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Kølkær og Omegns Borgerforening  
afholder generalforsamling 

 
 i Kølkær Kultur og Idrætscenter,  

tirsdag d. 4. april kl. 19.30 i mødelokale. 
Dagsorden iflg. vedtægter. 

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 
 

Af hensyn til køkkenet vil der blive tilmelding  
ved Min Købmand fra 28 marts - 2. april. 

Kølkær og Omegns Borgerforening markerede 75 års jubilæet med kaffe 

og kage i Caféen ved Min Købmand.  

 

Den gamle hengemte fane blev  

udstillet i dagens anledning og vi 

havde bogen med foreningens  

første medlemmer.  

Desuden var der en del gamle        

avisudklip at studere.  

Tak for besøget til de fremmødte. 



4 

Lørdag d. 25. marts fra kl. 13 – 17 
 

Vi satser denne gang på det sikre, og er rykket inden døre til årets 

 ”Open Air” arrangement.  

Konceptet er næsten det samme: Man kommer med godt humør            

og ønsker en hyggelig eftermiddag med musik og samvær  

med venner og bekendte.  

 

Der må medbringes kaffe/the og ønsket brød.  

Øl og sodavand SKAL købes i cafeteriet.  

Cafeteriet sælger derudover kaffe, the og franskbrødssnitter. 

Vi stiller borde og stole op til jer. 

 

En kort præsentation af de 4 bands der vil underholde os: 

Krølle's Kapel 

Dansemusik for voksne. 

Bandet består af 4 mand på: 

Harmonika, saxofon, guitar, 

tuba og sang. 

TreOband 

Musik for det modne publikum: 

Elvis, Creedence Clearwater Revival, 

Shadows, Beatles 

+ nyere og ældre danske slagere 

Amatørorkesteret 

Kølkær Old Stars 

Ældre Pop, rock og swing 

fortrinsvis dansk og amerikansk musik 

"Orkester" 

Irske og amerikanske numre  

   og et enkelt dansk :-) 
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Endnu engang blev hallen fyldt med glade udklædte børn og deres familier! 

Efter skøn trylleunderholdning, blev der slået løs på tønderne til  

flødekaramellerne sprang. 

Aftensmaden, pasta med kødsovs, blev indtaget 

med stor appetit, og vi siger tusind tak for kanon 

godt fremmøde.   

Festen var arrangeret af Idrætsforeningen, 

Menighedsrådet, Borgerforeningen og Kløverhuset.   

Tusind tak til alle frivillige hjælpere på dagen. 
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Præstens klumme:  

Kirke og fællesskab 

 

I efteråret begyndte vi på et nyt 

initiativ til gudstjenesterne i   

Kølkær:  

Kirkefrokost i konfirmandstuen. 

Malene og jeg ønskede nemlig at lære folk bedre at kende, vi ville gerne 

skabe mere fællesskab omkring gudstjenesterne, end man lige kan nå 

udenfor kirkedøren, inden man går hjem. 

Vi tror nemlig, at fællesskabet er mindst lige så central i kristendommen, 

som ritualer og orgelspil, og vi tror, at det er godt for et sogn, hvis man kan 

lære præsten at kende som mere en ham i den sorte kjole! For os er kirken 

mere en bygningen - det er menneskerne i den. 

Det har været godt for os at invitere folk ind i vores hjem, og det er altid 

hyggeligt at være sammen på den måde. Vi har også oplevet, at når der 

har været nye i kirken, som er taget med til frokosten bagefter, så har det 

været en god mulighed for dem til at komme i snak med folk. Det kan man 

nemlig bedre over et måltid mad! 

Alle, der kan og har lyst, har taget lidt mad med, og så har vi lavet 

sammenskudsgilde over det, som blev taget med. Der er altid rigeligt, så 

alle er velkommen til at komme og 

være med!  

 

De næste gange er 26. marts og      

30. april. 
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Hverdagsgudstjeneste med Rødderne 

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.30 i Kølkær Kirke  

For ” Rødderne ” , deres forældre og ALLE der har lyst.  

Dukkerne Sofia og Anders medvirker, de glæder sig rigtig meget til at møde 

jer ALLE. Vi glæder os til at høre jer synge og se jeres flotte tegninger.  

Efter gudstjenesten er der gratis aftensmad til alle børn, kr. 25 pr. voksen i 

missionshuset på Præstevænget.  

Aftenen slutter ca. kl. 19.30 

 

Tilmelding til spisning på mail: aogbfeldbak@hotmail.com, eller Røddernes 

facebook. Senest den 2. marts  

 

Hilsen fra ” Rødderne ”  og menighedsrådet  
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Påske på jødisk 

 

Når vi til april skal fejre påske, sker det i kirken med en masse gudstjenester. 

Men én af dem bliver anderledes, end det plejer, nemlig  

 

skærtorsdag, den 13. april kl. 17.00. 

 

Her rydder vi stolerækkerne ud af kirken og stiller et stort bord op midt i det 

hele, så vi kan fejre gudstjenesten som et jødisk påskemåltid. Vi skal med 

andre ord fejre påske, lidt ligesom man fejrede påske på Jesu tid. 

