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RUNDT OM

Efter nogle indledende øvelser 
er Kvinde-mandegruppen i 
Vonsild for alvor kommet 
i gang. Første møde var d. 
15 september, hvor ideer til 
ture og arrangementer blev 
diskuteret. Næste møde var d. 
27. oktober, hvor der blev vist 
en film om danske dialekter, ”I 
Danmark er jeg født”. Næsten 
tredive var mødt op for at nyde 
forskellighederne i det danske 
sprog. Næste møde er onsdag d. 
24. november, hvor der vil blive 
serveret smørrebrød og sunget 
julesange/salmer med Nienke 
ved klaveret.

Programmet for foråret 2022:
Første møde er onsdag d. 26. 
januar kl. 14:00 i Sognehuset
Sten Krarup vil tage os med 
i kirke og der vise og fortælle 
os dens historie. Sammen 
med tidligere præst, Klavs Bo 
Sørensen, har Sten Krarup 
skrevet en bog (udgivet i 2015) 
om Frederikskirken. 

Onsdag d. 23. februar kl. 14:00 
BEMÆRK mødested ved den 
nye indgang til Vonsild Skole 
v. Hoppesvej
Skoleleder Peter Nordby viser 

os rundt på Vonsild Skole, hvor 
han vil fortælle om  skolen 
set indefra og udefra. Efter 
rundvisningen er der kaffe i 
Sognehuset, hvor der vil være 
mulighed for at melde sig til 
turen til Genforenings- og 
Grænsemuseet d. 30. marts. 
Evt. samkørsel til museet aftales 
ligeledes.

Onsdag d. 30. marts kl. 13:30 
– Mødested Genforenings- 
og Grænsemuseet ved 
Christiansfeld
Rundvisning på Genforenings-
og Grænsemuseet ved 
Christiansfeld. Aksel Jørgensen 
vil vise rundt. Efter rundvisnin-
gen er der kaffe i Sognehuset.

Onsdag den 27. april kl. 14.00 
mødested præstegården, 
Delken 8
Vi begynder med kaffe og 
hjemmebag i præstegården og 
derefter viser tidligere præst i 
Vonsild, Klavs Bo Sørensen 
rundt i Mindelunden og 
fortæller historien bag minde-
stenene over tidligere præster 
ved Vonsild Kirke. 

Vh 
Inga Segato (tlf. 2464 4333), 
Grethe Sørensen (tlf. 3029 6255), 
Kjeld Lund (tlf. 4252 1123) og 
Asger Lind (tlf. 2865 2321).

Nyt spændende program 
for foråret 2022...

Kvinde – mandegruppen 
i Vonsild

En gang i måneden mødes en 
gruppe kreative i sognehuset 
og strikker dåbsklude, laver 
servietter til årets påskefrokost 
eller hjælper med de mange 
kreative ideer fra sognepræsten. 
Der er plads til flere – det er 
et hyggeligt samvær, hvor der 
både er tid til at være kreativ, 

hyggesnakke og drikke kaffe. 
Der planlægges løbende, hvilke 
projekter der skal arbejdes med. 

Anden onsdag i måneden 
kl. 15-17 i Sognehuset

KreativCafe i Vonsild Kirke
KreativCafeen mødes den 
anden onsdag i hver måned  
•  Onsdag d. 8. december 2021 

kl. 15:00-17:00
•  Onsdag d. 12. januar 2022  

kl. 15:00-17:00
•  Onsdag d. 9. februar 2022  

kl. 15:00-17:00
•  Onsdag d. 9. marts 2022  

kl. 15:00-17:00
 
Du er velkommen til bare 
at møde op eller send en 
tilmelding til: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Igen i år er der julehyg-
ge-garanti når vi indleder 
julemåneden med festlig 
familiegudstjeneste. Vi skal nyde 
juleord og julemusik, og lytte 
til Spirekoret der deltager med 
skønne julesange. Tag endelig 
børn i alle aldre med til denne 
skønne indledning til julemå-
neden – hvis vi er nok børn, 
så får vi måske også vækket 
julemanden i år…..

Julen i Vonsild Kirke
1.s.i.advent - Søndag  
d. 28. november kl. 10.30 
Familiegudstjeneste 
Vonsild Kirke
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9.30-10:00: Julegudstjeneste for 
vuggestuer og hjemmegående 
forældre med børn. Børnene 
hjælper med at pynte kirkens 
juletræ. 

10.30-11.15: Julegudstjeneste 
for børnehaverne. Juletræet 
skal pyntes og der skal tændes 
adventslys. Vi skal synge dejlige 
julesange og lytte til spændende 
fortællinger! Børnene hjælper 
med at pynte vores flotte juletræ 
i kirken. 

Julegudstjenester for dagpleje, 
vuggestue og børnehave

Onsdag den 1. december

Kender du det, når én enkelt 
sang kan lokke julestemningen 
frem? 

Adventsgudstjeneste ved Birgit 
Fur fra Brændkjærkirken. Denne 
søndag skal der synges alle de 
dejlige adventssalmer. 

Julestemninger med  
Voksenkoret og Kirkekoret

2.s.i.advent - Søndag  
den 5. december kl. 16

3.s.i.advent - Søndag  
den 12. december kl. 9

Vores kirkekor og voksenkor 
vil gøre deres bedste for at 
lokke julestemningen frem 
i os alle når vi inviterer til 
Julestemninger søndag d. 5. 
december kl. 16.
Her vil korene hver især byde 
ind med dejlige, smukke, 
eftertænksomme og festlige 

julesange. Sammensat med en 
masse smukke ord og fortæl-
linger skulle julestemningen 
gerne have indfundet sig inden 
vi bevæger os ud i december-
kulden igen. Efter gudstjenesten 
er der gløgg og småkager i 
sognehuset Eleverne kommer i tre hold: 

•  Indskoling – 0.-3. klasse 
 kl. 9:30-10.30

•  Mellemtrin: 4.-6. klasse  
kl. 11:00-12:00

•  Overbygning: 7.-9. klasse  
kl. 12:30-13:30

I år er eleverne delt i tre hold, 
det betyder, at der også er plads 
til forældre, der nyder at være 
med til at synge: ”Et barn er 
født i Bethlehem”, så taget 
næsten letter. Vi glæder os til at 
ønske eleverne glædelig jul med 
sang, musik og julefortælling. 

