang gave og vi 
glæder os til at tage imod små 

Vores musikalske legestue 
”Musik & Sang” bliver 
fremadrettet til Minikor. Børn 
og forældre mødes i sognehuset 
til en halv time fyldt med sang 
og bevægelsesglæde. Læg de 
første sten til børnenes glæde 
og begejstring ved sangen. Vi 
afrunder hver gang med saft og 
en kiks.
 
Tilmelding til Nienke på 
følgende mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Minikor
For børn mellem 
3-6 år og deres forældre
Mandage kl.16:15-16:45

Hvert forløb består af 6-7 
gange. Det er muligt at tilmelde 
sig flere forløb såfremt der ikke 
er venteliste. Der er plads til 8 
børn på hvert hold. 

Forløb 1: 
29.8, 5.9, 12.9, 19.9, 26.9, 3.10, 10.10 

Forløb 2: 
24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11
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Torsdage kl. 16.45-17.30

Endelig har vi fået et kor for 
børnene i 0.-1. klasse, og 
det bliver i fremtiden vores 
SpireKor.

Spirekor for 
børn i 0.-1. klasse

Vonsild
Kirkekor
Torsdage kl. 15.15-16.30

Koret øver hver torsdag og 
korprøverne består både af sang, 
bevægelse og musikalske lege.

Spirekoret synger til 5-6 
familiegudstjenester fordelt hen 
over året.

Man er meget velkommen til at 
kigge forbi og prøve at være med! 

Tilmelding til Nienke på 
følgende mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Kirkekoret er for elever i 4. 
klasse og opefter. 

Til kirkekor skal vi synge en 
masse skønne sange og salmer 
som vi fremfører til gudstjene-
sterne i Vonsild Kirke. 
Derudover skal vi nyde det helt 
særlige fællesskab som korsang 
kan give.  

Kirkekoret deltager ved 
gudstjenester cirka hver 3. 
søndag og ved de store højtider. 
Gudstjenesterne er lønnet. 

Koret ledes af organist Nienke 
Kanzler.

Tilmelding pr. mail til tilmel-
ding.vonsildkirke@gmail.com

usikalske 
aktiviteter
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BørneKor er for børn i 2.-3. 
klasse som er glade for at synge 
og bevæge sig til musik.

Babysalmesang henvender 
sig primært til børn fra 3-12 
måneders-alderen. Gennem 
sang, dans og bevægelse giver 
vi næring til børnenes spirende 
musikalitet. Babysalmesangen 
giver en særlig foræl-der/barn-
stund fyldt med sang, hygge, ro 
og nærvær. 

Hvert forløb består af 6-7 
gange. Det er muligt at tilmelde 
sig flere forløb såfremt der ikke 
er venteliste. 

Der er plads til 10 børn 
på hvert hold. 

Forløb 1: d. 29.8 - 5.9 - 12.9 - 
19.9 - 26.9 - 3.10 - 10.10 

Forløb 2: d. 24.10 - 31.10 - 7.11 - 
14.11 - 21.11 - 28.11

Tilmelding pr. mail til: 
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com

Børnekor Babysalmesang

For børn i 2.-3. klasse 
Mandage kl. 15-16

Mandage kl. 10 
i Vonsild Kirke
Opstart mandag den 29. august

 
Til korprøverne vil vi synge 
en masse dejlige sange, bruge 
vores kroppe og lære vores 
stemmer bedre at kende.

Børnekoret deltager ved familie-
gudstjenester fordelt hen over året.

Tilmelding til Nienke på 
følgende mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

SøndagsSang med 
Sigurd og Nienke

Børn i alderen 3-6 år 
og deres forældre

Vil du gerne prøve at synge, danse 
og nyde en hyggelig stund hvor 
samværet med dit barn er i fokus? 

Så kig forbi til SøndagsSang med 
Sigurd og Nienke! 
Vi starter med at synge og 
danse en halv times tid i kirken, 
hvorefter der er morgenkaffe og 
hygge i sognehuset. 

Det koster 25 kr. pr. spisende 
voksen, børn spiser gratis. 
Tilmelding pr. mail til senest 
fredagen inden: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Søndag d. 11. september kl. 9
Søndag d. 16. oktober kl. 9
Søndag d. 13. november kl. 9
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TorsdagsToner henvender sig 
særligt til børn mellem 3-6 
år og deres familier. Ældre og 
yngre sø-skende er hjertelig 
velkomne. 

Vi starter med at spise sammen 
i sognehuset og derefter synger 

TOrsdags Toner 
Den sidste torsdag i hver 
måned kl. 17:30-18:30
En gang om måneden inviterer 
vi indenfor til TOrsdagsToner 
(BEMÆRK dagen!) 

vi, hører godnathistorie og nyder 
roen til aftensangen i kirken. 

Af hensyn til spisning er der 
tilmelding til TorsdagsToner 
senest mandagen inden til: 
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com

De kommende TorsdagsToner: 
Torsdag den 25. august  
Menu: Frikadeller
Torsdag den 29. september  
Menu: Pizza
Torsdag den 27. oktober  
Menu: Lasagne
Torsdag den 24. november  
Menu: Risengrød

Voksenkor Herre-
stemmer
savnes

Torsdag: d. 10.11, 17.11, 
24.11 og 1.12

Så er der åben for tilmelding til 
dette års juleforløb med vores 
Voksenkor. 

Alle kan være med i koret - 
uanset om man har sunget før 
eller ej. 

Vi øver fire torsdage i sognehuset 
kl. 19.15-21, og deltager afslut-
ningsvis til musikgudstjenesten 
"Julestemninger" sammen med 
Kirkekoret søndag d. 4. december. 

