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Den første tirsdag i måneden 
mødes vi kl. 10.00 på 
Vonsildhave til en dejlig guds-
tjeneste efterfulgt af kaffe, kage 
og hyggesnak omkring bordene. 
Ældre fra eget hjem er hjertelig 
velkommen til gudstjenesterne 
på plejehjemmet. 

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 musikguds-
tjeneste 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
• søndag d. 27. marts kl. 14-17

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

Næste rytmisk voksenkor er 
gospelsang i april og maj - med 
koncert 2. pinsedag. 
Korprøverne er: 
• torsdag 28. april kl. 19:30-21:00
• torsdag 5. maj kl. 19:30-21:00
• torsdag 19. maj kl. 19:30-21:00
• torsdag 2. juni  kl. 19:30-21:00
• mandag den 6. juni kl. 14-17

Gudstjenester på 
Vonsildhave den første 
tirsdag i måneden 

Gudstjenester 
på Vonsildhave 

Rytmisk 
Voksenkor
Musikgudstjeneste 
søndag d. 27. marts kl. 16.
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Hvem laver de små fine 
strikkede dåbsklude som bliver 
brugt ved barnedåb i kirken?
Hvem laver udsmykning til 
kirken ved højtiderne? 
Hvem laver julepynt til årets 
julebasar?

Det gør de skønne damer i 
vores kreativ-café! 
Der bliver både strikket, hæklet, 
hygget, klippet og klistret, og 
der er også plads til dig! Så har 
du lyst til at være med omkring 
bordet, og har du måske selv 
en masse kreative ideer, så mød 
op i sognehuset og vær med til 
vores hyggelige samvær.
Kontaktperson: Eva Jespersen: 
eva.jenskr2@gmail.com

Anden onsdag i måneden 
kl. 15-17 i Sognehuset

KreativCafe i Vonsild Kirke

Kvinde-mandegruppen er 
et skønt fællesskab for alle 
aldre. Her mødes man omkring 
foredrag, udflugter og samtaler. 
Man kan vælge at deltage i et 
enkelt af arrangementerne eller 
måske dem alle.

Programmet for foråret 2022:
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. 

Kvinde – mandegruppen 
i Vonsild
Programmet for 
foråret 2022

Efter rundvisningen 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).
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Vil du gerne lære at synge, tjene 
en lille skilling og være med i et 
berigende musikalsk fælleskab? 

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 synger til gudstjeneste 
i kirken ca. en gang om 
måneden, som regel er det om 
søndagen, nogle gange om 
formiddagen nogle gange om 

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

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 

Vonsild Kirkekor
Øver torsdage 
kl. 15:15-16.15 

Tirsdage kl. 10 
i Vonsild Kirke

Babysalmesang

får man et beskedent beløb 
baseret på alder og anciennitet. 
Tilmelding til organist Agnethe 
Melchiorsen: agnetheorganist@
gmail.com

usikalske 
aktiviteter
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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. 

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.

Mandage kl. 15-16

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. 

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 

Datoer: 
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

voksen, børn spiser gratis. 
Datoer: 
Tirsdag d. 29. marts kl. 17.30 
- Lasagne
Tirsdag d. 26. april kl. 17.30 
- PizzaSnegle
Tilmelding pr. mail til: tilmel-
ding.vonsildkirke@gmail.com

SøndagsSang med 
Sigurd og Nienke

TirsdagsToner 

Spirekor 
for børn i 
2.-4. klasse 

Syng med bamsen Sigurd

Sidste tirsdag i måneden
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Siden nytår har 3. klasserne 
fra Vonsild skole øvet årets 
påskespil. Der er fundet 
roller, øver replikker og sange 
og palmesøndag er de klar til at 
vise, hvad de har lært for familien 
og menigheden. Vi glæder os 
til at byde indenfor til en festlig 
indledning på påskens dage. 

Påsken i 
Vonsild 
Kirke 
Palmesøndag
kl. 09:30 og kl. 11.00

 Vi samles til en stemningsfuld 
gudstjeneste i vores smukke 
kirkerum og herefter er der 
fællesspisning ved langbordet i 
kirkerummet. Deltagelse i den 
efterfølgende fællesspisning 
koster 125 kr. 
Tilmelding til: tilmelding.
vonsildkirke@gmail.com

Skærtorsdag 
Kl. 17:00 i Vonsild Kirke 

I år afholdes langfredagsguds-
tjenesten i Brændkjærkirken. 
Vi har indgået et samarbejde 
om at markere Langfredag med 
musik, sang og læsninger.