Tirsdag den 21. december

Siden efterårsferien har vi haft 
samarbejde med Vonsild Skole 

om årets krybbespil. I år er det 
alle elever fra 4. klasse, der 
har rollerne som Josef, Maria, 
englene og hyrderne. Der spilles 
to forestillinger og vi glæder os 
til at tage jer med til en særlig 
nat i Betlehem. 

Igen i år kommer eleverne fra 
specialcenteret til en helt særlig 
julegudstjeneste, hvor englene 
synger og Maria og Josef 
kommer på besøg. Forældre til 
eleverne er meget velkomne til 
denne skønne formiddag. 

Krybbespil med 4. klasserne 
fra Vonsild Skole

Julegudstjeneste for eleverne på 
Specialcenteret på Vonsild Skole 

Juleguds- 
tjeneste for 
eleverne på  
Vonsild Skole

4.s.i.advent  
søndag d. 19. december 
kl. 09.30 og 11.00

Mandag den  
20. december kl. 10.00   
v. Iben Munkgaard Davids
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Onsdag den 22. december  
kl. 14.00 for beboere, pårørende 
og ældre i eget hjem. Vi holder 
julegudstjeneste med alle 
de skønneste julesalmer, vi 
lytter til juleevangeliet og 
hører årets juleprædiken. Efter 
gudstjenesten er der både kaffe 
og julekager. 

Vonsildhave
Julegudstjeneste  
på Vonsildhave 

Julefreden har sænket sig 
når juledag indledes med 
gudstjeneste i Vonsild Kirke kl. 
10.30. Kom og mærk roen og 
syng med på de mange smukke 
julesalmer. 

Juledag
Juledag i Vonsild Kirke  
kl. 10.30

BEMÆRK – I år er der tre 
julegudstjenester i Vonsild Kirke. 
Ved tre stemningsfulde gudstje-
nester indledes juleaften med 
salmesang, juleevangeliet og 
juleprædiken i Vonsild Kirke.

Juleaften i Vonsild Kirke
Julegudstjeneste  
kl. 11, 13 og 15

Lad julefreden sænke sig, når 
vi byder indenfor til en dejlig 
tradition i Vonsild Kirke. Fik du 

heller ikke sunget din ynd-
lingssalme eller -sang omkring 
juletræet? Eller er du allerede 
nu trist over, at der er et helt år 
til at vi igen skal synge: ”Glade 
jul”? Så kom til stemningsfuld 
ønskesang i Vonsild Kirke. I år 
deltager kirkekoret ved denne 
dejlige fællessangsgudstjeneste. 

Ønskesang for hele familien

2. juledag i Vonsild Kirke 
kl. 10.30

Igen i år byder vi indenfor til 
en eftertænksom start på det 
nye år. Inden gudstjenesten er 
menighedsrådet vært ved et 
glas champagne og et stykke 
kransekage i kirken. 
Overskriften på årets nyt-
årsgudstjeneste er VERDEN, 
for når man kigger tilbage på 
året der gik, så er det også et 
tilbageblik på en verden, der 
skal finde sig selv efter en 
verdensomspændende pande-
mi. Det bliver en stemningsfuld 

Nytårsaften- 
gudstjeneste Gospel- 

gudstjeneste 
med årets 
konfirmander

Torsdag den  
31. december kl. 16

Fredag den 28. januar  
kl. 16.30

Konfirmanderne giver 
gospelkoncert efter en hel dag 
sammen med May Jeznach og 
Steffen Bay. Igennem dagen 
lærer de en række skønne go-
spelsange, der sættes sammen 
til en festlig gospelgudstjeneste.

Hvor skal årets konfirmander 
stå og gå? Hvad skal I som 
forældre huske? Hvor mange 
pladser er der på kirkebænken 
til konfirmationen? Og hvad 

laver konfirmanderne egentlig, 
når de er til undervisning?
Alle de spørgsmål får 
konfirmandforældrene svar 
på til årets forældremøde. 
Den første del af mødet er 
fælles for Ødis og Vonsild og 
herefter går Ødis-familierne i 
sognehuset og har møde vedr. 
de praktiske oplysninger for 
Ødis imens Vonsild-familierne 
bliver i kirken til orientering om 
forholdene i Vonsild. 

Forældremøde for konfirmandforældre

eftermiddag med tid til ro og 
eftertanke og med nogle stærke 
solo- og fællessange. 

Onsdag den 12. januar 
kl. 19.30-21.00  
i Vonsild Kirke
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Kærligheds-
Gudstjeneste

4 aftener hvor vi samles 
omkring højskolesangbogen
I november 2020 fik vi 
endelig penge til at købe nye 
højskolesangbøger og vi havde i 
begyndelsen af 2021 planlagt en 
række syng-sammen-aftener. 
Men desværre blev alle disse 
aftener aflyst pga. corona. Vi 
har spurgt alle dem, der skulle 
præsentere deres yndlings-
sange, om de havde lyst til at 
komme i 2022 i stedet og det 
havde de. Vi glæder os til at 
synge sammen med dem og alle 
jer, der vil synge nye og gamle 
sange fra højskolesangbogen.

Højskole-
sangbogen
Vi glæder os til at synge 
sammen med jer...