Tilmelding pr. mail til: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

I Vonsild Kirkes voksenkor, 
hvor sang og fællesskabet gror,
der høres kan i fulde flor
lyse stemmer, som sætter spor:
af hjertelyst og sangglæde stor!
Dog vi savner - som alvorsord:
bas og baryton og fin tenor,
herrestemmer til vort glade kor.
Meld dig nu – ja, kom ombord!
Send en mail til Nienkes kontor.

 ”Chris” fra koret.
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Efteråret nærmer sig så småt og 
dermed også nye arrangementer 
for kvinde-mandegruppen i 
Vonsild Kirke. 

Første arrangement i efteråret 
er den 21. september kl. 14.00 
i Sognehuset, hvor vi efter 
fællessang, kaffe og kage kort 
præsenterer os. Derefter går vi i 
mindre grupper for at evaluere 
sidste sæsons arrangementer, 
og har man ideer til nye, er de 
meget velkomne. På mødet 
vil vi også forsøge at lave en 
samkørselsordning, når vi d. 
26. oktober skal til ”Dansk 
Klokkemuseum” i Over 
Lerte ved Sommersted. Nabo til 
Klokkemuseet er et spændende 
skolemusseum, som det vil 
være naturligt også at se. 
Samlet pris: 80 kr. Mødetid- og 
sted er Sognehuset kl. 13.30. 

Kvinde-mandegruppen i Vonsild

Høstgudstjeneste 

Tovholdergruppen sørger for 
kaffe og kage til turen. 
Efterårets sidste arrangement 
er d. 30. november kl. 14.00 i 
Sognehuset. Vi indleder med et 
stykke smørrebrød plus drik-
kelse, hvorefter Bitten fortæller, 
hvad er en gudstjeneste og hvad 
skal en gudstjeneste indeholde. 
Kan præsten sige, hvad som 

Konfirmanderne har arbejdet 
med temaet: ”Høst”. Der har i 
ugerne op til høstgudstjenesten 
været arbejdet med film, sang 
og fortælling. Alle konfirmander 
har arbejdet hårdt på at lave en 
fantastisk festgudstjeneste med 
festlige indslag. 

helst? Hvorfor læses der sådan 
nogle mærkelige tekster? Hvem 
må gå til alters? Efter Bittens 
oplæg går vi sammen i kirken til 
en kort adventsgudstjeneste. 

Inga Sagato:  2664 4333
Grethe Sørensen:  3029 6255
Kjeld Lund:  4252 1123
Asger Lind:  2865 2321

søndag den 18. 
september kl. 10.30

Efter gudstjenesten er der kaffe 
og kage – og naturligvis den 
legendariske høstauktion, hvor 
man både kan gøre gode køb 

og samtidig støtte Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde. Støt op om 
årets konfirmander og deltag i 
årets høstgudstjeneste. 
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Eleverne kommer til at møde 
kirken, traditionerne, sang og 
musik igennem tre forløb. 
Allerede i august begynder årets 
2. klasser til HøstFest forløb i 

Skole-Kirkesamarbejde i 
skoleåret 2022-2023
Vi fortsætter det gode 
skole-kirkesamarbejde 
med Vonsild Skole 

kirken. De skal ud i lokalområdet, 
høre høstfortællinger, lære høst-
sange og det hele afrundes med 
en festlig høstgudstjeneste med 
efterfølgende pizza i sognehuset. 

Vi glæder os til samarbejdet 
med eleverne og lærerne, der 
forsætter efter efterårsferien 
med krybbespil for 4. klasserne 
og efter nytår med påskespil for 
3. klasserne.

Søndag den 6. november er 
Alle helgens dag, dagen, hvor vi 
mindes vore døde.

Derfor inviteres til Alle Helgens 
gudstjeneste i: 

Vi indleder med en festlig høstfest 
i Kirken, hvor 2. klasserne, spire 
og børnekoret optræder med 
skønne høst og årstidssange. Vi 
lytter til spændende historier, syn-
ger og beder sammen. Derefter 
går vi i sognehuset til pizza. Der 
betales efter: Betal, hvad du vil! 
Et evt. overskud går til lignende 
arrangementer i kirken. 

Pizzagudstjeneste

Tirsdag den 11. oktober 
kl. 17.00 i Vonsild Kirke

Alle helgens dag
Søndag den 6. november

Vonsild kirke kl. 10.30
Navnene på de afdøde siden 
sidste Alle Helgen vil blive læst 
op, og der vil blive tændt lys for 
hver enkelt. Hvis en familie ikke 
ønsker navnet på afdøde læst op 
bedes man kontakte Sognepræst 
Bitten Weile på mail: bhk@km.dk 
eller telefon: 3056 9022
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Kolding Kirkehøjskole er et 
samarbejde mellem kirkerne i 
Kolding Provsti. Der afholdes 
6 foredragslørdage om året i 

Kolding Kirkehøjskole – 
Afholdes i denne sæson i 
Sognehuset her i Vonsild 

Vonsild Sognehus, Vonsildvej 47 
i Kolding. Emnerne spreder sig 
over samfundsmæssige, kirkelige 
og kulturelle emner. Nogle gange 

indgår der en film eller koncert 
i programmet, andre år kan der 
være en udflugt. Alle er meget 
velkomne!

Program for efteråret 2022 – Læs mere på Sankt Nicolai Sogns hjemmeside 

17. september

Der må godt være en tærskel" ved Nanna Hauge Kl. 10.00-12.00

"Et bevægende møde mellem Gud og os" ved Jørgen Demant Kl. 12.45-14.30

29. oktober

"Gentagelsen - eksistentiel livgiver eller kedsommelighedens trummerum" 
  ved Mads Rykind Eriksen

Kl. 10.00-12.00

At synge sig sammen - Fællesskab gennem fællessang før og nu" ved Lea Borcak Kl. 12.45-14.30

19. november

"Lykkeligt barnløs?" ved Amalie Langballe Kl. 10.00-12.00

"Kain, Hitler, Knausgård - og Gud" ved David Bugge Kl. 12.45-14.30

Praktisk: Prisen for hele dagen (2 foredrag + kaffe og frokost) er 140,-. Prisen for en halv dag (1 foredrag + kaffe) 
er 75 kr. Betaling foregår på selve dagen via MobilePay. Det er også muligt at betale via bankoverførsel til Middel-
fart Sparekasse: reg.nr. 0759 konto 3224 963 199.

