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Hedelandsgruppens
årsmøde
Hedelandsgruppen inviterer
alle til årsmøde
i Kølkær Idrætscenter

torsdag d. 30. april 2020
kl. 19.00.
Tidligere landmand, lærer og
postbud, Bech Jensen,
kommer og fortæller om
”Bechs opvækst
på Hedegårdsvej 11”

Hej Allesammen.
Vi skal snart holde generalforsamling i
Kølkær og Omegns Borgerforening.

Torsdag d. 2. april kl. 19.00 i hallen.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Kom og vær med.
Af hensyn til køkkenet er der tilmelding
ved Min Købmand senest 30/3 2020
Hvis du har forslag, er du velkommen til at kontakte
Randi Skousbøll på mail: ranskou@gmail.com
Vi ses.
Randi, Anette, Martin, Solvej og Kurt
Lissy (suppleant)
Bruno (suppleant)
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Igen i år deltager Kølkær i den årlige landsdækkende affaldsindsamling,
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,
Så sæt allerede nu x i kalenderen

SØNDAG D. 26/4 2020
Nærmere program kommer senere, så hold øje med opslag ved
Min Købmand, Facebook eller ”Min landsby” app’en.
En ting er dog sikker:
først skal man yde, så må man nyde

Vi ses
Venlig hilsen
Kølkær & Omegns Borgerforening

i
Kølkær

2. juni - 6. juni 2019
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KØLKÆR/FASTERHOLT
S. G. og I
Velkommen til endnu en byfest i Kølkær.
Landsby med vilje.

BYFEST i 2020
Sæt allerede nu kryds i din kalender i uge 23 2020,
for byfestplanlægningen er allerede startet!

Har du et forslag til et indslag i byfestugen?
Har du lyst til at stå for en aktivitet til byfesten?
Har du lyst til at hjælpe til i en bod til byfesten?
Har du lyst til at være en del af festudvalget?
Andet?
Så kontakt endelig byfestudvalget!

Vi vil hellere end gerne modtage ris og ros,
og nye medlemmer i festudvalget er mere end velkomne!

Er du interesseret i at vide mere om udvalget og vores arbejde,
så send en sms eller ring til Stine på 61681494.

Hilsen festudvalget
Knud Holdgård

Kasper Christensen
Louise Christensen
Charlotte Kristensen
Susanne Hansen
Kurt Hansen
Stine Olsen
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Fredag den 21. februar var der fastelavnsfest i hallen.
Der var tilmeldt 105 børn og 102 voksne, hvilket var rigtig flot! Næsten alle børn
og få voksne kom udklædte til festen.
Vi startede eftermiddagen med at spise fastelavnsboller samt drikke saftevand
og kaffe. Bagefter underholdt Henny Solskin og hendes medhjælper Madam Blå
med tryllekunster. De fik bl.a. en høne til at cykle på en snor og tryllede en due
om til en kanin. Der var også nogle børn, der var oppe for at hjælpe Henny Solskin med at trylle.
Da showet var færdigt, skulle vi ”slå katten af tønden”.
Der var i alt 5 tønder, som var inddelt efter aldersgrupper, og ved hver tønde
blev der kåret både kattekonger og kattedronninger.
Til slut spiste vi kylling i karry med ris og grønt tilbehør.
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Vi vil gerne sige en stor tak til de forældre der hjalp torsdag aften med at stille
borde og stole op, de frivillige der hjalp med at gøre klar i løbet af
eftermiddagen samt alle de forældre der hjalp med at rydde op da festen var
slut.
Tusind tak for en dejlig eftermiddag!
Vi glæder os til at se jer alle igen til fastelavn i 2021!
Hilsen Kløverhuset, menighedsrådet, borgerforeningen og idrætsforeningen.

Kølkær Idræts- og Kulturcenter
Lørdag d. 21. marts 2019
Kl. 13.00 - 16.00

Entré:
Voksne: 25,Børn (4-13 år): 10,Mobilepay: 17 61 61
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Spaghettigudstjenester
Vi forsøger et nyt tiltag i Kølkær kirke:
Spaghettigudstjenester!
Det er gudstjenester i børnehøjde, hvor vi skal
høre bibelhistorier sammen med dukken Bølle
og synge sange, som børnene kan være med på.
Bagefter spiser vi pizza sammen i
missionshuset.
Til spaghettigudstjenester kan alle være med,
uanset alder og erfaring med kirke og
kristendom.
Hovedsagen er at det er let tilgængeligt,
sanseligt for de yngre børn og giver et lille
indblik i, hvad kristendommen handler om.
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Der er spaghettigudstjeneste tre gange om året (februar, maj og september) og
de begynder kl. 17.00.
De næste datoer er 13. maj og 23. september.

