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Julen Synges ind
Kølkær Koret synger julen ind søndag den
20. december kl. 16.00 i Kølkær Idræts- og
Kulturcenter.
Koncerten ledes af Beata Tobijanska.
Liturgi: Sognepræst Poul Nygård Kristensen
Efter koncerten serveres der Risalamande
Venlig hilsen
Kølkær Koret og Menighedsrådet.

Update fra Borgerforeningen
Vi går en mørk tid i møde, dog nærmer julen sig også med lys og varme.
Mange arrangementer har været og vil være aflyst eller ændret pga. Covid19.
Der har været taget initiativ fra
borgere i byen til aktiviteter for
børn og barnlige sjæle, såsom
regnbuetegninger og bamsejagt.
Hvor har det været dejligt at se
byen stå sammen.
Også byens nyere årlige aktivitet
med at gå rundt på Halloweenbesøg måtte aflyses.
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Vi i Borgerforeningens bestyrelse har været kede af at måtte aflyse traditionsbundne arrangementer, og har prøvet at nytænke muligheder.
Som det første nye, blev det til
Halloween-pyntning af Torvet
samt en hyggelig-uhyggelig
”Rundtenom-Halloweensti” med
en indbygget konkurrence, her
skulle man finde skeletbørn.

Der indkom 33 svar i Halloween kassen, og de heldige vindere blev Markus
Toustrup, Zoey Iversen og Christian Pedersen. Tillykke!

Umiddelbart har der været en meget positiv
respons på det nye initiativ, og vi vil fortsætte
med pyntning de næste år, MEN, vi kunne
rigtig godt bruge mere og andet pynt, SÅ, har
du/I noget pynt liggende som I ikke skal bruge, modtager vi gerne donation.
Sidste år var der også nisser på spil på det
halve af ”Rundtenom-Nissestien”. Denne ide
har vi planlagt at bygge videre på til december, så selvom juletræstænding på Torvet 1.
søndag i advent er aflyst, pga. forsamlingsforbuddet, håber vi at kunne skabe julehygge
dernede.
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Vi har også sendt et stort ønske mod nord
om julemandens besøg på Torvet hen over
december – vi håber I vil nyde pyntningen her
også.
Måske vil flere i Kølkær give den lidt ekstra
gas med juleudsmykningen i år, så Kølkær
bliver en rigtig hyggelig julelandsby at gå tur i.
Pas godt på hinanden.

Alle ønskes en rigtig Glædelig Jul & et Godt Nytår
Kølkær & Omegns Borgerforenings bestyrelse

Randi, Anette, Lissy, Tina & Knud

Min Landsby 2.0
Så er den nye version af app’en ”Min Landsby” klar til brug.
Du finder den i Appstore/Google Play, hvor du søger på:
Minlandsby2.0.

For at få lov til at bruge app’en skal du oprette en profil.
Man skal oplyse hvilken by man ønsker at være tilknyttet.
På startsiden ser man ikke umiddelbart Kølkærs side, men skal trykke på
hjem (hus ikon).
Alle kan oprette nyheder og de skal ikke længere forhåndsgodkendes.
I stedet bliver upassende indlæg slettet af Min Landsby administrationen.
Har du spørgsmål til brugen af appen, kan du henvende dig til Stine Rønn
tlf. 61681494 eller Anette Poulsen tlf.30275600 - så vil vi gøre hvad vi kan,
for at hjælpe.
I disse Corona tider er der ikke så mange arrangementer, men en lille nyhed i ny og næ kan være rigtig interessant læsning. Der kan både være
billeder og tekst i opslagene.

Min Landsby App’en finansieres i år af:
Kølkær og omegns Borgerforening
Kølkær Idrætsforening
Kølkær Menighedsråd
Min Købmand, Kølkær
Søby Brunkulsmuseum
Hedelandsgruppen Kølkær
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Vi har fået nye byporte
I november 2018 blev der afholdt folkemøde i Kølkær Idræts- og Kulturcenter
for byens borgere. Her kunne borgerne
komme med forslag til ændringer/nye
tiltag for byen. I den forbindelse kom
der fra flere et ønske om nye byporte.
På mødet blev der nedsat en byudviklingsgruppe, til at hjælpe borgerforeningen med at løse borgernes ønsker.
Denne gruppe har søgt midler til nye
byporte igennem en forskønnelsespulje
og fik her i august besked om at ansøgningen var gået igennem.
De nye porte er lavet i cortenstål, samme materiale og lignende udseende
som portene opsat i Søby området.
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På portene er placeret en
planche med et bykort og
små detaljer fra byen og den
omkring liggende natur med
landbrug.
Der er symboler på planchen,
der henviser til parkering, indkøb, info, badesø, hundeskov
med mere, således at besøgende til vores landsby også
kan se, hvad vi kan byde på.