Tilmelding
Tilmelding kan ske ca. 1 måned før det enkelte arrangement via tilmeldingen til 
Sankt Nicolai Sogns kirkekontor på tlf. 21272727 (Rita)

Tilmelding lukker, når der ikke er flere ledige pladser og senest onsdagen før arrangementet. 



10  |   N R .  3   |   S E P T E M B E R  2 0 2 2

V O N S I L D  K I R K E

Efter gudstjenesten bydes på 
frokost i Sognehuset. Kunne du 
tænke dig at være en del af den 
gruppe, som sørger for at alle 
vores aktiviteter i Vonsild Kirke 
kan lykkes? 

Kan du brygge kaffe til gudstje-
nesterne? Hjælpe til ved en af 
vores mange arrangementer? 
Lange pizzaer over bordet til 
pizzagudstjeneste? Eller måske 

Frivilligmøde 
i Vonsild Kirke 

Familie-
gudstjeneste 
med jul og sjov 
i Vonsild Kirke

Søndag den 20. november
kl. 12:00 i Sognehuset

være behjælpelig ved en af julens 
mange skønne traditioner og 
gudstjenester?

2 gange om året mødes vi og 
fordeler opgaverne imellem os. 

Derudover mødes vi til fælles 
frivilligefest en gang om året. Der 
er plads til flere frivillige og det 
uanset om du kan hjælpe til en 
gang imellem eller mere fast hen 
over året.

Der er jule-hygge-garanti når 
spire- og børnekoret sørger for 
sang, dans og julestemning. Efter 
gudstjenesten er der julehygge i 
sognehuset. Der er garanti for at 
komme i julestemning 

1.s.i.advent - Søndag 
d. 27. november kl. 10.30 
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Dato Tema Tidspunkt

Søndag den 4. september 12.s.e.trin 10:30

Søndag den 11. september 13.s.e.trin. 10:30

Søndag den 18. september
Høstgudstjeneste med 
årets konfirmander

10:30

Søndag den 25. september 15.s.e.trin 10.30

Søndag den 2. oktober 16.s.e.trin 10:30

Søndag den 9. oktober 17.s.e.trin 09:00 v. Iben

Tirsdag den 11. oktober

HøstFEST med 
efterfølgende pizza 2A og 
2B, børne og spirekoret 
deltager med høstsange

17:00

Søndag den 16. oktober 18.s.e.trin 10:30

Søndag den 23. oktober 19.s.e.trin 09:00

Søndag den 30. oktober 20.s.e.trin 10:30

Søndag den 6. november
Alle Helgens dag
(Se nærmere i bladet)

10:30

Søndag den 13. november 22.s.e.trin 10.30

Søndag den 20. november Sidste s. i kirkeåret 10.30

Søndag den 27. november 
1.s.i.advent. 
Familiegudstjeneste

10.30

Gudstjenester 
i Vonsild Kirke

Vonsild Kirke 
Sognepræst,
Kirkebogsfører
Bitten Hylleqvist Weile
Delken 8, Vonsild
Tlf. 30 56 90 22
bhk@km.dk

Præstesekretær
Inger Lindberg Nors
Tlf. 22 75 23 27
iln@km.dk
Deltidsansat: Læg gerne navn og tlf.nr. 
på min tlf.svarer eller send en sms, 
så ringer jeg tilbage.

Organist
Nienke Kanzler
Tlf. 93 86 13 05
nienkekanzler@gmail.com

Kirkemusiker
Vakant  

Graver 
Jytte Kristensen
Graverkontoret,
Vonsildvej 47, Vonsild
Tlf. 29 25 69 75
Telefontid  
bedst: 8.30 - 9.30    
vkgraver@live.dk

Gravermedhjælpere 
Kirsten Rahr Jensen/ Marianne Eriksen
Tlf. 29 25 69 75
vkgraver@live.dk

Menighedsråd
Formand
Eva Jespersen
eva.jenskr2@gmail.com
Telefon: 26116306

Næstformand,
kontaktperson 
Bethina Jensen Lorentzen
bjl-vonsildkirke@outlook.dk
Telefon: 75 56 77 67

Sognepræst 
(kirkebogsfører), daglig leder
Bitten Hylleqvist Weile
 bhk@km.dk
Telefon: 30 56 90 22

Kirkeværge
Pernille Østergaard Olsen
olsenpernille72@gmail.com

Kasserer
Birte Juhl-Nielsen
bjni16@gmail.com

Sekretær, formand 
for valgbestyrelsen
Tenna Bloch Klinge 
tb.klinge@gmail.com

Formand for 
kirkegårdsudvalget
Charlotte Bang Jørgensen
teglparken@stofanet.dk
Telefon:  28192327

Menigt medlem – Kontaktperson 
i forhold til præstegården
Søren Reinholdt Rasmussen 
srr@elektroingenior.dk
Telefon: 25758588
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Nyt fra Vonsild Gymnastikforening
Velkommen tilbage til gym-
nastik og motion i Vonsild 
Gymnastikforening, hvor vi 
efter opstart i uge 35/36 er i 
fuld gang på alle hold. 
Hvis du nu sidder og tænker, 

Selvom vi igen i år har mange 
hold, så mangler vi fortsat en 
yoga-instruktør, der kunne 
have tid og lyst til at være en 
del af en dejlig frivillig for-
ening. Vi har haft kontakt til 
flere interesserede, men af fle-
re grunde er det ikke lykkedes 
os at finde en yoga-instruktør 

hvad mon de har af hold i år? 
Så se oversigten her, vi kan 
dog ikke garantere, at der er 
plads på alle hold, men det 
finder du nemt ud af, ved at 
gå ind på vores hjemmeside 

inden opstarten – men finder 
vi en, så laver vi et hold.