Fest for opstandelse – for 
sandelig, han er opstanden! 
Sådan lyder det påskedag, når 
vi med musik og salmer vil 
markere kirkens største festdag. 
En fest for opstandelsen – en 
fest for at livet sejrer og Jesus har 
overvundet det mørkeste mørke. 

Langfredag 

Påskedag

Afholdes kl. 10.30 
i Brændkjærkirken

Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med på-
skefortælling, påskeægsjagt og 
masser af skøn sang, rytme og 
dans. Derudover håber vi, at vi i 
år endelig kan invitere dåbsbørn 
fra årgang 2018 i kirken for at 
hente deres børnebibel. 
Tilmelding pr. mail til: 
tilmelding.vonsildkirke@gmail.com

Mandag d. 18. April 
kl. 10.30

2. påskedag
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Festlig sommerafslutning for 
alle vores børneaktiviteter 
med en familiegudstjeneste og 
efterfølgende grill-hygge på 
plænen ved sognehuset. Inde i 
Kirken synger vi vores yndlings-
sange og lytter til historien om 
Jesus, der stiger til himmelen. 
Herefter går vi i sognehuset til 
grill, hygge, leg og is.

Kristi 
Himmel-
fartsdag 
Torsdag d. 26. Maj 
kl. 10.30

Igen i år flytter vi bededags-
gudstjenesten til torsdag 
kl. 19.30 hvor vi med 
musik, sang og læsninger 
afholder en stemningsfuld 
aftengudstjeneste. 

Efter gudstjenesten går vi i 
sognehuset, hvor vi spiser 
hveder sammen. 

Bededag og 
stemningsfuld
aftenmusik 

Frivillig i Vonsild Kirke 

Torsdag d. 13. maj 
kl. 19.30

Kunne du tænke dig at være en 
del af den gruppe, som sørger 
for, at alle vores aktiviteter i 
Vonsild Kirke kan lykkes? 
Vi har brug for hænder til 
mange forskellige opgaver. 
Vil du brygge kaffe til 
gudstjenesterne? 

Hjælpe til ved en af vores 
mange arrangementer? 
Lange pizzaer over bordet til 
pizzagudstjeneste? 
Eller måske være klar med grill 
og pølser til TirsdagsToner? 
2 gange om året mødes vi og 
fordeler opgaverne imellem os. 
Derudover mødes vi til fælles 
udflugt en gang om året. Næste 
gang vi mødes og fordeler 
opgaverne er søndag d. 29. maj 
kl. 8:30

Vi har brug for ekstra  
hænder i Vonsild Kirke
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I år ser det ud til at vi endelig 
kan afholde konfirmationer 
i foråret! Det glæder vi os 
uendelig meget til. Ved alle 
konfirmationer kan der 

afleveres telegrammer og roser 
i sognehuset. Vi opfordrer til 
at større buketter og gaver 
afleveres privat. 

Årets konfirmationer i Vonsild Kirke
Nuværende datoer for  
konfirmation i Vonsild

1. maj 
Andreas Kraak Lassen
Anna Juul Eliassen
Anne Terp Sørensen
Caroline Møgelvang Haysen
Sebastian Bloch Klinge
Sissel Møller

7. maj 
Cecilie Dalgas
Ida Wiechmann Aaskov
Kaya Funk Eppler
Kristian Klüver Gosvig

Marcus Nyhøj Olsen
Mathias Gaarde Lindholst
Noah Erlandsen
Noah Arildsen Petersen
Niels-Peter Tersløse
Patrick Djerf Sørensen
Simon Ceran Brodersen
Sophie Vittrup Zoega

8. maj 
Nicklas Geerthsen
Alexander Ryberg Mørch Nielsen
Laura Kure Hastrup

Otto Bygebjerg Størzer
Silje Caroline Lunding 
Enggaard
Silke Fyhn Heinze

1. maj Ødis
Anna Clement Fuglsang 
Svendsen
Daniel Christian Hansen
Jonas Larsen
Jonas Bull Thomsen
Johanne Eleonora Schweitz



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
Agnethe Melchiorsen
Tlf. 42 68 27 71
agnetheorganist@ gmail.com