Her ses Jens Frydendal Sørensen fra JS-Entreprenør og Peder Madsen fra
Ladelund skilte, der har stået for opsætning af de nye byporte.

Maleriet på planchen er udført af landskabsmaler og tegner Stig Bach Nielsen
fra Naturplan.
Der er placeret et skilt ved 6 indfaldsveje og vi håber at disse er med til at illustrere, at vi er en landsby og samtidig en del af Søby og naturen i området.

7

Jul i den gamle Kulby, den 5. – 6. december, er desværre aflyst på
grund af Corona.

Dog ønskes alle en glædelig jul, og et godt 2021, hvor Corona forhåbentlig
bliver aflyst.
Søby Brunkulsmuseum
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Glædelig jul fra Madklubben
I skrivende stund har Covid-19 desværre igen sat en
stopper for vores fællesspisning.

En enkelt hyggelig aften i september nåede det at blive til, men nu må vi atter
holde en ufrivillig pause.

Vi håber på, at vi igen i foråret kan begynde at planlægge vores fællesspisning som normalt, men vi må blot se tiden an – så hold øje med opslag hos
Min Købmand og Facebook siden ”Det sker i Kølkær”.

Madklubben ønsker hermed en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Pas godt på jer selv og hinanden

Mange hilsner fra
Lise, Britta, Jette, Birgit, Lotte og Sheila"
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Jul i Kølkær kirke (og i hallen)
Selvom alting ikke er, som det plejer at være i denne tid, og selvom julen
selvfølgelig også bliver påvirket af Coronaen, så vil vi i kirken holde fast ved
så mange af vores traditioner, som vi kan.
Derfor har vi valgt at flytte et par ting i hallen, så vi kan være der, samtidig
med at vi kan tage de forholdsregler, der er nødvendige i denne tid. Vi håber
på god opbakning, så vi kan fejre og være glade sammen, og måske hjælpe
hinanden til at få Coronaen lidt på afstand i vores tanker.
I år holder vi én julegudstjeneste, 24. december kl. 14.30 i Kølkær Hallen.
Vi håber, at vi bliver mange, og vi lover at holde Corona-sikkerheden i top, så
vi alle kan være trygge ved at deltage.
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Vi har brug for frivillige til at hjælpe med at stille stole op og rydde hallen efterfølgende. Har du lyst til at give en hånd, så giv besked til præsten, Poul
Nygaard Kristensen, på 40387352, eller pnk@km.dk.
Kalender for julen:
20. dec. 16.00: Julekoncert med Kølkær-koret i hallen
24. dec. 14.30: Juleaftensgudstjeneste i hallen
25. dec. 10.00: Julegudstjeneste i kirken
29. dec. 18.00: Juletræsfest i missionshuset
Julehjælp
Der kan søges julehjælp fra Menighedsplejen i Kølkær til familier og andre,
som er trængte op til højtiden.
Så har du brug for lidt støtte til børnenes julegaver, eller andet, så tag endelig kontakt.
Julehjælpen kan søges ved at henvende sig til mig på tlf.: 40387352 eller
mail: pnk@km.dk, og henvendelsen skal være mig i hænde senest fredag
d. 11. december.
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen

Spaghettigudstjeneste
Bølle inviterer til pizza-gudstjeneste
den 25. februar 2021 kl. 17.00.
Hvor det kommer til at foregå, er endnu
uvist på grund af Corona-situationen,
men Bølle lover at sørge for, at vi kan
komme til gudstjeneste på en forsvarlig
måde efter de retningslinjer, der gælder i februar.
Vel mødt, med håbet om lysere tider til
den tid!
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Det er altid dejligt, når andre medvirker til at gøre
gudstjenesterne festlige!
Til BUSK-gudstjenesten i slutningen af oktober var
temaet ”spirerne i Guds have”, og konfirmanderne
havde skrevet nogle gode bønner på hver deres
blad, som blev hængt på træet.