Kravet til vores nye instruk-
tør er, at vedkommende har 
tid torsdage mellem 19.15 og 
20.15, gerne vil være en del 
af en velfungerende frivillig 
forening med en aktiv besty-

www.vonsildgymnastik.dk. 

Det er også her du finder et te-
lefonnummer på instruktøren 
af holdet, samt melder dig til.

relse, hvor der er kort tid fra 
tanke til handling samt gode 
faciliteter at undervise i. 

Så kender du én, så tøv ikke 
med at kontakte os – vi ved, vi 
har et hold af yogier, der ven-
ter med længsel på at komme 
i gang igen.

Instruktør ønskes
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VGF
knækker Cancer
Bestyrelsen i Vonsild Gymna-
stikforening har besluttet, at 
vi sælger ud af overskyden-
de T-shirts mv fra tidligere 
års opvisninger – og at det 
indtjente beløb går til Knæk 
Cancer i uge 43, hvor formand 
Louise B. Hansen, vil indtele-
fonere vores beløb. 
Vi vil være i forhallen hver 
eftermiddag i uge 43, hvor vi 
har lagt T-shirts i bomuld samt 
løbeT-shirts til både børn og 

voksne frem til gennemsyn 
og køb – nærmere besked om 
tidspunkter vil blive slået op 
på vores hjemmeside samt ved 
opslag på Facebook – så følg 

gerne ”Vonsild Gymnastik-
forening” og kom forbi og køb 
en T-shirt – også selvom du 
ikke går til Gymnastik – alle er 
velkomne.

Nyt fra Vonsild Badmintonklub
VBK ønsker alle vores med-
lemmer velkomne tilbage fra 
en forhåbentlig rigtig god 
sommerferie.
 Samtidig håber vi på, at re-
gistreringerne af vores bad-
mintonbaner i Vonsildhallen 
er endt med et godt resultat. 
Vi forventer os rigtig meget af 
det nye system (Conventus), 
når det først er oppe at køre 
100 %.

Ellers har klubben jo ligget 
stille hen over sommeren, 
bortset fra at der har været 

spillet lidt sommerbadminton. 
Derfor vil vi opfordre vores 
medlemmer til at tilmelde 
sig vores julestævne, hvor 
der som altid spilles om vin 
og ænder. Stævnet afholdes 
søndag den 20. november 
fra kl. 09:00 til 16:00. Så kære 
medlemmer: Hold øje med 
VBK’s opslagstavle i hallen, 
hvor tilmeldingslisten bliver 
hængt op.

Generelt opfordres man til 
løbende at holde et vågent øje 
med vores hjemmeside, som 

kører vældig fint sammen med 
Conventus.

Endnu engang velkommen 
til den nye badmintonsæson 
2022/2023.

På vegne af 
VBK’s bestyrelse
Mogens Bygebjerg.

Sportsklubber og foreninger under 
Vonsild Idrætsforening 
af 1980

170 (+8) x 40 (+8)170 (+8) x 40 (+8)170 (+8) x 40 (+8)170 (+8) x 40 (+8)

170 (+8) x 40 (+8)
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Vonsild og omegn: Tusind tak 
for alle jeres skønne børn, helt 
præcis 129 fantastiske og glade 
fodboldspillere. Vi har haft en 
uge med en masse sjove lege, 
spændende øvelser og andre 
udfordringer på fodboldbanen. 
Blandt andet havde vi fredag 
besøg af Mikkel fra Team Briz-
ze, som kom forbi og lærte os 
lidt om freestyle og teknik.
  
Og helt som vi plejer, skul-
le der naturligvis afsluttes 
med den årlige kamp, børn 
mod trænere. Den suppleres 
selvfølgelig med vandkamp, og 
som jeg havde lovet, havde jeg 

Fodboldskole 2022
Så sluttede fodboldskolen 2022

fået det største vandgevær: Tak 
til Koldings frivillige brand-
mænd, som ville komme forbi.  
 
En kæmpe tak til vores 16 
unge mennesker der stod for 
træningen, uden jer kan det 
ikke lade sig gøre! Fedt I vil 
bruge en uge af jeres ferie på 
at glæde så mange børn. 
Tusind tak til Lis Meng, for 
at trylle i køkkenet igen i år 
- kun stor ros herfra!  
 
Og en stor tak til REMA 1000 
Kolding Sydbanegade, som 
har leveret frugt til alle de 
unge mennesker. 

Jeg ønsker jer alle en god 
sommer, og håber I vil deltage 
igen næste år. 

Jacob Gosvig
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VM i firmafodbold 2022
VM i firmafodbold var i år en stor succes.  Det 
er en lille fodboldturnering for firmahold i 
lokalområdet. Der var 24 tilmeldte hold og 
ca. 240 spillere. Der blev spillet mange gode 
kampe, hvor der blev gået til den, selvom det 
selvfølgelig var for sjov. Der blev vist mange 
specielle finter og enkelte saksespark (se bille-
derne). Tak til alle de tilmeldte hold/spillere for 
opbakningen. 

I pauserne og efter kampene var der frivillige 
hjælpere, der stod klar med drikkevarer og 
pølser. Der var også hoppeborg, popcorn m.m. 
til børnene. 

Aldersgruppen blandt spillerne var meget 
spredt, der var også enkelte unge hold imel-
lem, bl.a. SuperBrugsen i Vonsild, som ses i de 
grønne OK trøjer. De gjorde i år et kæmpestort 
comeback i forhold til sidste år, hvor de fik en 
sidste plads, så blev de nummer 2 i år. Tillykke 
med det.  

Tak til sponsorer og frivillige som hjalp os. 
Uden jer, så havde det ikke været muligt at 
afholde VM i firmafodbold. 1000 tak for det.

