
VONGE OG KOLLEMORTEN
Det Vilde Vest
Vonge og Kollemorten er et uhøjtideligt, uregerligt og underholdende makkerpar. Det er vigtigt 
at have det sjovt sammen og have tid til en god snak – det hele behøver ikke være stilfuldt og 
alvorligt. Vonge og Kollemorten er et strålende eksempel på, at sammen er man stærkere. I Vonge 
har de skolen, i Kollemorten børnehaven. Vonge har idrætshallen, Kollemorten Hærvejscentret. 
Og begge byer har købmandsbutik, ejet af borgerne selv – med lokale kvalitetsvarer på hylderne.

Høstfestens årlige optog – altid fuld af løjer
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Kollemorten: 351 indbyggere 
(2015)
Vonge: 608 indbyggere (2015) 
Lokalområdet: 1.671 indbyggere
Opland: Tinnet, Oksenbjerre, 
Haugstrup

Skole: Øster Nykirke Skole (0.- 6. kl.) 
oesternykirkeskole.skoleporten.dk
 
Dagtilbud: Kolbøtten
www.kolbotten.vejle.dk

Hjemmeside:  
www.vonge-kollemorten.dk
Facebook: Vonge & Kollemorten

Indkøb m.m.: Min Købmand Von-
ge, Let Køb Kollemorten, tanksta-
tion, kro og børnetøjsbutik
Virksomheder: vonge-kollemor-
ten.dk/erhverv

Brande: 20 min
Vejle: 20 min
Horsens: 30 min
Billund: 30 min
Herning: 40 min

Motorvejstilkørsel: 6 min

Byerne ejer selv deres købmands-
butik. I Vonge blev der i 2014 
indsamlet 2,7 mio. på 14 dage til 
at starte projektet op.

„Teatergarderoben“ udlejer flotte 
kostumer til institutioner og 
private i nærområdet.

Hærvejen går gennem Kollemor-
ten, hvor turister kan overnatte i 
hytter ved Hærvejscenteret.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Idrætsforeningen hedder Øster Ny-
kirke (www.ønif.dk), og her dyrkes 
der håndbold, fodbold, badminton 
og gymnastik. Især kvindernes 
håndboldhold er populært og har 
et stort opland af spillere.

En vandretur ved Tinnet Krat er et 
must. Her udspringer Danmarks 
to største åer, Gudenåen og 
Skjernåen, omgivet af krogede og 
gådefulde egetræer.VIL DU VIDE MERE

Lokalrådet HATTEN
Erna Storgaard 
Email: 
osternykirkeweb@gmail.com
Telefon/Phone: + 45 25 27 78 80

Glem alt om karneval i Aalborg
Mød Nadia og Mikael, tilflyttere ved fritidsland-
bruget Lillelund, mellem Vonge og Kollemorten
„Det er gået hurtigt med at falde til, og her er bare 
en virkelig god stemning“ fortæller Nadia. „Høst-
festen er helt speciel. Der er optog ned gennem 
hovedgaden. Folk har arbejdet i ugevis på en god 
udklædning. Sidste år var der en gruppe udklædt 
som vikinger, og de havde et kæmpestort skib, med 
ildspyende galionsfigur og det hele. Så stemmer 
man om, hvem der er bedst udklædt“.

Du kan købe kvalitetskød på Nadia og Mikaels gård, Lillelund

Altid tid til en snak
Mød Stine og Jacob fra Vonge 
Stine og Jacob har begge engageret sig i Vonge. „Nye 
ideer bliver altid taget godt imod. Og det er alle aldre, 
som tager del i at udvikle det lokale“, fortæller Jacob. 
„Det var en fed oplevelse, da vi startede købmanden 
op. Den yngste i bestyrelsen var 24 og den ældste 79. 
Du mærkede en gejst uden lige. Det har efterladt sig 
spor. Butikken er virkelig et samlingspunkt nu“. 

Købmandsbutikken er hverdagens hyggelige samlingspunkt