Der er lys i alle vinduer, 
hjerter i lampetterne og smukke 
fotografier lavet specielt til 
denne gudstjeneste. Billederne 
af taget af fotoklubben 
6000Vejen. Fotoklubben fik 
tilbage i september en række 
benspænd, som de skulle bruge 
i deres arbejde med at fange 
kærligheden på et billede. Disse 
billeder danner sammen med 
smukke kærlighedssange 
og kærlighedslæsninger fra 
bibelen rammen for denne 
stemningsfulde gudstjeneste. 
Efter gudstjenesten er der både 
chokolade og portvin. 

Søndag d. 13. februar  
kl. 19.30

Vi fejrer gudstjeneste  
med døvemenigheden

Liturgien er en lille smule 
kortere og mere visuel end vi 
plejer.
Vi står kun op under velsig- 

nelserne (for ikke at skygge for 
meget for dem på de bagerste 
rækker), der er ikke korsvar (for 
de døve kan ikke høre orglet, 
og der er færre læsninger og 
salmer, men alt er ledsaget af 
både tegnsprog og stemme, så 
alle kan følge med.

Alle er hjerteligt velkomne.

Søndag den 6. februar  
kl. 14.00

usikalske 
aktiviteter

usikalske 
aktiviteter

Højskolesang

Højskolesang med formand for 
idrætsforeningen i Vonsild Lotte 
Grønne og Kristian Bonde, 
der igennem flere årtier har 
undervist i gymnastik i Vonsild 
Idrætsforening. Begge præsen-
terer deres yndlingssange fra 
Højskolesangbogen og fortæller 
om, hvilken betydning højsko-
lesangbogen har haft for dem.
Tilmelding pr. mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Onsdag den 19. januar  
kl. 19.30-21.00 i Sognehuset
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com 

Forfatteren 
Dorthe 
Nors fik 
sit inter-
nationale 
gennem-
brud i 2013, 
hvor hun 
fik trykt en 
af sine noveller i det amerikan-
ske tidsskrift ”The New Yorker”. 
Dorthe Nors kommer fra 
Herning og det er også herfra 
at inspirationen til foredraget 
”Fra højskolesang til New 
York” kommer. Et foredrag om 
højskolesangbogens betydning 
for hendes forfatterskab. 
Tilmelding pr. mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Onsdag den 2. februar  
kl. 19.30-21.00 i Sognehuset
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com 

Højskolesang med uddeler i 
Brugsen Ingrid Sørensen. Ingrid 
præsenterer sine yndlingssange 
fra Højskolesangbogen og 
fortæller om, hvilken betydning 
højskolesangbogen har haft for 
hende.
Tilmelding pr. mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Onsdag den 26. januar  
kl. 19.30-21.00 i Sognehuset
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com 

Højskolesang med skoleleder 
Peter Nordby. Peter præsen-
terer sine yndlingssange fra 
Højskolesangbogen og fortæller 
om, hvilken betydning højsko-
lesangbogen har haft for ham. 
Tilmelding pr. mail: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Onsdag den 9. februar  
kl. 19.30-21.00 i Sognehuset
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com 



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

D E C E M B E R  2 0 2 1   |   N R .  4   |   1110  |   N R .  4   |   D E C E M B E R  2 0 2 1

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

Vonsild kirkekor er for alle fra 5. 
klasse og opefter der kan lide at 
synge og som har lyst til at blive 
endnu bedre til det; som gerne 
vil lære at optræde foran andre; 
som gerne vil lære noder og 
en masse gode både ældre og 
nye sange og salmer; og meget 
mere :-)
Vi har korprøve hver torsdag 
og udover at synge, laver vi 

Kirkekoret har opstart efter 
nytår, og vil du gerne lære at 
synge, tjene en lille skilling 
og være med i et berigende 
musikalsk fælleskab? 

også forskellige fysiske øvelser, 
teatersport og andre ting 
der kan være med til at gøre 
fællesskabet endnu stærkere. 
Det vigtigste er, at vi har det 
sjovt! 
Vi synger til gudstjeneste 
i kirken ca. en gang om 
måneden, som regel er det om 
søndagen, nogle gange om 
formiddagen nogle gange om 
aftenen. Et par gange om året er 
der workshops med udefrakom-
mende korledere/musikere. 
Man får løn for at synge i koret, 
- efter en måneds prøvetid 
får man et beskedent beløb 
baseret på alder og anciennitet. 
Tilmelding til organist Agnethe 
Melchiorsen: agnetheorganist@
gmail.com

Opstart: Torsdag d. 6/1  
kl. 15.15-16.15

usikalske 
aktiviteter

Velkommen til drager, trolde 
og prinsesser. Velkommen 
til Superman, Spiderman 
og smukke sommerfugle. Til 
fastelavn er alle velkomne i 
deres udklædninger, når vi 
har familiegudstjeneste med 
efterfølgende fastelavnsfest i 
Sognehuset. Vi glæder os til en 

festlig formiddag med fortællin-
ger og fantastiske sange. 
Efter gudstjenesten er der 

fastelavnsboller, kakao og 
tøndeslagning ved sognehuset.

Søndag den 27. februar 
kl. 10.30

Fastelavnsfest i Vonsild Kirke

Vonsild Kirkekor

Mandage kl. 15-16 

Spirekor er for børn i 2.-4. 
klasse som er glade for at synge, 
lege og bevæge sig til musik. 
Til korprøverne vil vi lære vores 
stemme bedre at kende, bruge 
vores kroppe og have det sjovt 
med sang og musik. Du kan 
også være med! Mød op til en 
prøvetime og se om spirekor er 
noget for dig!
Spirekoret deltager ved 
familiegudstjenester fordelt over 
hele året. 

Babysalmesang henvender 
sig primært til børn fra 2-12 
måneders-alderen. 