Fritidsklubben
Valhalla, Vonsild IF
Vi ”bor” i Vonsildhallen

Åbningstider: Kl. 6.45 til skolestart og 
efter skoletid til kl. 17, fredag til kl. 16.
Prisen: 550 kr. pr. mdr., 1.650 kr. for et 
kvartal. Det er inkl.  morgen- og efter-
middagsmad.

Mere info på: 
www.valhalla-vonsild-if.dk
Facebook: Valhalla Vonsild 

For info i hverdagen: Gå ind og anmod 
om medlemskab.

Har I brug for at få en snak omkring jeres 
barn/børn, så kom ind eller ring til Jette 
på tlf. 26316644
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pige, der både taler dansk og 
ukrainsk. Der vil i det omfang, 
der giver god mening, ske en 
vis inkludering af disse elever i 
almenskolens klasser.
På Specialcenter Vonsild er 
der nu 90 elever (oprindeligt 
normeret til 80), og da flere 
ad disse elever har behov for 
særlig støtte og pleje, er der 
ud over lærere og pædagoger 
også ansat personale med 
SOSU-baggrund. Specialcen-
tret skal i øvrigt have en ny 
afdelingsleder, og skoleleder 
Peter Nordby oplyser, at der 
er adskillige, der har udtrykt 
interesse i stillingen.
Vonsild Skole nærmer sig nu 
et elevtal på i alt 600 (incl. de 
90 på specialcentret), og der 
er i alt 130 ansatte, så det er 
virkelig en stor arbejdsplads.

Af: Kristian Dahl Bonde

Nyt fra 
Vonsild Skole
Første skoledag i skoleåret 22/23 
er en festdag. 

Forældrene til eleverne i 0.klasse 
havde fået lov til at overvære 
starten i de to 0.klasser hos 
henholdsvis Lene og Karen, og 
derefter blev de inviteret ned i 
fællessalen, hvor skolen bød på 
kaffe og the, og hvor skoleleder 
Peter Nordby og viceskoleleder 
Mette Dahl Schmidt bød vel-
kommen og gav en kort orien-
tering. I forældrekredsen var der 
flere tidligere elever fra skolen.
Fællessalen var også rammen 
for udlevering af nye bøger. Der 
var en god logistik i forløbet, 
hvor klasserne på skift kom ned 
for at afhente deres lærebøger. 
Bibliotekar Susanne Brøchner 
tog imod og guidede eleverne i 
god ro og orden, og efter at have 
modtaget bøgerne gik eleverne 
ned for at få scannet udlånet ind 
hos biblioteksassistent Susanne 
Knudsen. 

Det var også første dag i de 
nydannede 7.klasser. I for-
bindelse med temadagene 
”kroppen i skolen” op til 
sommerferien havde eleverne 
fra fødeskolen i Ødis også del-
taget. Og nu her i skoleårets 
start skal eleverne på en ”ryste 
sammen” tur. I skolebestyrel-
sen er der vedtaget principper 
for klassedannelse både ved 
skolestarten i 0.klasse og 
igen efter 6.klasse, hvor der 
i 7.klasse både kommer nye 
elever til skolen fra Ødis og 
hvor en ny fagrække i udsko-
lingsforløbet påbegyndes.

Skolens 8.klasser skal på 
skolerejse til Tjekkiet. Der har 
været visse udfordringer i for-
hold til at få turen på skinner, 
men en særdeles positiv for-
ældreopbakning har heldigvis 
bevirket, at turen kan gen-
nemføres, hvorved eleverne 
kan få denne store oplevelse.

Der går nu 16 elever fra 
Ukraine i alderen fra 6 til 12 
år. Der er 2 lærere tilknyttet 
klassen og herudover er der 
som assistent ansat en 16-årig 
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Elever på 8. årgang på Vonsild 
Skole havde igennem længere 
tid glædet sig, og arbejdet for 
at tjene penge i skoleboden, til 
skolerejsen på 8. årgang. Men 
slut marts 2022 trak Kolding 
Kommune tæppet væk under 
alle med deres udmelding om, 
at der ikke må være økonomi 
imellem skole og hjem.

I forældrekredsen på årgan-
gen blev der hurtigt rykket 
på den nye udmelding, og 
efter en række møder imel-
lem forældre og skoleledelse, 
lykkedes det heldigvis at finde 
en løsning. Løsningen blev, at 
forældrene samlede egenbeta-
lingen og indbetalte direkte til 
rejsebureauet i stedet for som 
tidligere at indbetale til skolen.
Det var uprøvet land, og ikke 
uden tvivl om, hvorvidt det 
kunne lade sig gøre. Men med 
en stor samarbejdsvilje i for-
ældrekredsen krydret med et 
stort fælles ønske om at sende 
vores unger på en god rejse, 
og dermed give dem en fan-

tastisk oplevelse tillige med et 
stort boost til deres fællesskab, 
lykkedes det at indsamle alle 
pengene og foretage indbeta-
ling inden sommerferien.

En del af indbetalingen er ble-
vet skaffet som betaling for op-
gaver, som eleverne har udført. 
Den første opgave, eleverne 
skulle løse, var i maj, hvor de 
skulle aftørre sko for glimmer.

”Da vi var ude og pudse sko var 
vi cirka 20 elever. Vi pudsede sko 
i cirka 4 timer, men det føltes 
som mere. Det var ikke lige det 
mest spændende, men vi ved at 
det går til noget godt og derfor 
var det godt vi var så mange der 
bakkede op om det. Sådan at vi 
kan få den allerbedste tur”

En måneds tid senere skulle 
eleverne hjælpe med at male 
røde stolper. 