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

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

Dato Tema Tidspunkt

Søndag d. 6. marts 1.s.i.fasten 10:30 

Søndag d. 13. marts 2.s.i.fasten 10:30

Søndag d. 20. marts 3.s.i.fasten 10:30

Søndag d. 27. marts
Musikgudstjeneste 
med voksenkoret

16:00

Søndag d. 3. april Maria bebudelses dag 10:30

Søndag den 10. april Palmesøndag med påskespil 
9:30/
11:00

Torsdag d. 14. april
Skærtorsdag med 
fællesspisning i Kirken

17:00

Fredag d. 15. april
Langfredag foregår isamarbej-
de med Brændkjærkirken og 
afvikles i Brændkjærkirken

10:30

Søndag d. 17. april Påskedag 10:30

Mandag d. 18. april
2.påskedag Dåbsjubilæum 
særligt for årgang 2018

10:30

Søndag d. 24. april 1.s.e.påske 10:30

Søndag d. 1. maj
2.s.e. påske 
Konfirmation (Se nærmere 
om konfirmation i bladet)

10:30

Lørdag d. 7. maj
Konfirmation: (Se nærmere 
om konfirmation i bladet)

10:30

Søndag d. 8. maj
3.s.e. påske 
Konfirmation (Se nærmere 
om konfirmation i bladet)

10.30

Torsdag d. 12. maj
Bededag Aftengudstjeneste 
med kirkekoret

19:30

Søndag d. 15. maj 4.s.e.påske 10.30

Søndag d. 22. maj 5.s.e.påske 09:00 Iben

Torsdag d. 26. maj

Kristi himmelfartsdag 
Familiegudstjeneste med 
efterfølgende grill på plænen 
bag sognehuset

10.30

Søndag d. 29. maj 6.s.e.påske. 10.30 

Søndag den 5. juni Pinsedag 10:30

Mandag den 6. juni 2. pinsedag Musikgudstjeneste 16.00
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Nu kommer foråret!

Nyt tøj til 
de frivillige

Og dermed også Vonsild 
Gymnastikforenings opvis-
ning. Vi holder opvisning 
lørdag den 2. april 2022. Dø-
rene åbnes kl. 09.00 og der er 
indmarch kl. 09.30.
Vi har glædet os til endelig at 
vise hvor dygtige vi er i Vonsild 
– især efter 2 års pause hvor 
Coronaen har sat alting på 
pause, herunder også vores 
træning i perioder.
Til vores opvisning vil der 
som altid være mulighed for 

Vonsild Gymnastikforening 
har sidste år søgt Fonden for 
Fynske Bank om en donation 
til køb af nyt fritidssæt til alle 
frivillige i Vonsild Gymnastik-
forening. På grund af Corona 
har vi valgt at udsætte dette 
køb til i år og nu er det endelig 
lykkedes, efter ihærdigt arbej-
de af vores 2 bestyrelsesmed-
lemmer Christina Bjernemose 
og Suzet Skovby, at få skaffet 
en dragt, der kan fås både i 
børne- og voksenstørrelser. 
Når dette skrives, mangler vi 
stadig nogle få dragter som 
er i restordre, men hovedpar-
ten af alle frivillige i Vonsild 
Gymnastikforening har fået 
deres dragt. Vi siger stor tak til 
Fonden for Fynske Bank. 

at købe lidt godt til ganen, 
både kaffe/the og kage som 
sælges i hallen, slik, sodavand 
og franske hotdogs kan købes 
i cafeen i foyeren – og vi har 
naturligvis også i år vores lot-
teri med mange fine gevinster.
Hvis du tænker, du kender 
en der kunne have lyst til at 
sponsorere en gevinst eller 
to, så tøv ikke, men tag fat i 
vedkommende – alle gevinster 
er velkomne, og overskuddet 
går til endnu bedre redskaber 