Hvis du har spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte 
Nienke Kanzler på 93 86 13 05 
eller nienkekanzler@gmail.com
Hvis man har lyst kan man 

komme op i sognehuset 
allerede fra kl. 14.15 hvor en af 
vores frivillige, Alice, sidder klar 
med rugbrødsmadder, saftevand 
og hyggesnak.

Gennem sang, dans og 
bevægelse giver vi næring til 
børnenes spirende musikalitet. 
Babysalmesangen giver et 
særligt rum for forælder og 
barn, fyldt med sang, hygge, ro 
og nærvær. 
Der er 6 forløb fordelt ud over 
en sæson. Der er plads til 10 
børn på hvert forløb. 

Forløb 4: d. 4.1, d. 11.1, d. 18.1, 
d. 25.1, d. 1.2 og d. 8.2

Forløb 5: d. 22.2, d. 1.3, d. 8.3, d. 
15.3, d. 22.3, d. 29.3 og d. 5.4

Forløb 6: d. 19.4, d. 26.4, d. 3.5, 
d. 10.5, d. 17.5 og d. 24.5

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

Spirekor for børn i 2.-4. klasse

Babysalmesang

Tirsdage kl. 10.00 
i Vonsild Kirke
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Om tirsdagen smører vi 
stemmen og kridter dansesko-
ene når der er Musik & Sang 
for de 3-6 årige og deres mor/
far. Søskende er også meget 
velkomne!
Vi mødes i kirken kl. 16 hvor vi 
synger børnesange og salmer, 
danser, lytter til en fortælling og 
ser på smukke sæbebobler. 
Vi slutter af med saft, kaffe og 
en småkage. 

1 gang i måneden kommer 
bamsen Sigurd forbi kirken og 
han elsker at synge med børn - 
især dem der er mellem 1-3 år 
gamle. Sigurd synes dog også 
at det er hyggeligt når de tager 
deres søskende og forældre 
med! 
Sigurd bliver vækket i kirken 
kl. 9 og når vi har sunget med 
ham halv times tid, er han altid 
blevet så træt, at han har brug 
for en lur. 

Når vi har lagt Sigurd til at sove 
går vi over i sognehuset hvor 
der er morgenmad og hygge til 
kl. 10.15.
Det koster 10 kr. pr. spisende 
voksen, børn spiser gratis. 

Datoer: 
•  Søndag d. 16. januar kl. 9
•  Søndag d. 13. februar kl. 9
•  Søndag d. 20. marts kl. 9 
•  Søndag d. 24. april kl. 9
•  Søndag d. 15. maj kl. 9

Tilmelding senest fredagen 
inden pr. mail til: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Der er 6 forløb fordelt ud over 
en sæson. Der er plads til 6 
familier på hvert forløb. 

Forløb 4: d. 4.1, d. 11.1, d. 18.1, 
d. 1.2 og d. 8.2

Forløb 5: d. 1.3, d. 8.3, d. 15.3, d. 
22.3 og d. 5.4

Forløb 6: d. 19.4, d. 3.5, d. 10.5, 
d. 17.5 og d. 24.5

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

Obs! Den sidste tirsdag i hver 
måned er der IKKE Musik & 
Sang, da det bliver erstattet 
af TirsdagsToner. Se nærmere 
herunder. 

SøndagsSang med Sigurd & Nienke

Musik & Sang
Tirsdage kl. 16-17 
i Vonsild Kirke

For børn mellem 1-3 år 
og deres familier

Rytmisk 
voksenkor

Den sidste tirsdag i måneden 
inviterer vi til TirsdagsToner. 
Her kan 3-6 årige tage hele 
familien med til en sjov aften i 
kirken. 
Kl. 17.30 spiser vi aftensmad 
sammen i sognehuset hvorefter 
vi går over i kirken. Her skal vi 
både danse, synge og lytte til 
en godnathistorie. Vi slutter kl. 
18.30.
Det koster 25 kr. pr. spisende 
voksen, børn spiser gratis. 

Datoer: 
•  Tirsdag d. 25. januar kl. 17.30 

- frikadeller
•  Tirsdag d. 22. februar kl. 17.30 

- pitabrød
•  Tirsdag d. 29. marts kl. 17.30 

- lasagne
•  Tirsdag d. 26. april kl. 17.30 

- pizzasnegle
•  Torsdag d. 26. maj kl. 10.30 

- grillmad

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

TirsdagsToner 

I marts 2020 var vi netop 
gået igang med et forløb med 
Rytmisk Voksenkor, men af 
årsager som vi alle kender, blev 
dette forløb aldrig afsluttet.. 
men det gør vi nu!!
Vi genoptager temaet med 
“Sange fra film” og kaster os ud 
i både en James Bond-klassiker 
samt en af de mest ikoniske 
kærlighedssange. 
Vi har fire korprøver inden vi 
synger sangene til en musik-
gudstjeneste søndag d. 27. 
marts kl. 16.
ALLE kan være med i koret - 
eneste krav er, at man kan lide 
at synge! 

Korprøverne er: 
•  Torsdag d. 3. marts  

kl. 19.30-21
•  Torsdag d. 10. marts  

kl. 19.30-21
•  Torsdag d. 17. marts  

kl. 19.30-21
•  Torsdag d. 24. marts  

kl. 19.30-21

Musikgudstjeneste  
•  Søndag d. 27. marts  

kl. 14-17

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

Rytmisk Voksenkor med 
temaet “Sange fra film”

Den sidste tirsdag i  
hver måned
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V O N S I L D  K I R K E

Gudstjenester 
i Vonsild Kirke
Dato Tema Tidspunkt

Søndag den 28. november 1.s.i.advent – Familiegudstjeneste 10.30

Søndag den 5. december 2. s.i.advent – Julestemninger med Kirkekoret og Voksenkoret 16.00

Søndag den 12. december 3.s.i.advent 09.00 v. BF

Søndag den 19. december 4.s.i.advent
Krybbespil for hele familien opføres af 4. årgang fra Vonsild Skole