Vi skal ikke blot lytte, men også lugte og smage på, hvordan man holdt    

påske dengang, og derigennem forstå lidt mere af, hvad påsken betyder for 

os i dag! 

Sidste år var der 54 personer med, og vi havde en spændende og god      

oplevelse sammen! 

Navne ( august 2016 - januar 2017 )  

Dødsfald/begravelser: 

Ninna Clausen 

Birgitte Jensen 

Poul Gotfredsen 

Hardy Anders Stokholm Jørgensen 

Emilie Feldbak 
Vielser/velsignelser: 

Ingen 

Døbte: 

Frederik Frølund Jensen 

Charles Nygaard Kristensen 
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Luftkaptajn med musikalsk take-off 

Stefan Rasmussen, har været vidt omkring siden han i 1991 nødlandede sit 

fly med 129 mennesker ombord på en mark ved Stockholm. De seneste år 

har den tidligere luftkaptajn foretaget endnu et karriereskift og sprang for 

nogle år siden ud som flyvefærdig saxofonist og sanger. 

 

De seneste 24 år har han - blandt meget andet - 

holdt flere end 2000 foredrag, udgivet en bog og 

været rejseleder i USA & Kina.  

Hvis nogen troede, at den dramatiske nødlanding 

ved Gottröra uden for Stockholm for godt 25 år 

siden også ville ” grounde”  Stefan Rasmussen i 

overført betydning, så tog de gruelig fejl. Den  

tidligere luftkaptajn har på alle andre måder    

været flyvende lige siden, og nu kan han   

 

onsdag den 7. juni kl. 19:00  

 

opleves i Kølkær Kirke. Her afholder Stefan Rasmussen sit causeri         

“ E n rejse i mit musikalske univers ” , hvor han med et udpluk af numre fra 

sit efterhånden store repertoire, knytter melodierne sammen med personlige 

erfaringer og livsbekræftende kommentarer. 

 

 

“Jeg glæder mig”  siger han, 

og lægger ikke skjul på, at 

han håber at kunne        

overraske publikum. 
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K/F Håndbold har den 13-14/2 2017 holdt håndboldskole.  

Det var to skønne dage med 22 ivrige børn i alderen 6-11 år, og 

resultatet blev trætte børn og trænere. Børnene fik lært noget nyt 

om sporten og hinanden og der blev dannet nye venskaber.  

Vi var så heldige at der også kom børn fra Hauge og Arnborg,  

Tusind tak til DGI, Min Købmand 

Kølkær og Dagli ’  Brugsen Arnborg 

som har sponsoreret os. 

Tak til bestyrelsen for deres store indsats både før, under og efter 

håndboldskolen. 

Tak for hjælpen til Maja Christensen, Mads Jacobsen og Kim 

Kristoffersen. Vi er meget taknemmelige. 

Margrethe Jakobsen. 
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Fitness Åbent Hus arrangement 8. Januar 2017 
 

Billeder fra vores åbent hus, hvor 21 nye medlemmer blev oprettet og   

introduceret i centeret. Tak for den store opbakning i forbindelse med   

vores lille arrangement og for opbakningen i det daglige. 

 

Onsdage fra 19-20  
har vi instruktør-aften, hvor alle nye er velkomne til at komme  

og se og prøve centeret og få en snak med en instruktør  

- og hvor nuværende medlemmer har mulighed for at komme ned  

og få hjælp og vejledning, eller eventuelt få lagt et nyt program. 

 

Torsdag fra 19.30-20.30  
er der cirkeltræning hvor der plejer at være fuld gas på. 

Selvom musikken spiller og træningen kører på max, så står den  

også på god hyggesnak, så kom ned og vær med! 

 

Skulle der være spørgsmål om noget, så tøv ikke 

med at sende en mail/sms, ring eller duk op i 

centeret når der er åbent. 

 

Den nye bestyrelse er: 
Helge Jacobsen-Flø 

Dorte Bang 

Mogens Bang 

Morten Mølby 

Gitte Witt Andersen 
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Gymnastik opvisning 

 

Der er gymnastikopvisning  

 

lørdag den 18.marts 2017 kl. 13.00 

 

i Kølkær Hallen. 

 

 

Kom og se hvad vores gymnaster har lært i løbet af sæsonen.  

Der vil være amerikansk lotteri samt mulighed for at købe kaffe og 

kage. 
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Husk byfesten 
i uge 23  

Som altid afholdes idrætsforeningens byfest i uge 23.  

 

I år det er den fra den 7. –10. juni. 

 

Sidder du inde med ideer til at gøre byfesten  

endnu bedre og sjovere,  

så er vi meget åbne for forslag. 

 

Det kan også være du har lyst til at give en hånd med til det 

praktiske en time eller to en af dagene i løbet af ugen eller  

noget administrativt eller praktisk op til byfesten så vil vi også 

meget gerne have en hånd med. 