og udstyr til alle vores børn og 
unge i Vonsild – og selvfølgelig 
også de voksne gymnaster. Du 
kontakter Helle Back Kristen-
sen på 22797556 eller 
kasserer-vonsild-gym@hot-
mail.dk for aftale om gevinster. 
Sidste frist for aflevering er 
fredag den 25. marts 2022. 
Der vil som altid være forsalg af 
billetter i ugen op til opvisnin-
gen – se mere på www.vonsild-
gymnastik.dk når tiden nærmer 
sig samt på opslag i hallen. 
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Julestævne i 
Vonsild 
Badminton Klub
Vonsild Badminton Klub har 
afholdt vores traditionelle 
julestævne søndag den 21. de-
cember 2021, hvor der i alt var 
26 deltagere. Vi havde en sjov 
og god dag, og alle gik hjem 
med en vundet and, nogle 
endda også med rødvin. En 
god og livlig dag for alle, hvor 
man ikke spillede under 3 
kampe, efter endt lodtrækning 
af ens makker. Som sædvanlig 
havde vi også pakket nettene 
ind i brunt indpakningspapir, 
og forsynet dem med helium-
fyldte balloner i alle regnbu-
ens festlige farver. Traditionen 
tro serverede VBK også kaffe 
og the, samt lune æbleskiver, 
som afslutning inden jul.
Søndag den 27. december 
2021, havde VBK fornøjelsen af 
at indbyde vore medlemmer til 
en traditionsrig julehyggedag, 
hvor der var i alt 27 deltagere. 
Her blev der spillet julehygge-

badminton på kryds og tværs, 
til alle deltageres fornøjelse, 
hvor der indimellem blev 
skiftet makkere.  For begge ar-
rangementers vedkommende, 
var der som sædvanlig gratis 
deltagelse.
VBK’s ungdomsafdeling 
afholder VBK-dag søndag den 
27. februar 2021. Træner Claus 
står for arrangementet, så 
derfor tilmelding hos ham. Vi 
håber, at alle børn kan deltage, 
og at det også i år bliver en 
rigtig sjov og hyggelig dag.
For indeværende år har VBK 
allerede afholdt hele 2 besty-
relsesmøder, hvilket indikerer, 
at der nu endelig er ved at 
komme gang i mange arran-
gementer og nye tiltag for 
vores forening efter Covid-19.
Vores generalforsamling  
afholdes torsdag den 24. fe-
bruar 2022.
VUMS’en afholdes søndag 

den 13. marts 2022, som sæd-
vanlig i uge 10.
Hermed en opfordring til alle 
vore medlemmer om at tilmel-
de sig begge arrangementer, 
og dermed møde talstærkt op. 
Tilmeldingerne bliver opslået 
på opslagstavlen i hallen, og er 
synliggjorte på vores hjemmesi-
de: www.vonsildbadminton.dk

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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DBU Fodboldskole - 
i år en kortere udgave 
for de yngste
Traditionen tro afholder 
Vonsild Fodbold Klub fod-
boldskole i uge 26. 

Når I tilmelder jeres børn til 
DBU's Fodboldskole i Vonsild, 
kan I forvente den samme 
gode kvalitet og højt humør 
som har karakteriseret fod-
boldskolen i mange år.

Men der er også noget, der er 
anderledes. Mange har ønsket 
en lidt kortere fodboldskole 
for de yngste (årgang 2015 og 
2016). Det bliver derfor muligt at 
tilmelde disse 2 årgange en kor-
tere og billigere fodboldskole.

Uanset om det er den van-
lige fodboldskole eller den 
kortere udgave, jeres børn og 
unge skal deltage på, så vil vi 
opfordre jer til at tilmelde jer 
allerede nu, for at sikre billet 
til vores fodboldskole i tide.

Køb din billet her:
 https://fodboldskole.dbu.dk

På fodboldskolen får du:
• 5 dage (3 dage) med fod-
boldtræning fra kl. 9 - 15
• Tøjpakke fra Hummel
• SELECT TALENTO-bold
• Drikkedunk
• Diplom

Prisen for det hele er 899 kr. 
(649 kr.) indtil 5. maj 2022. Her-
efter er prisen 999 kr. (749 kr.)
(Oplysningerne i parentes 
gælder den korte fodboldskole 
for de yngste)

Ved spørgsmål kontakt 
Jacob
Mobil 20220788
Mail Jacob.gosvig@gmail.com
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1000 mennesker VM i 
firmafodbold

Vores projekt ”1000 men-
nesker” i Vonsild FK med en 
kunstgræs- og aktivitetsbane 
til hele byen er nu tæt på mål. 

Kunstgræsbanen bliver en 
8-mandsbane, som skal 
ligge på den gamle lysbane, 
se billede. Banen har kostet 
noget mere end de traditionel-
le kunstgræsbaner, fordi det 
er en speciel miljøbane, hvor 
infill er lavet af sukkerrør og 
ligner grønt krydderi. Infill på 
banen er ikke lavet af bildæk, 
som mange andre kunstgræs-
baner er. Vi er blandt nogle af 
de første i Danmark, som får 
sådan en bane. 