”Det var virkelig sjovt da vi 
var ude og male stolper. Vi fik 

Skolerejse for 8. årgang

sådan nogle mega store hvide 
dragter på, vi lignede alle astro-
nauter. Vi fik også futter på så 
der ikke kom maling på vores 
sko. Vi skulle male stolperne 
røde, og det var umuligt ikke 
at få maling på sig, så da vi var 
færdige, lignede vi alle slagtere”

Betalingen for begge opgaver 
har bl.a. medvirket til at give 
eleverne ekstra forplejning 
under rejsen.

Nu er der kun tilbage at 
krydse fingre for at Corona 
ikke får noget at skulle sige, 
og så ellers bare glæde os til at 
høre om alle de oplevelser, der 
venter eleverne.
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Aktivitetshuset på Catolha-
vegyden 19 er åbent for alle 
seniorer i Kolding Kommune. 
Hver uge er der faste aktivi-
teter, hvor alle er velkomne 
til at deltage. Derudover er 
der løbende forskellige fælles 
arrangementer som musik, 
foredrag m.m. – hold øje i 
Rundt om Vonsild, Ugeavisen, 
opslag i aktivitetshuset eller på 
www.senioraktiviteter.kolding.dk

Den 2. juni 2022 blev der 
afholdt stiftende generalfor-
samling med 70 deltagere, og 
et nyt Brugerråd blev valgt og 
konstitueret.

Det nye Brugerråd er:
Knud Poulsen, formand,
tlf.nr.: 40 64 44 96
Egon Bryhl, næstformand, 
tlf.nr.: 29 66 30 91
Ove Sommerlund, kasserer
Britt Jørgensen, rådsmedlem
Bente Thomsen, rådsmedlem
Lise Lumby, rådsmedlem
Inger Liss Vestergaard, suppleant
Flemming Westergaard, 
suppleant

Brugerrådet ser frem til et 
fortsat rigtig godt samarbejde 
med alle frivillige og brugere 
af huset og byder nye seniorer 
velkomne. Har du lyst til at 
høre nærmere om aktivite-
ter i huset eller give en hånd 
med ved f.eks. arrangementer 
eller andre små opgaver, er 

du velkommen til at kontakte 
Brugerrådet. 

Kommende begivenheder
75 års arrangement
Onsdag den 7. september vil 
de forebyggende medarbejde-
re afholde informationsmøde 
til dig, der er fyldt 75 år. 

Foredrag om Osteoporose
Torsdag den 8.september fra 
14.30-16.00 vil Osteoporose-
foreningen fortælle om svær 
knogleskørhed. Der vil komme 
opslag og tilmelding i huset.

Har du lyst til at spille bridge?
Er du vant til at spille bridge 
og mangler nogle at spille 

med, så kontakt brugerrådet, 
der arbejder for at der kan 
komme et bridgehold i huset

Har du lyst til at mad-
lavning for mænd?
Er du interesseret i mad og 
hyggeligt samvær, så er det 
muligt at få et madlavnings-
hold op at stå i aktivitetshuset. 
I kan være ca. 6 deltagere 
og står selv for at planlægge 
madlavningen. Der er i forve-
jen et par mænd, der mangler 
madlavningsmakkere. Er det 
noget for dig, så kontakt bru-
gerrådet for at høre nærmere.

Vel mødt i aktivitetshuset 
hilsen Brugerrådet

Velkommen i 
aktivitetshuset for seniorer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl. 9-12 
Små hold 
træner i 

trænings-
rummet

Kl. 9-11 
Små hold 
træner i 

trænings-
rummet

Kl. 9-11
Små hold 
træner i 

trænings-
rummet

Kl. 9-11
 Små hold 
træner i 

trænings-
rummet

Kl. 9-12 
Små hold 
træner i 

trænings-
rummet

Kl. 9.30
Stolegymnastik 

Kl. 9.30
Gå-pigerne.

Kl. 9.30
Nørklehold 

kl. 11-14
Mister-klubben 

Kl. 11-12
Senioryoga

Kl. 11
Pool

Første mandag 
i måneden 
kl. 10.00: 

Hygge og snak

Kl. 13.30
Kortspil og dart

Kl. 13 – 16 
Rafleklubben 

Kl. 14.00 – 16.30
Seniorklub 

afholder banko 
i lige uger.

Kl. 16.00 
Madhold

Kl. 16.00 
Madhold

Hver eller hver 
anden torsdag.

Første onsdag 
i måneden 

kl. 18.00 
Madhold
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Torsdag d.9.juni havde brug-
sen igen arrangeret vinsmag-
ning. Men denne gang havde 
brugsen valgt at henlægge 
seancen til forsamlingshuset, 
hvor deltagerne kunne sidde 
ved borde i selvvalgte grupper. 
Jeg havde selv fornøjelsen af 
at sidde sammen med nogle 
motionsgymnaster.

Det var en rigtig god oplevelse 
for os omkring 80 fremmødte. 
Uddeler Ingrid Sørensen bød 
velkommen, og fortalte, at 
der ud over smagsprøverne 

på vin, der ville blive præ-
senteret af en til lejligheden 
indhentet vinkyndig, så ville 
der også fra delikatessens side 
blive introduceret en passen-
de tapas til hver smagsprøve. 
Og delikatessen fik i den grad 
præsenteret sig positivt ved 
denne lejlighed.