KONCERT
Kom og hør

GospelKids
fra Sdr. Felding

Torsdag den 12. marts
kl. 19.00
i Kølkær Kirke
Fri entré

Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission (mødes i missionshuset)
14/3 9.30:

Inspirationsdag v. missionær Søren Juul Skovenborg, Ans
Emne:
Det rummelige fællesskab
Tilmelding til Anette Andersen, tlf. 23824041
Pris: 150,- kr.

24/3 19.30:

Optakt til Påske i Lind Sognehus v. Karin Jensen

22/4 19.30:

Kreds-aften i Snejbjerg v. prof. Kurt E. Larsen, Århus,
Emne:
Kirkens vækst i verden i dag
14/5 19.30:
Møde ved missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup
Emne:
Lina Sandel

KFUM og K’s voksenforum (mødes i hjemmene)
6/3 19.30:

Temaaften hos Birthe og Anders

3/4 19.30:

Planlægning hos Ulla & Kristian

7/5 19.30:

Varme hveder hos Marianne & Niels Christian

Bibelkredsen (mødes i hjemmene)

26/3 19.30:

Hos Diana & Ib Hedegaard

23/4 19.30:

Hos Nina & Thorkild Moesgaard

28/5 19.30:

Hos Jytte & Henning Nielsen

KFUM og K’s børneklub ”Rødderne”: 5 år til 2. klasse
Rødderne mødes hver torsdag kl. 18.30-20.00 i Missionshuset.
Vi leger, spiller, hygger og hører om Gud og Jesus.
Det er for børn fra 5 år til 2. klasse.
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Guldkonfirmation

Til næste års konfirmander

Alle, der blev konfirmeret
for 50 år siden, i 1970,
inviteres til
guldkonfirmation den 21. maj,
Kr. Himmelfartsdag.

Til de skoleelever i 6. klasse, som
skal konfirmeres til næste år, i 2021,
inviteres der til

Det er en efterhånden lang tradition
og altid en hyggelig dag og et godt
gensyn for deltagerne.

Dagen begynder med gudstjeneste i
kirken, hvorefter der indbydes til
frokost og kaffe i konfirmandstuen.
Der sendes invitation ud til alle
konfirmander fra 1970, som er
medlem af Folkekirken, men alle er
velkommen til at tilmelde sig.

Konfirmand indskrivning
den 17. juni 2020
kl. 17.00.
Vi begynder i kirken med en kort
gudstjeneste og spiser derefter
aftensmad i konfirmandstuen, hvor
der vil være indskrivning, og der vil
blive givet en masse info omkring
konfirmandforberedelsen mm.
Tilmelding sker til
Poul Nygaard Kristensen på
pnk@km.dk eller tlf. 40387352.

Kirkekaffe

2. pinsedag

Fra sidst i februar vil der for
fremtiden blive serveret en kop kaffe
efter hver formiddagsgudstjeneste i
kirken.

Efter et års pause,
grundet nyanlagt græs,
fejres 2. pinsedag
traditionen tro med
friluftsgudstjeneste i
præstegårdens have kl. 10.30.
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Vi ønsker at fremme fællesskab og
kendskab til hinanden i kirken, så vi
kommer ind på hinanden og kan tage
del i hinandens liv. Det giver det nye
initiativ rum for hver gang, der er
gudstjeneste.
Så kom og vær med en hvilken som
helst søndag formiddag, og bliv
gerne hængende lidt bagefter!

Datoen er 1. juni, så der er god
sandsynlighed for godt vejr til
gudstjeneste i uformelle omgivelser
og efterfølgende
grilning af pølser og brød.
Vi håber på et godt fremmøde og en
hyggelig dag i godt selskab i haven!