Kunstgræsbanen står klar ca. 1. 
juni 2022, hvor der selvfølgelig 
skal være indvielse og fest. 
 

Vores aktivitetsbane er næsten 
i mål. Vi forventer den står klar 
i august 2022. Vi fik et sponso-
rat på kr. 200.000 fra Salling/
Bilka Kolding for ca. en måned 
siden til aktivitetsbanen, som 
nu gør at det kan blive en 
realitet. Det er nu kun ganske 
få midler vi mangler, hvor vi 
håber at de lokale sponsorer i 
Kolding vil hjælpe os. 
 
Det er også meningen, at han-
dicapfodbold skal starte her til 
sommer. Vi mangler dog nogle 
trænere og holdledere, som vil 
være med til at sætte det hele 
i gang. Hvis du er interesseret 
så kontakt Jacob Gosvig i VFK. 

Sportslig hilsen
Jacob Gosvig

Vonsild Fodbold Klub inviterer 
til VM i firmafodbold fredag d. 
17. juni 2022. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. Der er lagt 
op til en hyggelig eftermiddag/
aften i selskab med kollega-
er og modspillere fra andre 
firmaer.
Der bliver spillet 7-mands 
fodbold. I kan tilmelde jer i en 
A- og B-række samt en Ve-
teran-række (+50). På stævnets 
hjemmeside kan du læse alt om 
reglerne og det er også her, du 
tilmelder jer.
Tilmelding og betaling senest 
d. 1. juni.
Program og spilleplan finder 
du også på hjemmesiden når 
tilmeldingsfristen er udløbet, og 
hjemmesiden opdateres med 
resultater på stævnedagen.

https://vmifirmafodbold.web-
node.dk/
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Nyt fra skolen
Afdelingsleder Jakob An-
dersen oplyser, at både 8. og 
9.klasserne efter terminsprø-
verne afvikler projektopgave, 
hvor arbejdsformen for ele-
verne er anderledes, og hvor 
de nye Maker Space faciliteter, 
hvorfra der kan udprintes 
tre-dimensionelt, har givet 
helt nye perspektiver.
Til sommer skal der for første 
gang afvikles afgangsprøve for 
8.klasses elever i de obligato-
riske valgfag. Skolen har haft 
tradition for at mange elever 
i 9.klasse med flotte resulta-
ter er gået op til prøve i de 
praktiske fag (madkundskab, 
håndværk& design).
Hvad angår traditioner, så 

afvikles der igen for indskoling 
og mellemtrin fastelavn med 
udklædning og tøndeslagning, 
og til sommer bliver der igen 
skolefest.

Luciaoptoget (se billedet) 
måtte grundet omstændig-
hederne i december atter 
afvikles udendørs, men det 
var en stor fornøjelse igen at 
overvære et meget vellykket 
optog af eleverne fra 4.klasse 
under kyndig ledelse af en 
medarbejder fra kirken og en 
musiklærer med guitar, der 
kunne sprede juleglæde både 
til såvel hovedskolens som 
specialskolens elever og de 
fremmødte forældre. Ydermere 

var luciaoptoget på besøg ved 
pavillonerne og ved Vonsildhave.
I juni måned, hvor der er 
mundtlig eksamen for 9.klas-
serne, afvikles der ”sommer-
skole” hvor skoleskemaet er 
suspenderet, og den enkelte 
lærer har mulighed for at have 
klassen hele dagen. Dette 
giver mulighed for mange ”ud 
af huset” aktiviteter, så skolens 
elever vil her være meget syn-
lige i bybilledet i skoletiden.
I den sidste uge op til som-
merferien afvikles igen 
”kroppen i skolen”, og her er 
der især for de kommende 
7.klasser et samarbejde med 
Ødis Skole.

Af: Kristian Dahl Bonde
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Terminsprøverne i januar 
afviklet med succes

Perioden med corona-restrik-
tionerne har givet meget øget 
planlægningsarbejde for le-
delsen, og begrænsninger for 
hvad børnene kunne tilbydes.
Nu er der lykkeligvis igen fra 
1.februar blevet mere ”nor-
male” tilstande, hvor eleverne 
igen kan vælge interessebeto-
net aktivitet i SFO-tiden. Det 
er naturligvis noget de 163 
tilmeldte elever sætter stor 
pris på.
Fra 1.april starter der igen 
glidende overgang (GLO), 
hvor børnene fra flere kom-
munale institutioner starter på 
Vonsild Skole. Hovedparten af 
børnene kommer dog fra de 
2 nærliggende institutioner, 
Sanseslottet og Hoppesvej. 
De vil blive opdelt i 2 grup-
per med hvert sit stamlokale, 
hvortil der er investeret i nye 
møbler. 
Et informationsmøde, hvor 
skolen præsenterer sig for for-
ældrene, afvikles d.22.februar.