Bønnerne for vores by, for Coronasituationen og
meget andet blev læst så op undervejs i gudstjenesten.
Det er dejligt med engagerede konfirmander, og
det er dejligt at vise det frem, som vi går og taler
om, når vi samles hver onsdag i konfirmandstuen.
Mvh. Poul Nygaard Kristensen (præsten)
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Minikonfirmander
Da det ikke lykkedes at stable minikonfirmand på benene i efteråret, prøver vi
igen fra januar. Alle fra 4. klasse indbydes til at være med, og det foregår
torsdag eftermiddag i konfirmandstuen efter skoletid. Eleverne vil blive hentet,
når de har fri, så vi kan gå samlet.
Vi skal lytte til bibelhistorier, synge, spise sammen og bruge god tid på at lave
forskellige sjove og kreative ting.
Første gang er torsdag den 21. januar 2021, og vi fortsætter indtil påske, så vi
mødes 9 gange i alt.
Vi glæder os til at hygge os med en god flok glade børn efter jul!
Hilsen Anita, kirke/kulturmedarbejder, og Poul, sognepræst

Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission
(mødes i missionshuset)
Indre Mission (mødes i missionshuset)
4/12-20 kl. 19.30: Adventsfest i Missionshuset
29/12-20 kl. 18.00: Juletræsfest i Missionshuset
11/1-21 kl. 19.30: Bedemøde hos Grethe Andersen
14/1-21 kl. 19.30: Bedemøde hos Ally Jensen
18/2-21 kl. 19.30: Generalforsamling i Missionshuset
KFUM & K’s voksenforum (mødes i hjemmene)
4/12-20 kl. 19.30: Adventsfest i Missionshuset
29/12-20 kl. 18.00: Juletræsfest i Missionshuset
22/1-21 kl. 19.30: Temaaften hos Marianne og Niels Chr.
11/2-21 kl. 19.30: Temaaften hos Birthe og Anders
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Bibelkredsen (mødes i hjemmene)
28/1-21 kl. 19.30: Hos Birgit og Erik Lund Nielsen
25/2-21 kl. 19.30: Hos Betty og Bech Jensen
Børneklubben Rødderne
Vi har desværre set os nødsaget til at lukke Rødderne i år. Vi takker for økonomisk støtte gennem mange år og håber senere at kunne tilbyde en anden form
for klub for børn i Kølkær.
Mvh. KFUM og K

Navne i Kølkær

Maj 2020 - August 2020
Døbte:

Vielser/velsignelser:

Dødsfald/begravelser:

Aura Cheksaengthong
Christensen
Maren Nygaard Kristensen

Ingen

Tonni Kurt Sønderborg
Lillian Næsted
Anni Scheil
Ingemann Jacob Lauritsen

Kølkær

Igen i år, kan alle børn ifølge med en voksen, aflevere en julesok til købmanden.

Nisserne i butikken vil så sørge for, at der kommer lidt godter i julesokken til afhentning hver søndag i advent.
Julesokkerne skal helst tømmes af børnene ifølge med en voksen.
Har du ikke en julesok, kan man strikke en, eller købe en i butikken.
HUSK navn på julesokkerne, så de er nemme at finde.
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Husk gældende regler i forhold til covid-19 restriktioner.
Sprit hænder og hold afstand.

Vi har en super uundværlig gruppe af frivillige.
Du har mulighed for at give butikken en hånd med, og samme tid få nogle gode
kollegaer.
Vi mangler pt. 2 frivillige.
1 til varer opsætning om torsdagen ca. 8:00 til 12:00
1 til kasse betjening om fredagen ca. 9:00 til 12:00

Henvendelse sker til Købmanden

Kølkær

Med udgangen af oktober 2020 ligger omsætningen godt én million kr. højere
end sidste år, så det er jo helt fantastisk. Tusind tak for opbakningen.
Det betyder, at butikken endelig kan blive frisket lidt op, hvilket vil ske i løbet af
de kommende måneder med bl.a.:
•
•
•
•
•

Nye kølere til grønt og kød
Vinafdelingen flyttes ind i caféen, som dermed bliver en del af butikken.
Der etableres nyt overvågningssystem
Lysstofrørene skiftes
Kæden Min Købmand har besluttet at lave et ”facelift” med bl.a. nyt logo i
alle sine butikker, den idé går vi med på har bestyrelsen besluttet at
stoppe med at sælge dem med øjeblikkelig virkning.
Det næste store projekt, som vi håber at kunne gennemføre i butikken i løbet af
2021, er at få udskiftet de to store frysere. Det håber vi på jeres opbakning til.
Glædelig jul og godt nytår’
Jan Søgaard Nielsen (formand for bestyrelsen)