Navne i Kølkær
Døbte:

Vielser/velsignelser:

Dødsfald/begravelser:

I år er der valg til menighedsrådet, og det gælder også dig, hvis du er medlem
af Folkekirken!
Hvert 4. år skal der vælges nye medlemmer ind, og næste periode begynder til

november.
Menighedsrådet sørger for, at alt omkring kirken, de ansatte og vores
aktiviteter kører som det skal.
I Kølkærs menighedsråd bruger vi selvfølgelig tid på økonomi og drift, som man
skal, men vi bruger mest tid på det vigtigste: Vores arrangementer, vores
ansatte og på at skabe et kirkeliv, som er attraktivt for det sogn, vi er i.
Det arbejde ønsker vi selvfølgelig skal fortsætte i det nye menighedsråd.
Så overvej, om du kunne tænke dig at være med, eller mød op til valget og vær
med til at sætte det nye hold!
To datoer er vigtige at skrive sig bag øret:
12. maj kl. 19.00 på Kølkær skoles lærerværelse:

Her er der menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om det arbejde,
der har foregået de sidste 4 år, om økonomien, og om hvordan valget skal
foregå.
15. september kl. 19.00 på Kølkær skoles lærerværelse:
Her er der valg til menighedsrådet.
Alle medlemmer, som møder op denne aften, er stemmeberettiget og kan være
med til at vælge det nye menighedsråd.
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Borgerforeningens Madklub
Den 5. februar 2020 var vi 38 Kølkærborgere samlet til fællesspisning på skolen.
Vi startede med en vintersang, for lige at minde om, at det ER vintertid.
Menuen var indbagt mørbrad med hasselback kartofler og en lækker grøn salat.
Der var tæt pakket i det lille lokale, snakken gik livligt og det var rigtig hyggeligt.
Men selvom lokalet var fyldt, vil vi gerne opfordre til at flere melder sig til vores
fællesspisning - der er god mulighed for at dække op i skolekøkkenet også.
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Vores fællesspisninger er
også for børnefamilier.
Det er ikke langtrukne
arrangementer, men blot
spisning, så der er god
mulighed for at børnene kan
komme i seng i ordentlig tid
- og vi har desuden 2 høje
stole til rådighed.
Ud over vores egne
fællesspisninger, kan I opleve,
at Madklubben laver mad til
diverse arrangementer i byen.
Dette betyder at fællesspisning den 2. april (som nævnt i forrige blad) er
flyttet til den 25. marts, hvor vi skal lave mad i forbindelse med et foredrag,
som er arrangeret af Søby Beboerforening, Menighedsrådet og
Kulturgruppen.
Invitationen kan I se længere omme i bladet, og på næste side kan I læse,
hvordan foredragsholderen selv beskriver sit foredrag:

”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”
Titlen på dette foredrag skulle nok have været "Danmarks-historier” fra de
sidste 70 år!". Altså handler foredraget om historie. Det er vores fælles historie.
For i mangel af fremtid har min alder en lang fortid at byde på.
Tilbageblikket som det hedder, når man som gammel, gør sig tanker om det liv,
man har levet. Altså i det omfang man kan huske det og ikke mindst i det
omfang, man synes visse begivenheder har haft betydning for ens liv.
Foredraget handler ikke om lagkager og lysekroner. Men derimod om nogle
historiske begivenheder som har gjort indtryk på mig. Det kan være noget, jeg
har hørt om, eller som via læsning af aviser eller bøger har sat sig spor, eller det
kan være noget, jeg ligefrem har oplevet selv.
Det drejer sig om begivenheder og personer, som har gjort et indtryk på mig, og
derfor har spillet en rolle i mit og andres liv.
Det er ikke erindringsportrætter i gængs forstand, men snarere anekdotiske
erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse.
Det er heller ikke faglig korrekt Danmarkshistorie, men subjektive fortællinger fra
de sidste 70 års Danmarkshistorie betragtet og vurderet af mig.

Niels Ole Frederiksen, Middelfart”

Vi glæder os til at se rigtig mange til foredraget. Se oplysninger om tilmelding
og pris længere omme i bladet.
Vi kan allerede nu fortælle, at vi skal lave maden til fællesspisning ved årets
byfest. Fællesspisningen er tirsdag den 2. juni 2020.
Sidst , men ikke mindst vil vi gerne reklamere for vores grillaften den 15. maj
(se plakat længere omme i bladet).

Vi håber på godt vejr i år, så vi har mulighed for at sidde på Rådhuspladsen,
men ellers er vi på skolen.
Madklubben giver dessert og en enkelt øl/vand eller et glas vin til maden.
Derudover medbringer man selv drikkevarer, samt service.
Vi håber at rigtig mange – i alle aldre – har lyst til at deltage denne aften
Vi hænger altid vores plakater op hos Min Købmand og
lægger dem på FB-siderne ”Kølkær” og ”Det sker i Kølkær”.
Desuden vil vi forsøge at blive bedre til at bruge app’en
Min Landsby.