09.30
11.00

Fredag den 24. december Juleaften 11.00
13.00 
15.00

Lørdag den 25. december Juledag 10.30

Søndag den 26. december 2. juledag – Ønskesang for hele familien 10.30

Fredag den 31. december Nytårsgudstjeneste – Med stemningsfuld musik 16.00

Lørdag den 1. januar Nytårsdag – Ingen gudstjeneste

Søndag den 2. januar Helligtrekongers søndag 10.30

Søndag den 9. januar 1.s.e.H.3.K 09.00 v. IMD

Søndag den 16. januar 2.s.e.H.3.K 10.30

Søndag den 23. januar 3.s.e.H.3.K 10.30

Fredag den 28. januar Gospelgudstjeneste (Med årets konfirmander) 17.00

Søndag den 30. januar Der henvises til fredagens gudstjeneste

Søndag den 6. februar Sidste s.e.h.3.k. 
Døvegudstjeneste for hele menigheden (Se omtale i bladet)

14.00

Søndag den 13. februar Aftengudstjeneste med tema: Kærlighed i ord, sang og billeder 19.30

Søndag den 20. februar Seksagesima 09.00 v. BF

Søndag den 27. februar Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsfest  
i sognehuset

10.30

Søndag den 6. marts 3.s.i.fasten 10.30

Nyt fra Vonsild Gymnastikforening

Når disse linjer skrives, er en 
af nyhederne, at der skal gen-
indføres kviktest for Covid-19, 
fordi smitten stiger i Danmark.
Som foreningsmennesker 
sidder vi alle og håber, at dette 
ikke medfører at vi igen bliver 
nødt til at lukke hallerne for 
alle de gymnaster der er vendt 
tilbage efter de sidste knap 2 
års forstyrrelser og nedluk-
ninger. 
Vi har glædet os til komme i 
gang med sæsonen 2021/22 
og vi er allerede godt i gang. 
Flere hold melder ”alt ud-
solgt”, mens der stadig er 
ledige pladser på andre. Hvis 
du har lyst til at se, om der er 
noget der frister, så kig på vo-
res hjemmeside www.vonsild-
gymnastik.dk og find et hold 
der passer til dit temperament.
Sæsonen er som sagt godt i 
gang på alle hold, og vi har i år 
også været ude og investere i 
lidt nye redskaber, primært til 

holdene for de yngste gym-
naster. Vi har udskiftet vores 
gamle air-track med en ny let-
vægtsmodel, som er nemmere 
at håndtere for instruktørerne.  
Derudover har vi indkøbt 
flere nye redskaber til leg og 
motorisk træning. Det er ikke 
kun på redskabsfronten vi 
”opruster”, vi har intet mindre 
end 10 instruktører og hjælpe-
re, der skal på kursus i løbet af 
efteråret.

Vi krydser fingre for at vi får 
en hel sæson, der skal afslut-
tes med et brag af en opvis-
ning, når vi nu er blevet snydt 
2 år i træk. Opvisningen 2022 
vil blive lørdag den 2. april, og 
som sædvanlig vil der blive 
mulighed for at købe billetter 
i forsalg i ugen op til opvis-
ningen – ligesom vi naturlig-
vis vil være klar med salg af 
holdfotos, kaffe & kage, sunde 
grøntposer og slik mv. samt 

ikke mindst vores fantastiske 
amerikanske lotteri.
Hvis du som medlem, for-
ælder eller virksomhedsejer 
tænker at du gerne vil støtte, 
så tager vi gerne imod gevin-
ster til vores lotteri – kontakt 
Helle B. Kristensen på kasse-
rer-vonsild-gym@hotmail.dk 
for nærmere aftale. Sidste frist 
for aflevering af gevinster er 
fredag den 25. marts 2022.
Har du lyst til at være en del 
af kræfterne i bestyrelsen, eller 
vil du bare gerne give en hånd, 
med en praktisk opgave, i en 
velfungerende forening, så tøv 
ikke med at kontakte os – vi 
vil rigtig gerne have hjælp. 
Send en mail til vonsild-gym@
hotmail.dk 

Til sidst vil vi ønske alle i Von-
sild en glædelig jul og et godt 
nytår – på gensyn i Vonsildhal-
lerne i 2022.
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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)

Vonsild Badminton Klub
Vonsild Badminton Klub 
(VBK) er kommet rigtigt godt 
i gang efter start på sæsonen 
2021/2022.
Vi har indført et nyt system 
kaldet ”Conventus”, til styring 
af baner, kontingenter, mm., 
hvilket vi forventer os meget 
af, og som gerne skulle aflaste 
VBK’s, til enhver tids sidden-
de, kasserer en hel del.
En ny og meget bedre hjem-
meside er også blevet sat i 
søen. Hermed en opfordring 
til at besøge den: vonsild-
badminton.dk og rigtig god 
fornøjelse!

Tirsdag den 28. december 
2021 afholder VBK vores tra-
ditionelle julehyggedag, hvor 
man bare møder op og spiller 
med de fremmødte medlem-
mer og julehygger sammen i 
tidsrummet fra kl. 16:00 til ca. 
20:00.
Sæt også X i kalenderen til 
søndag den 13. marts 2022, 
hvor VBK afholder vores 
VUMS, som efterhånden løber 
af stablen for 32. gang.
VBK’s ungdomsafdeling har 
fået ny træner nemlig Klaus 
Bo Jensen, som tog udfordrin-
gen op, da vi stod og mang-

lede en træner til sæsonstart 
2021/2022. Klaus har fået en 
forrygende start på sin træner-
gerning, Han er entusiastisk, 
kreativ, vellidt og har et rigtigt 
godt tag på de unge, som er 
glade for ham som træner!
VBK ønsker Klaus rigtig god 
vind fremover!
VBK’s ungdomsafdeling består 
af 28 unge, og der kommer 
hele tiden flere til.