Velkommen til Joan
“Mit navn er Joan Larsen. Jeg er kendt af mange
borgere i Kølkær, da jeg har boet her i 20år.
Vi, min mand og jeg, solgte vores hus for 4 år siden. hvor vi så flyttede ind til Herning.
Jeg har arbejdet indenfor detailbranchen igennem
21 år, mest discountbranchen, men kan rigtig godt
lide den tætte kundekontakt og vil rigtig gerne give
den service der skal til.
Jeg ser frem til et godt samarbejde med kunderne
og mine nye kollegaer”.
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Grundet Covid-19 kunne årets gymnastikopvisning ikke gennemføres.
Derfor fik årets pokalmodtagere ikke deres 5-års pokal som sædvanligt.
Ved sæsonstart 20/21 kunne pokalerne endelig overrækkes til modtagerne.
Fra bestyrelsen skal lyde et stort tillykke til vores fire modtagere.
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Benjamin Guldal Rønn Pedersen

Cecilie Nygaard Pedersen

William Høgh Hansen

Alexander Dzhogan

Hver lørdag kl. 10.00 mødes en lille gruppe
babyer i alderen 0-2 år og deres forældre til
Stimulastik i Kølkær skoles gymnastiksal.
Stimulastik kommer af ordene stimulation og
gymnastik, og har bevægelsesglæde i fokus.
Til Stimulastik er forældrene aktive sammen
med deres børn. Vi leger en masse lege,
som er med til at styrke barnets kropslighed
og glæde ved at bevæge sig, og som er lette
at udføre med barnet.
Meningen er, at legene nemt skal kunne udføres derhjemme også, og dermed understøtte barnets udvikling.
Til Stimulastik arbejder vi med barnets kropsbevidsthed og de tre basale sanser:
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Balancesansen, muskel/ ledsansen og berøringssansen.
Der er lidt vilde lege fx slår børnene kolbøtter, hænger på hovedet
og får en flyvetur.
Der er også mere rolige lege fx
får børnene boldmassage, leger
borte tit og får lov at se på sæbebobler.

Vi har også altid en række redskaber med bl.a. forskellige gynger, trapper, rutsjebaner og bolde, som børnene kan få lov at udforske. Vi har det sjovt, og håber på at vi bliver flere.

Kathrine Skovdal Hansen
Stimulastikinstruktør og ergoterapeut

KØLKÆR FITNESSCENTER
Fitness & Instruktion
Fitnesscentret er åbent alle ugens dage kl. 05.00 - 23.00

Der er instruktøraften den første tirsdag i hver måned, hvor du kan melde
dig ind, og ellers kan du kontakte Helge på tlf. 21442979.
Som ny bruger kan du få en gratis prøvetime, få styr på din indmeldelse i
centret, få instruktion eller få udleveret din chip til at få adgang til centret.
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Som eksisterende bruger, kan man af en instruktør, få lagt et nyt træningsprogram der opfylder dine behov, eller stille træningsrelaterede spørgsmål
mv.
Alle instruktører er uddannet fitnessinstruktør igennem DGI/DIF.
Cirkeltræning
Gratis for medlemmer
Tirsdage kl. 19.00 - 20.00
(aflyst indtil efter jul pga Covid-19)
Indoor Cycling
Gratis for medlemmer. 1-2 gang om ugen. Se mere på Facebook.

Følg os på Facebook: Kølkær Fitnesscenter

KØLKÆR FASTERHOLT SGI

I Kølkær/Fasterholt idrætsforening finder du masser af muligheder for at
deltage i forskellige former for sport.
Vi tilbyder blandt andet:
Fodbold
Oldboys fodbold
Fitnesscenter
Skydning
Linedance
Bokse- og styrketræning
Mandehørm
Springhold
Gymnastik i næsten alle aldersgrupper
På vores hjemmeside www.kfsgi.dk finder du yderligere oplysninger om
holdene og info om hvordan du tilmelder dig et eller flere hold.
BYFEST i 2021
Sæt allerede nu kryds i din kalender i uge 23 2021
Byfestplanlægningen er allerede startet!
Vi håber på at byfesten i 2021 bliver aktuel, men grundet Covid-19, er vi
stadig usikre på hvordan- og om byfesten kan afholdes.
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, Kurt Hansen, Stine Olsen
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SKYDNING
Hver mandag er der skydning i hallen, hvor der kan skydes med riffel eller
pistol.
Børn mandage kl. 18.00-19.00
Senior mandage fra kl. 19.00

HUSK at deltage til generalforsamlingerne for de enkelte afdelinger, som
starter i januar. Datoer kommer senere og annonceres i bl.a. i ugeposten.
Vi vil rigtig gerne at byens borgere og foreningens medlemmer deltager
disse aftener.