Af: Kristian Dahl Bonde

Terminsprøverne er en gene-
ralprøve for eleverne, så de er 
mere trygge, når de til maj skal 
til skriftlig eksamen.
Gennem de senere år er 
prøverne i meget stort omfang 
blevet digitaliseret, og derfor 
kunne elever, der var i isola-
tion grundet corona, deltage i 
prøverne hjemmefra.
Der er også i øget omfang ta-
get hensyn til elever med læ-
seudfordringer, så de tildeles 
ekstra prøvetid. Derfor er der 
behov for at afvikle prøverne 
i separate lokaler, og hertil er 

minihallen og klublokalerne 
på 1.sal yderst velegnede. 
Ydermere har skolen anskaffet 
støjskærme, for at optimere 
forholdene omkring prøverne 
(se billedet).
Jeg havde fornøjelsen af at 
fungere som tilsyn, og glæde-
de mig over, hvor efterretlige 
eleverne var, hvilket var et 
tydeligt tegn på, at faglærer-
ne havde klædt deres elever 
grundigt på og sat dem ind i 
de regler, der skal følges i en 
prøvesituation.

Af: Kristian Dahl Bonde

Nyt fra
SFO’en 
(skolefritidsordningen)
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Aktivitetshuset Catolhavegy-
den er åbent for alle seniorer i 
Kolding Kommune. Hver uge 
er der faste aktiviteter, som 
alle er velkomne til at deltage 
i. Derudover er der løbende 
forskellige fælles arrange-
menter som musik, foredrag 
m.m. – hold øje med Rundt 
om Vonsild, Ugeavisen eller se 
opslag i Aktivitetshuset.

Nye aktiviteter
Flere af jer ønsker nye akti-
viteter, bl.a. en læsegruppe, 
senioryoga og pool. Er det 
noget, du kunne tænke dig 
at være med i, så kig forbi og 
få en snak med en af akti-
vitetskonsulenterne. Alle er 
velkomne til at komme med 
idéer og forslag til nye aktivi-
teter. 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 aktivitets-
konsulenterne, Tina (29 66 84 
50/ tinreh@kolding.dk), Maria 
(21 72 86 14 / marne@kolding.
dk) eller Bente (51 52 60 04 / 
besu@kolding.dk).

Kommende arrangementer

Fredag den 4. marts 
kl. 14.00-15.30
Fredagssang med Nienke 
Kanzler, som spiller for ved 
klaveret.  Ingen tilmelding, du 
skal bare møde op og tage din 
sangglæde med. Kaffe og brød 
kan købes. 

Torsdag den 17. marts 
kl. 13.00-15.00
Kom og giv din mening til 
kende, så giver vi kaffe og 
kage. Aktivitetskonsulenterne 
byder ind til et møde, hvor vi 
har brug for netop dine ord, 
tanker og meninger. Vi sætter 
fokus på, hvordan vi fortsat 
tiltrækker nye brugere i huset, 
hvad der skal til for at folk har 
lyst til at komme, og hvad der 
er vigtigt for dig som bruger af 
aktivitetshuset. Vi håber, at du 
har lyst til at være med denne 
dag og give dit bidrag til at ak-
tivitetshuset på Catolhavegy-
den er stedet, hvor seniorer i 
Vonsild og omegn har lyst til 
at mødes. Tilmelding senest 
mandag den 14. marts.

Onsdag den 30. marts 
kl. 9.30-12.30
Påskedekoration ved Lise
Mød op til en hyggelig og 
kreativ formiddag, hvor du 
kan lave din egen påskede-

koration. Lise hjælper med 
fif, kreative indspark og gode 
ideer. Du skal selv medbringe 
mos, diverse påskepynt, for-
årsblomster f.eks, perlehyan-
cinter, mini påskeliljer o.lign. 
hvor jorden er skyllet fra. Der 
er mulighed for at købe kaffe 
og brød for 20 kr.

Fredag den 1. april 
kl. 14.00-15.30
Fredagssang med Nienke 
Kanzler, som spiller for ved 
klaveret.  Ingen tilmelding, du 
skal bare møde op og tage din 
sangglæde med. Kaffe og brød 
kan købes. 