Vinkenderen krydrede sine 
fortællinger om de enkelte 
vine med små anekdoter og 
vittigheder. I takt med at vi 
havde fået flere smagsprøver, 
og stemningen var blevet ret 

Fra rundkørslen ved Lyk-
keshave er den nye vej ind 
mod det igangværende store 
byggefelt blevet navngivet 
Bomhusvej, idet der ifølge de 
historiske kort oprindeligt her 
lå det sydlige bomhus til Kon-
gevejen, hvortil almindelige 
borgere jo ikke havde adgang.
Nu er der på Bomhusvej ble-
vet opsat et skilt (se billedet) 
ved markvejen (den gamle 
Alfarvej), om at der ved siden 
af Bomhusvej er en kombine-
ret cykel- og gangsti. Markve-
jen har udover at fungere som 
markvej for de lokale bønder, 
været en yndet vej for såvel 
motionister som hundelufte-
re. Vejen krydser den gamle 
dæmning for Kolding Syd-

baner (nedlagt i 1948) og et 
par hundrede meter før vejen 
møder Sjølundvej fører den 
hen over Dalby Møllebæk. 
En tidligere medarbejder på 
skolen har fortalt mig, at han 
i forbindelse med et beskæf-
tigelsesprojekt i 60’erne var 
med til at genoprette broen 
over Dalby Møllebæk, så bro-
ens bredde levede op til den 
tidligere kongeligt fastsatte 
standard om hvor mange he-
ste, der skulle kunne passere 
hinanden.

Jeg synes personligt, at det er 
særdeles godt, at der i forbin-
delse med byudviklingen i høj 
grad også er indtænkt trafik-
sikre forhold for cyklister og 

rekreative arealer, stier m.v., 
der vil komme såvel os nu-
værende som de kommende 
indbyggere i Vonsild til gavn 
og glæde.

Af: Kristian Dahl Bonde

Vonsild i vækst
Vonsild vækster i høj hast mod syd.

Brugsen afprøver nyt koncept på vinsmagning
lystig, blev vittighederne også 
lidt mere frimodige, men alle 
jeg talte med, var enige om, at 
det havde været en rigtig dej-
lig aften, og at brugsen meget 
gerne måtte gentage succesen.

Af: Kristian Dahl Bonde
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Foreninger
Vonsild Idrætsforening af 1980 (VIF)
Fmd. Lotte Grønne, Teglvænget 58  . . . . . . . . 2818 0880
formand@vonsild-if.dk
Sekretær kan kontaktes på: sekretaer@vonsild-if.dk

Foreninger og aktiviteter tilknyttet VIF
Vonsild Badminton Klub
Fmd. Brian Hennings, Folehaven 2,  
6000 Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5040 8902
brhe@kolding.dk

Vonsild Flagallé
Lotte Grønne, Teglvænget 58. . . . . . . . . . . . . . 2818 0880
formand@vonsild-if.dk 

Vonsild Fodbold Klub
Jacob Klüver Gosvig, Langesund 16 . . . . . . . . 2022 0788
formand@vonsildfodboldklub.dk

Vonsild Gymnastikforening
Louise Back Hansen, Enebærparken 15 . . . . . 2972 6675
Vonsild-gym@hotmail.dk 

Vonsild Håndbold Klub
Pernille Thorlak Hansen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6146 1475
Pernille_hansen241@hotmail.com

Valhalla Fritidsklubben
Daglig leder Jette Bergh Skov . . . . . . . . . . . . . 2631 6644
valhalla@teliamail.dk
Fmd. Jane Beldringe

Øvrige foreninger
Aktivitetscentret Pavilionen
Britta Adsbøl, Lucernehaven 20. . . . . . . . . . . . 2086 2579
headsbol@gmail.com

Vonsild Seniorklub
Sigrid Pabst, Brombærvænget 17

Vonsild Træf
Henning Nøhr, Fovsletvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 4047 4515

Vonsild Forsamlingshus
Hjarupvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4025 7733
E-mail: info@vonsildforsamlingshus.dk
Hjemmeside: www.vonsildforsamlingshus.dk

Grundejerforeninger
Blåbærvej (Blåbær-, Brombær-, Solbær-, 
Hindbær- og  Tyttebærvænget)
Fmd. Brian Thomsen, Hindbærvænget 34 . . . 5195 9670

Enebærparken
Fmd. Jørgen Hansen, Enebærparken 19. . . . . 5152 6396
Kass. Ulla Seiding, Enebærparken 27 . . . . . . . 6122 2682

Folehaven
Fmd.  Michael Thomsen, Folehaven 1. . . . . . . 4292 1398 
mlth706@gmail.com

Gejlhavegård
Fmd. Jørn Bissenbakker, Gejlhavegård 14A . . 7550 8013

Lysholmparken
Fmd. Rikke Witt-Frost, Vestervænget 14
Rikkefrost4@hotmail.com
Kass. Bente Mæng Bonde, Vestervænget 15 
bogsbonde@gmail.com

Ny Langholm
Fmd. Martin Opauka, Langholm 38 . . . . . . . . 7556 7676
Kass. Frank Larsen, Langholm 56 . . . . . . . . . . 7556 7896

Nøddebo
Fmd. Jens Jørgen Nielsen, Nøddebo 1 . . . . . . 2840 5598

Teglparken (del af Delken-Teglparken)
Fmd. Kenneth Roar Sørensen, Teglparken 25 2780 1767

Teglvænget/Delken
Fmd. Kurt Nissen, Teglvænget 59

Pilekæret
Fmd. Jesper Jørgensen, Pilekæret 15. . . . . . . . 7630 1719

Vonsild Syd
(Solsikke-, Lucerne- og Rapshaven)
Fmd. Dorthe Brodersen, Solsikkehaven 80 . . 2720 1620

Ådalsparken
Fmd. Malene Blom, Ådalsparken 44, frk.mbl@gmail.com
Kass. Birgitte Nielsen, birn1960@hotmai.com

Christiansminde
Fmd. Nina Digmann Kulow, Frederikshave 38 
christiansminde.grundejer@gmail.com
Kass. Frank Olesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6040 4164
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Sønderholm anno 1665

BOX4YOU.DK
▪ Udlejning af lager
▪ Opbevaring af stort 

som småt
▪ Sikrede, isolerede 

depotrum
▪ Fleksible løsninger

Hoppesvej 15, Vonsild
Tlf: 53 890 666
Post: info@box4you.dk
www: box4you.dk

V. TØMRERMESTER  

HENRIK HELLESØE

TØMRER //  

GLASLØSNINGER

TLF. 52 17 47 30 

HENRIK@RABENHUS.DK
BESØG HJEMMESIDEN

SCAN QR-KODE

RUNDT OM

Vonsild Idrætsforening af 1980
& Rundt om Vonsild

– takker vore sponsorer

Du kan også få din annonce i Rundt om Vonsild.
Send en mail til: rundtomvonsild@vonsild-if.dk

kan du kontakte redaktionsgruppen på 
rundtomvonsild@vonsild-if.dk

Prisen er kr. 800 ekskl. moms for 4 blade. 
Annoncerne skal fremsendes som højopløslig pdf 

og måler 74x50 mm.