Mange hilsener,
Madklubben
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Søby Borgerforening,
Menighedsrådet og
Kulturgruppen
inviterer til spisning og foredrag.

Underholdende og perspektiverende foredrag af tidligere
højskoleforstander Niels Ole Frederiksen

”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”
14
Foredraget handler om historiske hændelser og begivenheder, som
foredragsholderen selv har oplevet eller været optaget af.
Det er nogle anekdotiske erindringsglimt med historiske referencer og lidt
biografisk gemyse; fortællinger fra de sidste 70 års Danmarkshistorie
subjektivt betragtet og vurderet.

Onsdag den 25. marts 2020
kl. 18.00 i Kølkær Hallen
Menu: Lasagne med salat og brød
Pris: 70 kr.
inkl. aftensmad, foredrag samt kaffe/kage
Øl, vin og vand kan købes
Tilmelding hos ”Min Købmand”
senest fredag den 20. marts 2020

FÆLLESSPISNING
Borgerforeningens Madklub inviterer til grill aften

Fredag den 15. maj 2020
kl.18.00
Menuen er endnu ikke bestemt,
men følg med på Facebook, App’en ”Min Landsby”
og hos Min Købmand Kølkær
15

Pris:
Voksne kr. 35,00
Børn til og med 12 år kr. 20,00
Børn under 2 år gratis

Medbring selv tallerkener, glas og bestik ☺
Madklubben giver en øl/vand/et glas vin denne aften

Hvem er Min købmand I Kølkær …..
Min købmand I Kølkær er den Lokale
Købmand, der har et bredt udvalg
indenfor købmandsvarer.
Vi har blandt andet en del Private
label såsom OMHU, GESTUS og
GRØN BALANCE der alle er
økologiske varer.
Derudover fører vi FIRST PRICE
varer, der er en del af Gul Pris
sortimentet, som er varer der
matcher discount butikkerne.
Men vi er meget mere end det…..
Vi har stort udvalg af frisk frugt og
grønt, og laver hver uge specielle
tilbud på området, og er altid åben
på at prøve noget nyt.

16
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Skulle du have specielle ønsker eller
ideer til varer du mener vi mangler ,
så kom med det, så kan vi give det et forsøg.
Vi har det sidste år, fået mere end 100 nye spændende varer på hylderne.

Hver dag har vi frisk bagerbrød, som vi selv bager. Udover det byder det lille
bageri på kager og andet godt samt der er mulighed for frisksmurte rundstykker
hver dag.
Vi har også ind- og udlevering af pakker fra GLS og du kan naturligvis købe
frimærker i butikken.

Fra Løveapoteket i Herning har vi en række produkter indenfor håndkøbsmedicin
og bestiller du receptpligtig medicin inden kl. 12, kan du afhente det samme dag
her i butikken kl. ca. 17.00.
Har du brug for at vi bringer varerne ud, kommer vi gerne, både til private og til
virksomheder.
Skal du have fest tilbyder vi et bredt udvalg indenfor drikkevarer såsom vine,
sodavand og øl. Overskud efter festen, tager vi gerne disse retur og modregner,
når blot dette sker efter aftale.
Endelig kan vi tilbyde et bredt udvalg af gavekurve, værtinde- og værtsgaver, slik
og vingaver. Du kan naturligvis også bestille en eller flere kurve sammensat helt
efter dit eget ønske.
Indenfor blomster tilbyder et lille udvalg af buketter, afskårne blomster, blomster
til udplantning og der er naturligvis mulighed for at bestille blomsterbuketter,
blomsterkranse og bårebuketter via Susanne som kan afhentes i butikken.
Vi har Danske Spil og skrabelodder.