Onsdag den 6. april 
kl. 14.00-16.00 
Forårsmatineé – Underhold-
ning ved gårdmusikanterne 
Basseralle
Tilmelding senest den 25. 
marts Pris: 60 kr. Der kan kø-
bes kaffe/vand/øl og kage.

Fredag den 6. maj 
kl. 14.00-15.30
Fredagssang med Nienke 
Kanzler, som spiller for ved 
klaveret.  
Ingen tilmelding, du skal bare 
møde op og tage din sang-
glæde med. Kaffe og brød kan 
købes. 

Velkommen i
Aktivitetshuset Catolhavegyden
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Aktiviteter

Torsdag d. 19. maj 
kl. 10-13
Foredrag ”Humor er livselik-
sir” med Henning Hansen, 
foredragsholder og skuespil-
ler fra ”Det rullende teater”. 
Henning fortæller anekdoter 
med udgangspunkt i eget liv, 
Jørgen Ryg, Storm P. m.fl. og 
han siger: ” Du går hjem med 
et smil på læben og gode 
oplevelser rigere!”
Foredraget varer til kl. 12.00. 
Herefter er der fælles frokost 

med smørrebrød. Pris pr. billet 
inkl. 2 stk. smørrebrød samt 
én genstand 100 kr. Tilmelding 
senest torsdag den 12. maj.

Fredag den 3. juni 
kl. 14.00-15.30
Fredagssang med Nienke 
Kanzler, som spiller for ved 
klaveret.  Ingen tilmelding, du 
skal bare møde op og tage din 
sangglæde med. Kaffe og brød 
kan købes. 

Tilmelding til arrangementer:
Der er plads til ca. 65 personer 
til hvert arrangement, derfor 
er tilmelding nødvendigt, 
medmindre andet angives. 

Betaling ved indgangen, 
enten kontant eller mobilepay. 
Tilmelding foregår på listen i 
huset eller til Tina 29 66 84 50 
/ tireh@kolding.dk 

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl. 9-12 
Små hold træner i 
træningsrummet

Kl. 9-11 
Små hold træner i 
træningsrummet

Kl. 9-11
Små hold træner i 
træningsrummet

Kl. 9-11
 Små hold træner i 
træningsrummet

Kl. 9-12 
Små hold træner i 
træningsrummet

Kl. 9.30
Stolegymnastik 

Kl. 9.30
Gå-pigerne.

Kl. 9.30
Nørklehold 

kl. 11-14
Mister-klubben 

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 
Mad
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I Vonsild Sogn er befolknings-
tallet i henhold til opgørelsen 
fra 2021 steget med omkring 
200 til 3508, men inden længe 
vil der flytte adskillige beboere 
ind i nybyggerierne ”Hasselhu-
sene” bestående af Amarant-
vænget og Hirsevænget samt 
i Pierres omfattende byggeri i 
den sydlige del af Vonsild.

Dagen efter den kraftige storm 
Malik var jeg på besøg her, og 
kunne konstatere, at gravear-
bejdet skrider hastigt frem, at 
der allerede er gang i opførel-
sen af nogle huse, og at stor-
men havde væltet en skurvogn 
omkuld (se billedet)
Det er bestemt tankevækken-
de, at med de kraftige gra-

vemaskiner entreprenørerne 
råder over i dag, kan vi menne-
sker i høj grad forme landska-
bet, men naturkræfterne er vi 
dog ikke herre over.
(Og stormen Malik bevirkede 
da også, at min egen flagstang 
knækkede.)

Af: Kristian Dahl Bonde.

Vonsild i vækst
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Fritidsklubben Valhalla Vonsild 
Kunne du tænke dig, at have 
et hyggeligt sted, at gå hen om 
eftermiddagen efter skole, et 
sted hvor der er tid til, at snak-
ke, spille, være kreativ,hænge 
ud med vennerne og få nye 
venner SÅ er: Fritidsklubben 
Valhalla Vonsild helt sikkert 
noget for dig : det er for børn 
fra 4. 5. 6. 7. klasse og vi er en 
foreningsdreven fritidsklub 
under Vonsild IF.