Ønsker du at blive annoncør i

170 (+8) x 40 (+8)

v/Ivan Hansen, Hjarupvej 19, 6000 Kolding
Tlf. 24 83 24 39
mail@bygningssnedkeriet.dk, www.bygningssnedkeriet.dk
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www.from-grafisk.dk

...dit grønne trykkeri
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Din Zoneklinik
v/Jing Mamsen
jingmamsen.dk

Vil du også mærke, 
hvad zoneterapi 
kan gøre for dig? 

 jingmamsen.dk
 DinZoneklinik
 dinzoneklinik

Din Zoneklinik    Delken 25    tlf. 28145604

Tømrerfirma
Per Joachim Jensen
Catholhavegyden 11
6000 Kolding
Privat/fax 75 56 18 19
Mobil 20 22 27 72

Åbningstider
Mandag,Fredag 09:00-17:00
Tirsdag,Torsdag 09:00-19:00
Onsdag 09:00-15:30
Lørdag 09:00-13:00
Der er mulighed for tidsbestilling
udover den normale åbningstid

ExoHair
Vonsildvej 36
6000 Kolding
Tlf. 7510 2070
Online booking: 
www.exohair.dk

https://facebook.com/
ExoHair.dk

s://facebook.com/
Hair.dk

Husk vi samarbejder med
Nordea Camping Finans.
du kan låne op til 100.000,- uden udbetaling

Vi ses hos
Vonsild Camping

www.vonsildcamping.com

Din Zoneklinik
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Mobil 20 22 27 72

Åbningstider
Mandag,Fredag 09:00-17:00
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Lørdag 09:00-13:00
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udover den normale åbningstid

ExoHair
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6000 Kolding
Tlf. 7510 2070
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Bellevuegade 46 st. tv.  ·  6000 Kolding
www.kjaerlig-behandling.dk

EFFEKTIV MASSAGE  EFFEKTIV MASSAGE  
Mange års erfaring!Mange års erfaring!

Trænger din krop til dybdegående  
eller afslappende massage?

Mobil 2865 5505Mobil 2865 5505

Marie Kjær LarsenMarie Kjær Larsen
Massage terapeut og healer

v/Ivan Hansen, Hjarupvej 19, 6000 Kolding
Tlf. 24 83 24 39
mail@bygningssnedkeriet.dk, www.bygningssnedkeriet.dk
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www.from-grafisk.dk

Ønsker du hjælp 
til din annonce?
Send en mail til FROMGrafisk 

på info@from-grafisk.dk
Mærk mailen: 

  “Annonce i Rundt om Vonsild” 
Pris for opsætning afregnes 
direkte med FROMGrafisk

Vonsild
  93 92 96 32

HUSK! Vi har åbent 
fra kl. 6.30 - 20.00
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Telefon 7510 2070
Online booking: www.exohair.dk

v/Ivan Hansen, Hjarupvej 19, 6000 Kolding
Tlf. 24 83 24 39
mail@bygningssnedkeriet.dk, www.bygningssnedkeriet.dk
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SØGAARDS
BEGRAVELSESFORRETNING

75 52 63 89

Haderslevvej 90, Kolding
Vestergade 4, Vamdrup

Heidi Due Gunnar Bundgaard– En del af Begravelse Danmark

Livet er
noget særligt
Det bør det sidste farvel også være

v/Ivan Hansen, Hjarupvej 19, 6000 Kolding
Tlf. 24 83 24 39
mail@bygningssnedkeriet.dk, www.bygningssnedkeriet.dk
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Din Zoneklinik
v/Jing Mamsen
jingmamsen.dk

Vil du også mærke, 
hvad zoneterapi 
kan gøre for dig? 

 jingmamsen.dk
 DinZoneklinik
 dinzoneklinik

Din Zoneklinik    Delken 25    tlf. 28145604

Tømrerfirma
Per Joachim Jensen
Catholhavegyden 11
6000 Kolding
Privat/fax 75 56 18 19
Mobil 20 22 27 72

Åbningstider
Mandag,Fredag 09:00-17:00
Tirsdag,Torsdag 09:00-19:00
Onsdag 09:00-15:30
Lørdag 09:00-13:00
Der er mulighed for tidsbestilling
udover den normale åbningstid

ExoHair
Vonsildvej 36
6000 Kolding
Tlf. 7510 2070
Online booking: 
www.exohair.dk

https://facebook.com/
ExoHair.dk

s://facebook.com/
Hair.dk

Husk vi samarbejder med
Nordea Camping Finans.
du kan låne op til 100.000,- uden udbetaling

Vi ses hos
Vonsild Camping

www.vonsildcamping.com



Emne

Gentagelse

Kolding Kirkehøjskole 
Efterår 2022
17. september  29. oktober  19. november
Tre lørdage, seks foredrag

Praktisk
Kolding Kirkehøjskole finder sted i Vonsild 
Sognehus, Vonsildvej 47 i Kolding,
og er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding

Tilmeldingen på:  
www.sanktnicolaikolding.dk

Prisen for hele dagen  
(2 foredrag + kaffe og frokost) er kr. 140,-
Prisen for en halv dag  
(1 foredrag + kaffe) er kr. 75,-
Betaling foregår på selve dagen 
via MobilePay.
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