Følg os på Facebook, Min Købmand - Kølkær, hvor vi bringer nyt om vores
øvrige aktiviteter, som vi laver i løbet af året, for eksempel Maj marked og
julesokker for de mindste i december.
Der imellem har vi en del andre aktiviteter blandt andet konkurrencer, super gode
tilbud og Ja tak Tilbud.
Ved kassen, kan du betale med
- MobilePay
- Kontant
- Dankort
- Visakort
Og så har vi åben alle hverdage fra kl. 6:30 til kl. 19.00
og weekend 7:30 til kl. 17:00
Med venlig hilsen og på gensyn hos Min Købmand i Kølkær
Købmand René
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TAK FORDI DU HANDLER LOKALT!
Det betyder nemlig, at MIN Købmand i Kølkær kom ud af 2019 med et lille
overskud på godt 26.000 kr.
I december udgaven af Kølkær bladet bad vi Kølkær og Omegns borgere om at
handle lokalt, så vi kan bevare vores butik. Det tog I til jer, og vi havde en god
omsætning i julemåneden, der lå over index 100.
Nu skal vi så alle fortsætte med at handle lokalt hos Min Købmand i Kølkær.
For selv om vi kom ud af 2019 med et overskud, er 26.000 kr. ikke meget ud af
en omsætning på 8,6 mio.
Min Købmand afholder generalforsamling i Kølkær Idræts- og Kulturcenter
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30.
Alle er velkomne, men kun anpartshavere har stemmeret.
Husk tilmelding i butikken senest fredag den 13. marts af hensyn til køkkenet.
Der afholdes Maj-marked ved butikken lørdag den 2. maj.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ved Min Købmand

Vi er en familie på 4:
Far Allan
Mor Sharon
og vores børn
David 6 år
Diane 5 år.
Vi flyttede ind på Lyngvej 8
d. 14/12 efter at have
overtaget huset d. 1/12.

18
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Hele handlen gik meget
hurtigt.
Vi kiggede på huset i oktober
– en uge efter det var sat til
salg, vi blev forelsket i det og
købte det. Men selvfølgelig
er det også vigtigt, at her er
skole og købmand – og det
støtter vi op om.
Sharon er Filippiner og vi
boede sammen i Bangkok i
2½ år, men valgte at flytte til
Danmark da David kom til
verden.
Vi har altid boet i lejlighed og er flyttet hertil fra Tjørring.
Vi drømte om et hus med masser af plads og have til.
Vi arbejder samme sted i Vildbjerg, så vi kan følges ad, det tager kun 25 – 30
minutter, det er ikke noget problem.
Allans fritidsinteresse er cykling og Sharon elsker at lave mad og bage – hun
nyder sit helt nye køkken.
Vi er blevet taget rigtig godt imod af vores naboer, umiddelbart er vi rigtig glade
for at bo i Kølkær og oplever en høj grad af sammenhold – vi håber at vi kan
blive her i mange år.

Gudstjenester i Kølkær
Marts 2020:
1. marts:
8. marts:
22. marts:
29. marts:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Bo Knudsen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

April 2020:
5. april:
9. april (Skærtorsdag):
10. april (langfredag):
12. april (Påskedag):
26. april:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
17.00 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

Maj 2020:
3. maj:
8. maj (St. bededag):
10. maj (Konfirmation):
13. maj:
17. maj:
21. maj:
31. maj (Pinsedag):

Juni 2020:
1. juni (2. pinsedag):
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10.30 v. Jens Moesgaard Nielsen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
17.00 Spaghettigudstjeneste
v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

10.30 Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
v. Poul Nygaard Kristensen

Kontakt til Kølkær kirke
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen:

Tlf.: 97147052/40387352.
pnk@km.dk

Graver: Bo Strøm Blynning:

Tlf.: 24249227
kolkaer.kirke.graveren@gmail.com

Dato

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

18/3 2020

Min Købmand

Generalforsamling

Kølkær Hallen

19.30

21/3 2020

Idrætsforeningen

Gymnastikopvisning

Kølkær Hallen

13.00

25/3 2020

Fælles

Spisning og foredrag

Kølkær Hallen

18.00

2/4 2020

Borgerforeningen

Generalforsamling

Kølkær Hallen

19.00

26/4 2020

Borgerforeningen

Affaldsindsamling

Torvet

10.00

30/4 2020

Hedelandsgruppen

Årsmøde

Kølkær Hallen

19.00

2/5 2020

Min Købmand

Maj Marked

Min Købmand

10 - 13

13/5

Menighedsrådet

Spaghettigudstjeneste

Kølkær Kirke

17.00

15/5 2020

Madklubben

Grill aften

Juni 2020

Idrætsforeningen

Byfest i Kølkær

17/6 2020

Menighedsrådet

Konfirmand
indskrivning

8/8 - 9/8
2020

Søby
Beboerforening

Søby Marked

18.00
2/6 - 6/6
Kølkær Kirke

17.00

Mindelundvej 14, Søby

MORGENSANG PÅ KØLKÆR SKOLE HVER MANDAG-FREDAG KL. 07.45
ALLE ER VELKOMNE!

Maj Marked 2020
Lørdag d. 2/5 2020
Kl. 10.00 - 13.00