På vegne af VBK`s bestyrelse: 
Mogens Bygebjerg.

Årets juletræsfest arrangeret 
af Vonsild Håndboldklub blev 
afholdt i weekenden uge 45 
med stor succes. En masse 
børn med forældre og bedste-
forældre var mødt op til nogle 
hyggelige timer i hallen. 
Julemanden kom forbi og 
hyggede med børnene. 
Vonsild Håndboldklub takker 
for den store opbakning og 
alle de glade ansigter. 

Juletræsfest
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Fritidsklubben Valhalla har fået 
en fantastisk start efter coro-
natiden. Det er bare væltet ind 
med skønne og glade børn, 
både nye og gamle.
Tusind, tusind tak til alle 
jer, der valgte at hjælpe os i 
gennem coronatiden, det har 
betydet rigtig, rigtig meget.
Vi har fået gang i vores be-
søgsdage på Vonsildhave ple-
jehjemmet igen, og det er en 
total glæde i både de gamles, 
men også helt bestemt i vores 
hverdag. 
I december tager vi igen på 
osetur til Kolding Storcenter. 
Og vi glæder os til, at vi i år 
kan få vores årlige julefrokost.
Børnene sælger i denne tid 
julekalendere for Kolding Y 

Men’s klubber, og derved kan 
vi tjene lidt til Valhalla, som 
vi kan glæde hinanden med. 
Vi håber alle i Vonsild vil tage 
godt imod børnene, når de 
kommer rundt.

Åbningstider alle dage fra  

kl. 6.45 til skolestart OG igen 
efter skole og til kl. 17, fredag 
kl. 16. 

Tilmelding til Fritids- 
klubben Valhalla er på:  
www.valhalla-vonsild-if.dk 
eller på tlf. 26316644.

Valhalla

I nær fremtid vil der på sko-
lens udeområder i thermop-
last blive opmalet/påsvejset 
forskellige piktogrammer, 
der skal understøtte læring 
gennem leg. 
Der er således både tale om 
en talbane fra 1 til 100, en 
bogstavbane med alfabetet, et 
koordinatsystem, det periodi-
ske system m.v. der kan indgå 
i de forskellige fag i grund-
skolen. 
Piktogrammer har for elever-
ne på Specialcentret pikto-
grammer også en stor værdi i 
hverdagen, f.eks. billede af en 
cykel eller mooncar.
Traditionen med Luciaoptog 
af elever i 4.klasse vil igen 
blive gennemført. Muligvis vil 
det igen i år blive et udendørs 
optog, men det er endnu ikke 
endeligt fastlagt.
I profilfag er 5.klasserne i gang 

med at arbejde med drama 
som tema, og det vil kulmine-
re ved skolefesten i maj 2022. 
Det er besluttet, at skolefesten 
alene afvikles for elever og 
forældre i grundskolen og ikke 
for overbygningen.
Men for 9.klasserne vil der 
blive afviklet terminsprøver 
i uge 3 i 2022. Ved at rykke 
terminsprøverne til uge 3, er 
det muligt for skolen at flere af 
prøverne kan afvikles som on 
line prøver. Hermed bliver det 
en meget realistisk afprøvning 
af selve den skriftlige eksa-
mensafvikling, der vil ske i 
maj. 
Da eleverne også har gen-
nemført årsprøve i slutningen 
af 8.klasse, vil de dermed være 
godt rustet til eksamen.

Af: Kristian Dahl Bonde

Nyt fra Vonsild Skole

Efter vi har fået alt det 
økonomiske i Flagalléen på 
plads, er det nu blevet tur til det 
praktiske.

Arbejdsdag
Vi har brug for praktisk hjælp 
til montering af liner mv. på 
vores nye stænger, samt evt. 
maling af de resterende af vores 
gamle stænger. Dette vil foregå 

20. marts 2022. Af hensyn til 
forplejning beder vi jer tilmelde 
jer på flagalleen@vonsild-if.dk.

Opsætningsmøde
VI afholder opsætningsmøde i 
Sognehuset den 9. marts 2022, 
kl. 17.00. Denne aften fordeler vi 
opsætning og nedtagning af flag 
og stænger for de dage, flagal-
léen skal op igennem Vonsild. 

Vi beder om, at der deltager 
repræsentanter for 8. årgang 
på Vonsild Skole af hensyn til 
opsætning til konfirmationerne 
i Vonsild Kirke. 

Tilmelding er ikke nødvendigt. 
Hvis du ikke kan deltage på 
mødet, men gerne vil hjælpe, 
så må du meget gerne skrive til 
flagalleen@vonsild-if.dk.

Vonsild Flagallé

Den 28.oktober var der fuldt 
hus i brugsen, der igen havde 
arrangeret ølsmagning med 
mulighed for især at smage på 
juleøl. Samtidigt havde såvel 
slagterafdeling og delikatessen 
masser af lækre smagsprø-
ver, så butikken fik sig igen 
præsenteret fra sin bedste 
side. Personalet og bestyrelsen 
stod igen for udskænkning 
i boderne, og havde dermed 
god mulighed for at komme i 
kontakt med de besøgende. 
Der var ganske mange gen-
gangere i forhold til sidste 
gang, og det var overvejende 

mænd, der deltog. 
Da man havde erfaring for, at 
der ville være stor rift om bil-
letterne, var det annonceret, at 
billetterne ville blive solgt efter 
”først til mølle” princippet 
søndag d.10.oktober fra kl.7. 
Og der var udsolgt af samtlige 
billetter i løbet af 11 minutter. 
Allerede kl. 6.45 stod mere 
end 25 i kø for at sikre sig 
en billet, og nogle var mødt 
allerede før døren åbnede til  
bageren kl.6.30. 
Det var anerkendelsesværdigt, 
at det var uddeleren selv samt 
souschefen, der stod for salget, 

og dermed også havde den 
ubehagelige opgave at skulle 
fortælle til adskillige interesse-
rede, at der var udsolgt.
Og det er jo et dilemma om 
der f.eks. kun skal sælges til 
brugsens medlemmer og om 
man godt må købe en enkelt 
eller 2 billetter pr. hoved i 
køen eller man godt kan købe 
til sine naboer eller kamme-
rater. 
Der har hidtil ikke været tale 
om billethajer, der har ham-
stret billetter med henblik på 
videresalg. 