Kontaktpersoner: 

Karsten Jensen    Brith Eriksen    

Mobil: 23311334    Mobil: 22165230 

Mail: ahkj@mail.dkkj@  Mail: bjeriksen@gmail.com 

mailto:ahkj@mail.dk
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Stine Jensen og Jesper Schelander har købt hus på     

Lyngvej. Stine kommer fra Kølkær og Jesper kommer 

fra Videbæk.  

De mødte hinanden mens de begge boede i Herning.       

De er flyttet til Kølkær fra Fredericia. 

Stine er uddannet frisør og arbejder som salgs-

konsulent hos Redken, som er et brand under Loréal 

Danmark.  

Jesper er uddannet i Business Management og arbejder 

som Key Account Manager hos Ehrno Flexible A/S. 

 

Stine og Jesper løbetræner og går i fitness. Jesper spiller meget golf om sommeren, 

og de bruger begge meget tid på at rejse.  

”Vi kender i forvejen til Kølkær, da Stine er opvokset her. Vi har brugt meget tid i 

byen i forbindelse med besøg hos Stines familie og venner. Vi har  begge 

barndomsvenner her, så vi kender en del. 

Vi har deltaget i byfesten sidste år, men ellers ser vi frem til at deltage i flere        

arrangementer i fremtiden. Vi har tænkt os at blive her, til vi skal slæbes herfra.   

MEN der mangler da en golfbane her i omegnen.”  

Gitte og Jens Bech Vestergård har købt 

”Laasbækgård” på Hedegårdvej. De har sidst 

boet i Ikast, og de har 2 sønner; Tobias på 20 

der endnu bor hjemme og Jonas på 23 år der 

bor og læser i Århus.   

Gitte arbejder som koordinator/sagsbehandler 

i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune, 

og Jens er leder af Teknisk Service i           

Socialforvaltningen i Herning Kommune. 

I fritiden er Jens begyndt at interessere sig for landbrug og er så småt gået i gang med 

at dyrke lidt af jorden på gården. Han spiller trommer og sætter hus i stand. 

Gitte er med i menighedsrådet. Kan lide kreative sysler og vil prøve at speede lidt op 

på haveinteressen - og så er de begge glade for deres hund. 

”Vi lavede en byttehandel med Jens’ forældre, der købte vores hus i Ikast, så vi  

kendte en del til Kølkær i forvejen. Det er rart at der er en købmand og at der foregår 

aktiviteter i byen. Vi har deltaget i lidt, men er også stadig knyttet til Ikast, hvor vi har 

vores venner. 

Vi har fået en fantastisk velkomst af naboer og folk i byen, så vi er meget glade for at 

være flyttet til Kølkær. Vi har planer om at blive her i mange år.  

Vi synes at der mangler flere bus tider, så det var en reel mulighed at tage bussen.”  



Kontakt til Kølkær kirke 

Sognepræst Poul Nygaard Kristensen: 

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

 

Graver Ulla Moesgaard 

Tlf.: 97147585. Mail: elnkk@pc.dk 
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Gudstjenester i Kølkær  
 

Marts 2017 

9. mar.: Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00 

12. mar.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

17. mar.: 17.30: Fællesspisning i konfirmandstuen 

19. mar.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

26. mar.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen ( k irkefrokost )  
 

April 2017 

2. apr.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

9. apr.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

13. apr.: 17.00: Påskemåltid v. Poul Nygaard Kristensen 

14. apr.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

16. apr.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

23. apr.: 10.30 v. Bo Knudsen 

30. apr.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen ( Kirkefrokost )  
 

Maj 2017 

7. maj: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

12. maj: 10.30 v. Svend Erik Søgaard 

14. maj: 10.00 Konfirmation v. Poul Nygaard Kristensen 

25. maj: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen (Guldkonfirmation) 

28. maj: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 



Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

7/3 Madklubben Fællesspisning Kølkær Skole/kælder 18.00 

9/3 

 

Hedelandsgruppen 

 

Foredrag m.m.  

v. Finn Kristensen 

Kølkær Idrætscenter 

 

19.00 

 

9/3 

Menighedsrådet/

Rødderne 

Hverdagsgudstjeneste 

og spisning 

Kølkær Kirke 

og Missionshuset 

17.30 

 

18/3 Idrætsforeningen Gymnastikopvisning Kølkær Idrætscenter 13.00 

25/3 

 

Fælles arrangement 

 

Live Musik i Hallen 

(Gratis entré) 

Kølkær Idrætscenter 

 

13.00 -

17.00   

26/3 Menighedsrådet Kirkefrokost Konfirmandstuen Efter kirke 

4/4 Borgerforeningen Generalforsamling Kølkær Idrætscenter 19.30 

13/4 Menighedsrådet Påske på jødisk Kølkær Kirke 17.00 

30/4 Menighedsrådet Kirkefrokost Konfirmandstuen Efter kirke 

17/5 Madklubben Fællesspisning Kølkær Skole/kælder 18.00 

18/5 Hedelandsgruppen Årsmøde Kølkær Idrætscenter 19.00 