20
14

Kølkær Idræts- og kulturcenter tilbyder:
BEVÆG DIG FOR LIVET
Kom og brug hallen til sport, hver torsdag aften
kl. 20.00-21.00 eller 21.00-22.00.
Du/I betaler pr. gang kun;
Kr. 20.- pr. bane (f.eks. badminton)
Kr. 40 .- for en halv hal
Kr. 60.- for hele hallen
Book senest på dagen, før kl. 19.00, på tlf. 97147073 eller 20278817.
Det kræver ikke medlemskab af en forening.
Med venlig hilsen Kølkær Idræts- og Kulturcenter

Phong, Trang, Janny og
Caroline har købt hus på
Solitudevej.

De købte huset tilbage i
slutningen af maj, og flyttede ind d. 15. juli.
”Vi stammer fra Vietnam,
men har været i Danmark i
ca. 20 år.
Vi har sidst boet i lejlighed i
Herning”.
Trang arbejder i pakkeriet
hos Green Graphic ApS.
Phong er i øjeblikket ledig
grundet COVID-19.

Caroline går i 3.g på Herning Gymnasium og Janny starter snart på studie i
Århus.
”Vi har alle meget travlt med arbejde og studie, og det er primært hvad vores
dage går med.
Men hvis der er tid, kan vi alle sammen godt lide at tage ud på dagsture rundt
i DK og opleve noget nyt. Vi fik kig på Kølkær, da vi søgte efter ny bolig, og
har herefter søgt op på landsbyen.
Endnu kender vi kun Kristian igennem Trangs arbejde i Green Graphic, Ikast.
Vi glæder os til der kommer gang i arrangementer igen, så vi kan deltage, og
lære flere at kende her i byen.

Det var rart og nyttigt at få et ”Velkommen til Kølkær” besøg”.
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Maria og Fevzi har købt Hovedgaden 30, og flyttede ind d. 1. oktober
2020
Maria er opvokset i Uhre, og Fevzi har altid boet i Herning.
Fevzi er uddannet mekaniker, men arbejder i dag på Siemens i Brande.
Maria er for tiden uden arbejde, men har tidligere arbejdet med forskellige
ting, fx i butik, i restaurationsbranchen og med klargøring af biler.
”Vi faldt for huset i Kølkær, da vi var på boligjagt i Herning og omegn. Huset
passer perfekt til vores fælles interesse for at rode med biler, da der er et
godt værksted her”.
Fevzi har også stor interesse i
RC Racing, og computerspil
m.m.
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”Sammen går vi gerne længere
ture med vores hund Maggie, der
er en Cavalier King Charles Spaniel.
Det bliver spændende at komme
rundt i området og se naturen
heromkring.
Vi kender i forvejen nogle venner
og lidt familie her i Kølkær.
Det var en god oplevelse at få et
”Velkommen besøg”, så man lige
kunne få lidt viden om Kølkær”.

Gudstjenester i Kølkær
December 2020:
6. december:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

20. december:

16.00 Julekoncert i Kølkær Hallen v.
KølkærKoret

24. december (juleaften): 14.30 Julegudstjeneste i Kølkær Hallen v. Poul
Nygaard Kristensen
25. december (juledag): 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
27. december:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

Januar 2021:
1. januar (nytårsdag):

16.00 v. Poul Nygaard Kristensen

3. januar:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

10. januar:

10.00 v. Jens Moesgaard Nielsen

24. januar:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

31. januar:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

Februar 2021:
7. februar:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

14. februar (fastelavn):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

25. februar:

17.00 Pizzagudstjeneste v.
Poul Nygaard Kristensen

28. februar:

10.00 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
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Dato

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

6/12

Kirken

Gudstjeneste

Kirken

10.00

20/12

Kølkærkoret

Julekoncert

Hallen

16.00

24/12

Kirken

Julegudstjeneste

Hallen

14.30

25/2

Kirken

Pizzagudstjeneste

Uvist

10.00