Af: Kristian Dahl Bonde

Stor interesse for ølsmagning
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Vonsild i vækst
Et nyt kvarter med 41 boliger 
på Rugvænget og Rapsvænget 
er nu klar til indflytning her 
i slutningen af 2021. Det er 
et kvarter af rækkehuse som 
lejeboliger i flere størrelser på 
henholdsvis 85 m2, 95 m2 og 
105 m2, som dermed har en 
god appel til en bred skare 
borgere.
I Vonsild Sogn var der 1.janu-
ar 2021 i alt 3314 indbyggere 
og det tal stiger i takt med at 
de nye kvarterer tages i brug. 
Havrevænget er snart fuldt 
udbygget, og et nyt område, 
Hasselhusene, – ligeledes med 
Blåbærvej som stamvej og 
med vejnavnene Hirsevænget 
og Amarantvænget – vil i løbet 
af 2022 også blive færdigt. 
Der er tale om 77 lejeboliger/
rækkehuse i størrelsen fra 71 
– 128 m2.

I løbet af 2022 kommer den 
store udvidelse med området 
Søholmparken, bestående af 
en dagligvareforretning og 
godt 100 lejeboliger, 55 senior-
boliger og 48 byggegrunde, 
hvoraf de fleste p.t. er solgt. 
Kvarteret kommer til at bestå 
af en stamvej og flere mindre 
stikveje. Elever fra Vonsild 
Skole er har deltaget i proces-
sen med at navngive vejene. 
Og det er da muligt, at de har 
skelet til muligheden for at 
opkalde en af stikvejene efter 
en af deres favoritlærere 😉.
Til forskel fra udstykningen 
her i Vonsild, er der ikke i den 
store udbygning i Dalby blevet 
placeret en dagligvareforret-
ning, hvilket måske også er 
medvirkende til en stærk stig-
ning af trafikken på Blåbærvej 
og Dalbyvej. 

Når den sydlige ringvej fra 
rundkørslen ved Ødisvej til 
Skartved bliver færdig, er det 
estimeret, at den skal kunne 
bære op til omkring 4000 biler 
i døgnet. Ringvejen bliver som 
udgangspunkt opført som 
facadeløs vej uden udkørsel 
fra enkeltejendomme.

Af: Kristian Dahl Bonde 

Vonsild Forsamlingshus' aktiviteter
Arrangementer 2022

halvårlige aktivitetshjul

19. januar Fællesspisning

16. februar General- 
forsamling

11. marts Børnedisko

23. juni Sankt Hans i 
Mindelunden

Aktivitetshuset Catolha-
vegyden er nu åbent for alle 
seniorer i Kolding Kommune. 
Vi har afholdt indvielsesfest 
og Åbent Hus, så nu er vi klar 
til aktiviteter alle ugens dage. 
Motionsrummet er også klar, 
og der er allerede mange hold 
i gang med at træne. 
Aktivitetsplanen er ved at 
komme på plads, så kom en-
delig forbi Aktivitetshuset og 
se om der er noget, du kunne 
tænke dig at deltage i.
Alle er velkomne til at komme 
med ideer og forslag til nye 
aktiviteter!

Det er frivillige, der står for 
aktiviteterne i samarbejde 
med aktivitetskonsulenterne. 
Vi har brug for mange frivilli-
ge, der har lyst at være med til 
at planlægge og hjælpe til ved 
arrangementer og andre små 
opgaver i huset.
Har du lyst til at høre mere 
om opgaverne som frivillig, så 
kontakt endelig 
Aktivitetskonsulent Maria 
(21728614, marne@kolding.
dk) eller Bente (51526004, 
besu@kolding.dk)

Aktiviteter:
Hver uge er der faste aktivi-
teter, som alle er velkomne til 
at deltage i, bl.a. gymnastik, 
nørkleri, madhold, hyggesnak, 
gåture, kortspil og dart. 

Der er foreslået følgende nye 
aktiviteter, som endnu ikke er 

i gang: Læsegruppe, senioryo-
ga, billard, keglebillard
Sig endelig til, hvis du har lyst 
til at være med til en af disse 
aktiviteter.

Kommende arrangementer:
Fredag d. 3. december  
kl. 14.00: Vi synger julen ind 
med fællessang. Nienke Kan-
zler spiller for ved klaveret.  
Ingen tilmelding, du skal bare 
møde op og tage din sangglæ-
de med. Kaffe og æbleskiver 
kan købes. 

Onsdag d. 8. december  
kl. 12.00: Julefrokost med un-
derholdning ved Jørgen Vind.  
OBS på tilmelding senest den 
1. december. Pris: 150 kr.

Torsdag d. 13. januar  
kl. 14.00: Nytårsmatine med 
bobler og underholdning ved 

gårdmusikanterne Basseral-
le. Tilmelding senest den 17. 
december. Pris: 50 kr. inkl. 1 
genstand. 

Fastelavnsfest i februar.  
Se nærmere opslag i aktivi-
tetshuset.

Der er plads til ca. 65 personer 
til hvert arrangement, derfor 
er tilmelding nødvendigt. 
Betaling ved indgangen, enten 
kontant eller mobilepay. Til-
melding foregår på listen i hu-
set eller til Maria på 21728614,  
marne@kolding.dk 

Hold øje med opslag i Akti-
vitetshuset, i Ugeavisen og i 
Rundt om Vonsild.

