Kølkær Kirke
125 år

Tillykke

Mel: Blæsten går frisk Kirken i Kølkær i dag jubilerer
flaget i vinden vejrer blidt,
nogle i dag særlig er inviteret,
tankerne flyver og spiller frit,
lidt stilhed og ro midt i tidens jag,
vi finder en stund, under kirkens tag.

Her kom vi både med sorger og glæder
barnet til dåben bar vi ind
og som det næste, når barnet så træder
ud til en ungdom med smil på kind,
til bryllup, hvor alt tegner lyst og godt
og sidst, når en kiste, vi bærer bort.

Meget gik forud, før Kølkær fik kirke
jord sku` stilles til rådighed,
en komitè, her i sognet bevirked`
hurtig blev sten på sten lagt ned,
hvor før var ager og græs og får,
smuk ligger, vor kirke og kirkegård.

Vi søger kirken til ro, trøst og lindring,
føde for trætte og bange sind,
alle kan komme, der er ingen hindring
unge og gamle, vi følges ind,
for alle er lige af rang og stand
velkommen enhver – kvinde barn og mand.

Nu med manèr, byen ret kunne vågne
præster og biskop på besøg,
klokken den ringede ud over sognet
køn og sprød dens tone lød,
hver morgen og aften ved solnedgang
og søndag, den kaldte til kirkegang.

Tak for de mange og festlige stunder
vi her har nydt så mange af,
jul - påske, pinse i tanke vi runder
her på din jubilæumsdag,
vort sind i vor kirke oplades ved
et godt fællesskab, i en menighed.

Her har vi siddet og lyttet til ordet,
når det har lydt fra talerstol,
hørt på musikken og knælet ved ”bordet”
gået ud med fornyet mod
i kirken, der følger vi årets gang
i tale og bøn, og i salmesang.

Her Kølkær kirke vi ønsker tillykke
tak for alle de mange år,
nyt kirkedige som lige er bygget
smukt omkranser vor kirkegård,
når klokkerne lyder og bringer bud
til alle i sognet - må det nå ud.
Hjertelig tillykke fra Birgit og Erik