Besøgs dage for nye ( kom-
mende 4. klasser ) bliver:
Torsdag den 1. maj kl. efter 
skole og til kl 17
Torsdag den 2. juni kl. efter 
skole og til kl 17
Og hele uge 31 fra kl. 9.30 – 16 

Fritidsklubben Valhalla 
” bor” i  Vonsild hallen 
Åbningstider: Kl. 6.45 til 
skolestart og efter skoletid 
til kl. 17 fredag kl. 16.00

Prisen er  kun 550 kr. pr. mdr 
det er incl. Morgen og efter-
middagsmad. 

I Fritidsklubben Valhalla 
laver vi mange forskellige ting, 
alt efter hvilke børn vi har. 
Vi bruger hallen flittigt hver 
eneste dag.

Hvert år i den første uge af 
skoleferien er der lejrtur, 1-2 
overnatninger i Valhalla, 1 
ose´tur til Storcenteret og 
julefrokost og vi har åben i den 
sidste uge af skoleferien.

I Valhalla har vi 2 playstation 
og vi deles pænt om dem, men 
det er kun i starten, at børnene 
er meget optaget af playstati-
on, børnene for nemlig hurtig 
øjnene op for alle de andre ting 
der sker…… vi snakker rigtig 
meget i Valhalla og det nyder 
de fleste børn meget. Vi spiller 
brætspil og laver skøre Valhalla 
rekorder osv. osv. 

Vi har ikke mobilen eller andet 
elektronik fremme i Valhalla, 
det giver plads til, at være sam-
men også på tværs af alder og 
det nyder vi alle sammen.
  
I Valhalla bander vi ikke, men 
taler pænt til og om hinan-
den…. Og de ældre børn 
hjælper de yngre til rette og det 
skaber stor respekt begge veje.

Er vi utilfredse med noget, 
prøver vi at ordne det inden vi 
går hjem, så hverken børn eller 
voksne går triste hjem
Vi prøver så vidt muligt, at 
serverer sukkerfri, sundt/groft 
eftermiddags mad, men vi får 
også kage til fødselsdage og 
festlige lejligheder. 

Mere info på : www.valhal-
la-vonsild-if.dk
Facebook Valhalla Vonsild  gå 
ind og anmod om medlem-
skab

Vi er kommet rigtig godt i 
gang med det nye år 
Vi glæder os meget over, at 
klubaften kommer i gang igen 
efter vinter ferien den første 
aften bliver onsdag d.2. marts ( 
ulige uger)

Den 18. marts har vi en over-
natning heri Valhalla … Det 
har vi glædet os rigtig meget 
til, da der pga. corona ikke har 
været muligt sidste år ..
I uge 26 tager vi igen på lejr tur 
fra mandag til torsdag.
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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. 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. 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
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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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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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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

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

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



RUNDT OM

M A R T S  2 0 2 2   |   N R .  1   |   23

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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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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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
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Vonsild Flagallé

Bestyrelsen i Vonsild 
Idrætsforening af 1980

Onsdag den 9. marts er der 
opsætningsmøde i Vonsild Fla-
gallé. Vi mødes i Sognehuset kl. 
17. Vi glæder os til at se alle, der 
har lyst til at hjælpe med op-
sætning og nedtagning i foråret 
2022. Har du ikke mulighed for 
at deltage, kan du skrive til fla-
galleen@vonsild-if.dk og oplyse 
hvilke dage du kan hjælpe. 

Og når nu vi er ved det 
med hjælp. Bestyrelsen i 
Vonsild Idrætsforening har 
brug for et nyt bestyrel-
sesmedlem. Vores kasserer 
igennem mange år stopper 

Flagalléen sættes som ud-
gangspunkt op på forårets 
helligdage.

Sidste etape i vores projekt 
omkring renovering af flagal-
léen står også for døren. Søn-
dag den 20. marts 2022, med 
start kl. 10.30, har vi arrange-
ret arbejdsdag i minihallen. Af 

hensyn til forplejning beder vi 
jer tilmelde jer på flagalleen@
vonsild-if.dk.

Vi blev blæst omkuld af jeres 
bidrag under vores indsam-
ling, og vi ser frem til at møde 
en masse af jer til vores møde 
og/eller vores arbejdsdag.

i bestyrelsen, og vi skal have 
genbesat pladsen. Kassererens 
opgaver er regnskabet i Von-
sild Idrætsforening, som også 
inkluderer Vonsild Flagallé og 
Rundt om Vonsild, opkrævning 

af betalinger og betaling af 
fakturaer. Kunne dette være 
noget for dig, så kontakt 
formand Lotte Grønne (for-
mand@vonsild-if.dk). 