Vi glæder os til at byde  
jer alle velkommen i  
Catolhavegyden 19. 

Velkommen i aktivitetshuset Catolhavegyden

Børnedisco
Den 8. oktober kunne vi i  
Vonsild Forsamlingshus afhol-
de vores første børnediscofest, 
hvor der med stor opbakning 
blev afholdt discofest fordelt 
på 2 hold, 0.-2. klasse og 3.-5. 
klasse. 200 børn festede, dan-
sede og hyggede sig til god 
musik fra DJ Good Vibez.
Vi glæder os allerede nu til 
næste børnedisco, som bliver 
den 11. marts 2022.
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Vonsild Løbeklub afholdt d. 
11. september med stor succes 
dette års Vonsildløbet. Det var 
en fantastisk dag med stor 
opbakning fra klubben, både 
i form af en masse deltagere 
og hjælpere. Vi vidste godt, at 
der var en del andre store løb 
den dag, men valgte alligevel 
at gøre det til en realitet. Og 
trods de andre løb mødte vi 
stor opbakning med 50 delta-
gere. 
Poul Fremmelev bød vel-
kommen og fortalte lidt om 
løbeklubben. Suzet stod for 
en rigtig flot opvarmning, 
som gav os varmen. Derefter 
blev der kaldt til start hvor 10 
km-løberne blev sendt afsted 
først. Det var en smuk tur ud 
mod Svanemosen. Turen viste 
sig at være på 10,8 km. Der 
var flest der løb på 5 km ruten, 
som var en tur rundt i Vonsild. 
Der var flotte præmier fra nær 
og fjern og der blev trukket 
heldige vindere blandt de 
løbende deltagere. Alle kom 
i mål, med stort smil - og der 

var flot opbakning af venner, 
familier og lokale i målom-
rådet. Vi er meget glade og 
stolte, og synes det var en fan-
tastisk formiddag. Så selvføl-
gelig har vi allerede planlagt 
det næste store løb som bliver 
søndag d. 3. april 2022. Nåede 
du ikke med sidst, er chancen 
der nu. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 
Hvis der skal trænes forud for 
løbet, mødes vi ved Brugsen 

og løber tirsdage kl. 17.00, 
onsdage kl. 17.00 torsdage 
kl. 17.00 og lørdage kl. 08.30 
For mere information om de 
forskellige hold og tempoer 
- besøg vores Facebook side 
”Vonsild Løbeklub”. Det er 
gratis at deltage. 

På løbeglade gensyn  
Vonsild Løbeklub.

Vonsild LøbeklubAktivitetshuset for seniorer på  
Catolhavegyden er indviet
Fredag d. 8/10 blev det ny-
renoverede aktivitetshus for 
seniorer indviet med både 
festtale, tyrolermusik, fadøl og 
helstegt pattegris, så alle sejl 
var sat til.
Åbningen blev afviklet i 2 om-
gange – formiddag og igen om 
eftermiddagen, så i alt kunne 
150 (2 x 75) interesserede 
komme med til begivenheden.
Viceborgmester og formand 
for kommunens seniorud-
valg Søren Rasmussen bød 
velkommen og udtrykte sin 
glæde over, at aktivitetshuset 
nu igen kunne danne ramme 
om forskellige aktiviteter for 
seniorer i Vonsild.
For at skabe en rigtig god 
stemning blandt deltagerne 
var der hyret et 4 mands band 
fra Skive, som iklædt lederho-
sen og hatte underholdt med 
tyrolermusik og smålumre vit-
tigheder. Der blev også ”sejlet 
op ad åen” både siddende og 
stående.

Såvel det kulinariske trakte-
ment som underholdningen 
faldt rigtig godt i de fremmød-
tes smag, og de festligt ud-
klædte aktivitetskonsulenter 
var strålende som værtinder.
Der er i de nye rammer skabt 
gode rammer for både fysisk 
aktivitet og for samvær om-
kring madlavning m.v.
Med sin centrale placering i 
Vonsild umiddelbart op ad 
Vonsild Hallen med gode par-

keringsforhold er beliggenhe-
den optimal, så der er al mulig 
grund til at glæde sig over, at 
aktivitetshuset nu igen bliver 
en aktiv del af hverdagen i 
Vonsild.
Foreløbigt vil det være kom-
munalt ansatte, der står i 
spidsen for aktiviteterne, men 
det er planen, at der på sigt 
nedsættes et brugerråd. 
Aktivitetskonsulent Bente 
Suni oplyser således, at der 
allerede nu er flere hold i 
gang med hækling, nørkleri, 
kortspil, pool, dart, stolegym-
nastik, gå-klub og fitness-træ-
ning i et veludstyret motions-
rum. 
Endvidere er aktivitetskonsu-
lenterne meget interesserede i 
at modtage brugerønsker om 
yderligere aktiviteter.

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
Sekr. Frank Feldborg, 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
Charlotte Thorlak Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . 6146 1472
Charlotte_thorlak@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. Michael Løhde Karlsen, Vestervænget 48 
tignum@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. Lotte Grønne, Teglvænget 58

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

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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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

v/Ivan Hansen, Hjarupvej 19, 6000 Kolding
Tlf. 24 83 24 39
mail@bygningssnedkeriet.dk, www.bygningssnedkeriet.dk
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v/Ivan Hansen, Hjarupvej 19, 6000 Kolding
Tlf. 24 83 24 39
mail@bygningssnedkeriet.dk, www.bygningssnedkeriet.dk
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Telefon 7510 2070
Online booking: www.exohair.dk

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

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
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

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

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

�

����������������
������������������������
�����������������������������

����
�	������������������

�����������������������
�����������

����
�������������
��

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

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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